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NL  Dit symbool op uw apparaat betekent: niet afdekken! 

EN This symbol on your device means: do not cover! 

DE Dieses Symbol auf Ihrem Gerät bedeutet: Nicht abdecken! 

FR Ce symbole sur votre appareil signifie : ne pas couvrir ! 

DA Dette symbol betyder: Må ikke tildækkes! 

SV Den här symbolen betyder: får ej övertäckas! 

NO Dette symbolet på apparatet betyr: Må ikke dekkes til! 

FI Tämä laitteessa oleva symboli tarkoittaa: ei saa peittää! 

HU A készülékén lévő szimbólum jelentése: ne takarja le! 

CS Tento symbol na vašem zařízení znamená: nezakrývejte! 

PL Ten symbol na urządzeniu oznacza: nie zakrywać! 

SK Tento symbol na vašom zariadení znamená: nezakrývajte! 

RO acest simbol ce apare pe aparatul dumneavoastră înseamnă: nu 

acoperiţi 

RU Этот символ на вашем устройстве означает: не накрывать! 

IT Questo simbolo sul dispositivo indica: non coprire!  
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NL 
DANK 
Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een 

goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren. 

Om het beste uit uw terrasstraler te halen adviseren wij u deze instructies voor het eerste 

gebruik nauwkeurig door te lezen. Besteed speciale aandacht aan de 

veiligheidswaarschuwingen. Wij raden u tevens aan dit boekje te bewaren om het in de 

toekomst nog eens te kunnen raadplegen. 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 

 Q-TIME 2000 Q-TIME 2000S 

Capaciteit 1000 – 2000 W 1000 – 2000 W 

Aansluitspanning 230V / 50Hz 230V / 50Hz 

Beschermklasse IPX4 IPX4 

Lamp Kwarts Kwarts 

Bereik 14 m² 14 m² 

Model Hangend aan wand Staand op standaard 

Zwenkbaar ± 35° ↕ 360° ↔     ± 35°↕  

Omkasting metaal metaal 

Afmetingen 22 x 50 x 31 cm. 22 x 50 x 31 (160 / 200) cm. 

Gewicht 2,1 kg. 9,5 kg. 

 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 
1. De terrasstraler mag uitsluitend worden aangesloten op 230V / 50Hz. geaard stopcontact. 

Aansluiting op een verkeerd voltage levert gevaar op doet de garantie vervallen! 

2. De terrasstraler dient uitsluitend te worden gebruikt voor het doel waarvoor hij in oorsprong is 

bedoeld: het verwarmen van een terras of een daarmee vergelijkbare plaats. Gebruik hem 

dus niet om textiel te drogen! De terrasstraler is verder niet bedoeld voor zakelijk gebruik en 

niet voor de verwarming van gebouwen, kassen, schuren enz. 

3. De kwarts verwarmingslampen zijn erg breekbaar; hanteer de terrasstraler dus met zorg. 

Voorkom stoten, vallen enz. 

4. De terrasstraler dient conform de instructies in ‘de installatie van de straler’ (zie verderop) te 

worden geïnstalleerd. 

5. De terrasstraler is krachtig en kan hele intense hitte voortbrengen. Wij adviseren u dan ook 

mensen (i.h.b. ouderen, baby’s en hulpbehoevenden) en dieren niet aan de directe straling 

bloot te stellen. 

6. De terrasstraler mag nooit worden geïnstalleerd of gebruikt in de onmiddellijke nabijheid van 

brandbare voorwerpen als gordijnen, meubels enz. Hij mag niet te dicht bij een stopcontact 

worden geplaatst en evenmin in een vochtige omgeving als een bad- of wasruimte, bij een 

zwembad enz.  

7. Leid de kabel niet onder tapijt door, bedek hem niet met matten,  lopertjes o.i.d. en houd de 

kabel buiten de looproute. Zorg ervoor dat er niet op getrapt wordt en er geen meubels op 

worden gezet. Leid de kabel niet om scherpe hoeken en wind hem na gebruik niet te strak 

op! 
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8.   Gebruik de terrasstraler niet buiten bij vochtig weer! 

9.   Deze terrasstraler niet gebruiken met een programmaschakelaar, een tijdklok of enige 

andere voorziening die het apparaat automatisch inschakelt; dat levert brandgevaar op als 

de het apparaat afgedekt is of foutief opgesteld staat.  

10. Dek de terrasstraler nooit af! 

11. Voorkom dat de kabel in contact komt met hete delen van de terrasstraler. 

12. Voorkom zo mogelijk het gebruik van een verlengsnoer. Als het toch nodig is een 

verlengkabel te gebruiken, dient deze een vermogen van minimaal 10A en 2000W te 

hebben. Als er een verlengsnoer wordt gebruikt dient u dat helemaal af te rollen. 

13. Dompel de terrasstraler niet in wat voor vloeistof dan ook. 

14. Voorzichtig! Bepaalde delen van dit product kunnen erg heet worden en 

verbrandingen veroorzaken. Bijzondere aandacht is geboden wanneer er kinderen of 

hulpbehoevende of kwetsbare personen aanwezig zijn. Raak het apparaat niet met 

blote huid aan.  

15. Steek nooit vingers, potloden of enig ander voorwerp door het rooster de terrasstraler in. 

16. Het stralingshoofd (en m.n. het rooster) wordt heet tijdens gebruik. Niet aanraken voordat 

de terrasstraler is afgekoeld! 

17. Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid van 

kinderen,  handelingsonbekwame personen of huisdieren. Kinderen, jonger dan 3 jaar 

dienen uit de buurt te worden gehouden, tenzij er continu toezicht op hen is. Kinderen, 

ouder dan 3 jaar maar jonger dan 8 jaar mogen het apparaat uitsluitend aan- of 

uitschakelen als het apparaat op zijn normale werkplek staat of geïnstalleerd is en wanneer 

er toezicht op hen wordt gehouden of wanneer zij instructies hebben ontvangen aangaande 

het op veilige wijze gebruiken van het apparaat en begrijpen welke gevaren eraan 

verbonden zijn. Kinderen, ouder dan 3 jaar maar jonger dan 8 jaar mogen niet de stekker in 

het stopcontact steken, niet het apparaat regelen of reinigen en er geen 

gebruikersonderhoud aan uitvoeren.  

18. Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, 

zintuiglijke of geestelijke vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt 

wanneer er toezicht op hen wordt gehouden of wanneer zij instructies hebben ontvangen 

aangaande het op veilige wijze gebruiken van het apparaat en begrijpen welke gevaren 

eraan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en 

gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. 

19. Schakel de terrasstraler uit en neem de stekker uit het stopcontact voordat u hem verplaatst 

of schoonmaakt. 

20. Probeer nooit zelf de terrasstraler te repareren. 

21. Als de terrasstraler, de elektriciteitskabel of de stekker gerepareerd moeten worden, dient u 

de terrasstraler naar een erkend servicepunt te brengen. Reparaties door onbevoegden of 

wijzigingen aan het apparaat doen de garantie vervallen. Neem contact op met uw 

leverancier voor reparaties onder garantie. 
 

Waarschuwing: Dit apparaat is niet uitgevoerd met een voorziening 

die de ruimtetemperatuur regelt of begrenst. 

Het apparaat mag niet in kleine ruimtes worden gebruikt waar zich personen bevinden 

die niet zelfstandig de ruimte kunnen verlaten, tenzij er continu toezicht gewaarborgd is. 
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BESCHRIJVING 

 

 Voorzijde hoofd: 

1. Omkasting straler 

2. Rooster 

3. Kwarts lamp (2x) 

4. Bedieningsschakelaar (2x) 

5. Elektrokabel met stekker 

 

Achterzijde hoofd: 

6. Beugeltje 

7. Ophangschroef 
 
Voor de muurmontage wordt een 
muursteun, pluggen en schroeven 
meegeleverd (niet afgebeeld). 
 
Standaard (alleen S-uitvoering): 

8. Voet 

9. Standaard, onderste deel 

10. Standaard, middelste deel 

11. Standaard, bovenste deel 

12. Standaard, verstelbaar deel 

13. Beschermkapje 

14. Kabelgeleider 

15. Zwarte borgschroef 

16. Fixatieschroefjes standaard 

 
 
DE INSTALLATIE VAN DE STRALER 
 

Muurmontage: 

 De omkasting van de straler (1) dient zich minimaal 30 cm. van het plafond, 50 cm. van 

zijmuren en 1.80 meter boven de vloer te bevinden. 

 De terrasstraler dient aan een stevige muur van steen of cement te worden bevestigd. 

Bevestiging aan muren van hout of andere 

brandbare materialen is verboden! Bevestig 

hem met gebruikmaking van het 

bijgeleverde muursteun; gebruik geen 

andere steuntjes of bevestigingen! 

 Boor op de juiste afstand vier gaten voor de 

pluggen en bevestig de muursteun d.m.v. 

de schroeven aan de muur. Het gebogen 

deel van het plaatje dient zich bovenaan-, 

en het ‘sleutelgat’ dient zich aan de 

onderkant van de steun te bevinden. De 

muursteun moet volkomen horizontaal 

zitten. 

 Bevestig het beugeltje (6) met de 2 

meegeleverde schroefjes op de 

terrasstraler,  zoals op de afbeelding.  

 Draai de ophangschroef (7) in het daarvoor 
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bestemde gat aan de achterzijde van de terrasstraler, tot hij max. 5 mm. uitsteekt (zie afb.)  

 Hang de straler aan de muursteun. Het beugeltje aan de achterzijde van de stralerkast moet 

in het gebogen deel van de muursteun vallen; de ophangschroef (7) moet in het ronde deel 

van het ‘sleutelgat’ van de muursteun worden geplaatst en naar beneden worden geduwd, 

tot de terrasstraler stevig hangt. Borg het geheel met een boutje door de beide beugeltjes, 

zie afb. 

 Controleer of de terrasstraler onwrikbaar en geheel horizontaal op zijn plaats hangt voordat u 

hem in gebruik neemt. 

 

Montage van de standaard (alleen S-uitvoering):  

 Plaats het onderste deel van de standaard (9, met het 

bevestigingsplaatje) op de voet (8), zodanig dat de 

schroefgaten over elkaar heen vallen. Keer de voet 

om en schroef het onderste deel van de standaard 

vanaf onderkant voet vast met het plaatje en de 

borgmoer, zie afb. Zet de voet weer rechtop. Steek 3 

boutjes door de dubbele gaten en draai ze goed vast. 

Plaats het beschermkapje over de schroefaansluiting. 

 Schuif het verstelbare, smallere deel van de 

standaard (12) helemaal van onderaf door het 

bovenste standaarddeel (11) tot het er bovenaan weer uitkomt (verbreding onderaan). Fixeer 

het verstelbare deel stevig met de zwarte borgschroef (15) die zich bovenaan het bovenste 

deel van de standaard bevindt. 

 Steek het middelste deel van de standaard (10) in het onderste 

deel (9), schroefgaten op schroefgaten. Bevestig het op z’n 

plaats met vier fixatieschroefjes. Op dezelfde wijze bevestigt u 

het bovenste deel van de standaard (11, met daarin het 

verstelbare deel) over het middelste deel. 

 Schroef de extra zwart-gekleurde schroef (meegeleverd) in het 

verstelbare deel van de standaard, zodat deze niet meer in het 

bovenste deel kan schuiven (om het verstelbare deel vast te 

zetten). 

 Draai de ophangschroef (7) bijna helemaal los. Plaats het hoofd 

van de terrasstraler over de top van het verstelbare standaarddeel, zodanig, dat de 

ophangschroef precies in de uithollingvan de standaard valt. Draai de schroef nu goed 

vast.De elektrokabel kan worden vastgezet in de kabelhouders aan de standaard. 

 Controleer of alle aansluitingen onwrikbaar vast zitten en de terrasstraler in zijn geheel stevig 

op z’n plaats staat voordat u hem in gebruik neemt.  

 De terrasstraler dient op tenminste 1 meter afstand van de dichtstbijzijnde muur te worden 

geplaatst. De kast met stralingslampen dient zich 

minstens 30 cm. van een plafond en 1.80 meter boven 

de grond te bevinden. De terrasstraler moet stevig en 

stabiel staan op een effen, volkomen horizontale 

ondergrond. 

 
WERKING VAN DE TERRASSTRALER 

 Het hoofd van de terrasstraler kan ongeveer 35° 

kantelen; zet het op de gewenste stand. 

 Bij de S-uitvoering kan de hoogte van de het 

verwarmingshoofd worden bijgesteld door de zwarte 

borgschroef (15) op het bovenste standaarddeel los te 
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draaien en het verstelbare standaarddeel wat in- of uit het bovenste standaarddeel te 

trekken/duwen. Draai de schroef tenslotte weer stvig vast. Het stralingshoofd dient zich te 

allen tijde minimaal 180 cm. boven de vloer te bevinden. 

 Controleer of er aan alle veiligheidsvoorschriften is voldaan. 

 Steek de stekker in het stopcontact (230V / 50Hz). 

 Door nu één van de beide bedieningsschakelaars in te drukken (I ingedrukt) stelt u de 

terrasstraler in werking op half vermogen (1000W). Door ook de andere schakelaar in te 

drukken schakelt u ook de tweede lamp in en werkt het 

apparaat op vol vermogen (2000W). Door de schakelaars terug 

te drukken (O ingedrukt) schakelt u de lampen weer uit. 

 De terrasstraler heeft geen thermostaat en blijft warmte afgeven 

totdat hij wordt uitgeschakeld. Houdt de terrasstraler altijd in de 

gaten wanneer hij ingeschakeld is! 

 Neem de stekker uit het stopcontact wanneer de terrasstralen 

niet in gebruik is.  
 
STANDAARD 
De standaard die bij de Q-time 2000S wordt geleverd is 

multifunctioneel. In de top van het smalle standaarddeel bevindt 

zich een schroefdraad; een passende schroef met zwarte dop 

wordt meegeleverd. Zo kunt u bijv. ook een lamp op de 

standaard monteren, zie afb.  
 
OMVALBEVEILIGING 
De Q-TIME 2000S is uitgevoerd met een omvalbeveiliging. 

Mocht hij dus ondanks uw voorzorgsmaatregelen toch een keer 

vallen dan schakelt hij automatisch uit. 

Neem in dat geval onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. 

Controleer de terrasstraler nauwkeurig op beschadigingen en zet hem weer rechtop. Stel 

een beschadigd apparaat nooit in werking maar biedt het ter controle en/of reparatie aan bij 

uw dealer of een erkend servicepunt! 

Wanneer u geen beschadigingen constateert schakelt u de terrasstraler uit, steekt u de 

stekker weer in het stopccontact en stelt u het apparaat weer in werking. Houd de 

terrasstraler het eerste kwartier nauwkeurig in het oog; doen zich alsnog storingen voor, 

schakel hem dan onmiddellijk uit en biedt hem ter reparatie aan bij uw dealer/servicepunt. 
 
REINIGING 
Schakel de terrasstraler altijd uit en neem de stekker uit het stopcontact voordat u de 

terrasstraler schoonmaakt. Maak de terrasstraler schoon met een vochtige doek en zonodig 

een beetje reinigingsmiddel. Gebruik nooit bijtende of schurende schoonmaakmiddelen! 

Na een gebruiksperiode kan zich stof en vuil verzamelen achter het rooster (2). Dit kunt u 

met een dun, zacht borsteltje en een stofzuiger heel voorzichtig proberen te verwijderen. 

Gebruik nooit luchtdruk (compressor!) want dit kan de lampen of de reflector beschadigen. 

Vermijd de lampen aan te raken.   
 
INFORMATIE OVER VERWIJDERING EN RECYCLING VAN DIT APPARAAT 

Let er s.v.p. op dat dit product is voorzien van het doorgekruiste 

prullenbaksymbool. Dit betekent dat de terrasverwarmer t.z.t. niet met het 

gewone huishoudelijke afval mag te worden aangeboden, maar als elektrisch en 

elektronisch afval gescheiden dient te worden ingezameld. De overheid heeft 

hiertoe inzamelpunten aangewezen; wend u tot uw lokale overheid voor een 

inzamelpunt bij u in de buurt. 
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CE-verklaring / declaration / Erklärung / declaration / erklæringen / försäkran / 
prohlášení / stanovisko / declaraţie  

Hierbij verklaart ondergetekende / Herewith declaers the signer / 
Hiermit erklärt der Unterzeichnende / Le soussigné / Undertegnede erklærer herved / 
Härmed försäkrar undertecknad / Podepsaný tímto prohlašuje / Podpísaný týmto vyhlasuje 
/ Prin prezenta, subsemnatul declară  
 

Eurom, Kokosstraat 20, 8281 JC  Genemuiden 
 
dat de onderstaande producten / that the products written below / 
Dass die unten stehenden Produkte / déclare par la présente que le produit suivant / at 
følgende produkter / att nedannämnd / že níže uvedené produkty / že nižšie uvedené 
produkty / că articolele de mai jos  
 

Terrasstraler (kwarts) / Patio heater (Quartz) / Terrassenstrahler (Quarz) / 
Chauffage de terrasse (quartz) / Terrassevarmer (kvarts) / terrassvärmaren  (kvarts), 
terasový zářič (křemíkový) / terasový žiarič (kremíkový) / radiatorul de terasă (cuarţ) 
 
bekend onder het merk  /  known under the brand / Bekannt unter der Marke  /  
commercialisé sous la marque  / kendt under varemærket / känd under varumärket  / 
známé pod značkou / známy pod značkou / cunoscut sub marca  
 

EUROM, type/typ/tipul Q-time 2000S  
 
voldoen  aan de eisen van de onderstaande normen:  
agree with the demands of the subjoined standards: 
den Vorschriften der unten stehenden Normen entsprechen:  
satisfaient aux exigences des normes suivantes :  
opfylder kravene i følgende standarder: 
efterföljer kraven enligt nedannämnda normer:  
jsou v souladu s požadavky připojených norem: 
sú v súlade s požiadavkami pripojených noriem: 
este conform cerinţelor prevăzute în standardele de mai jos:  
 
LVD 2014/35/EU:    EMC 2014/30/EU: 
EN 60335-1:2012+A11 :2014  EN 55014-1 :2006+A1 :2009+A2 :2011 
EN 60335-2-30:2009+A11 :2012  EN 55014-2 :1997+A1 :2001+A2 :2008 
EN 62233:2008    EN 61000-3-2 :2014 
RoHS 2011/65/EU    EN 61000-3-3:2013 

 
Genemuiden, 01-05-2016  
W.J. Bakker, alg. dir. 
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