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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 care 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 is het belangrijk dat u dit instructieboekje vóór gebruik 
aandachtig en in zijn geheel doorleest en ook begrijpt. Schenk daarbij speciaal aandacht aan de 
veiligheidsvoorschriften: die worden vermeld ter bescherming van u en uw omgeving!  
Bewaar het instructieboekje vervolgens om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen. 
Bewaar ook de verpakking: dat is de beste bescherming voor uw terrasstraler tijdens de opslag 
buiten het seizoen. 
 

WAARSCHUWING 
De gebruiker accepteert alle risico’s tijdens het samenstellen en de werking van dit gas-
apparaat. Het niet of niet geheel volgen van de instructies in deze gebruiksaanwijzing kan 
ernstig persoonlijk letsel, de dood of materiële schade veroorzaken. Wanneer de gebruiker niet 
kan lezen of het instructieboekje niet volledig begrijpt, neem dan s.v.p. contact op met uw 
leverancier. De leverancier is niet verantwoordelijk wanneer deze waarschuwing wordt 
genegeerd. 
 
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
 Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis, zie ook verderop in dit boekje. 

Niet voor gebruik in caravans, campers, boten enz.! Gebruik in gesloten ruimtes kan 
gevaarlijk zijn en is VERBODEN! 

 Gebruik alleen propaan- of butaangas  
 Dit apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies en volgens 

de wettelijke voorschriften.  
 Voor het gebruik van gasflessen bestaan wettelijke voorschriften. Installeer en bewaar de 

gasfles conform deze voorschriften. Gebruik geen ander gas of andere licht ontvlambare 
vloeistof in de terrasverwarmer dan het door de fabrikant voorgeschreven propaan- of 
butaangas, in EEC-goedgekeurde gascilinders met een veiligheidsventiel.  

Gebruik nooit een gasfles 
met een beschadigd oppervlak, ventiel, ring of bodem! 

 Vervang de gasfles buitenshuis, en uit de buurt van vuur, vonken en andere 
ontstekingsbronnen. 

 Vervang de flexibele slang elke drie jaar.  
 Gebruik uitsluitend de regelaar die door de fabrikant wordt meegeleverd, ook bij eventuele 

vervanging. 
 Verwijder voor gebruik al het verpakkings- en beveiligingsmateriaal. 
 Het hele gassysteem, slangregulatie, waakvlam en brander moeten voor gebruik, na het 

verwisselen van de gasfles en verder minstens éénmaal per maand gecontroleerd worden. 
Alle lekkagecontroles moeten worden uitgevoerd met een zeepoplossing, nooit met 
vuur! Neem de verwarmer niet in gebruik voordat alle verbindingen op lekkages 
gecontroleerd zijn. Rook niet tijdens de controles. Laat het apparaat jaarlijks controleren door 
een daartoe gecertificeerd vakman. 
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 Probeer op geen enkele wijze veranderingen aan het apparaat aan te brengen. Verkeerde 

installatie, onoordeelkundig gebruik, wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat kunnen 
schade of letsel veroorzaken. Fabrikant en importeur aanvaarden hiervoor geen enkele 
verantwoordelijkheid! 

 Draai de kraan van de gasfles of de gasdrukregelaar dicht na gebruik. Als de 
terrasverwarmer niet in gebruik is dient de gasfles dichtgedraaid te zijn en de bedieningsknop 
op UIT (OFF). 

 Uitsluitend buitenshuis of in goed-geventileerde ruimtes gebruiken. Het apparaat mag niet in 
caravans, campers, mobil homes, boten enz. gebruikt worden. 

 Draai de kraan van de gasfles onmiddellijk dicht als u de geur van gas waarneemt. Gas is 
lichtontvlambaar, explosief en zwaarder dan lucht, dus het blijft laag hangen. In zijn 
natuurlijke staat heeft propaangas geen geur; voor uw veiligheid is er een geur aan 
toegevoegd, te vergelijken met die van verrotte kool. 

 Verplaats de terrasstraler niet terwijl hij in werking is. Draai de gasfles dicht voordat u het 
apparaat verplaatst en laat de terrasverwarmer eerst afkoelen. 

 Controleer regelmatig of de aansluitingen op de gasdrukregelaar passend en in goede 
conditie zijn. 

 Bedieningspaneel, brander en de luchtcirculatiegang  moeten regelmatig worden gereinigd. 
Zorg er wel voor alle voor de reiniging verwijderde (beveiligings)onderdelen terug te plaatsen! 

 Verf vlammenscherm, bedieningspaneel of reflectorkap niet. 
 Zorg ervoor dat gasdrukregelaar en slang zich te allen tijde op een zodanige plaats bevinden 

dat er geen toevallige schade aan kan worden toegebracht en niemand erover kan 
struikelen. 

 Gebruik de terrasverwarmer uitsluitend voor het doel, waarvoor hij is ontworpen: het 
verwarmen van een terras of  vergelijkbare ruimte. Dus niet om zalen, kassen, bars o.i.d. te 
verwarmen en niet voor het drogen van textiel of andere vochtige voorwerpen. Hang nooit 
iets over het apparaat! 

 Houdt alle brandbare voorwerpen zoals meubels, gordijnen, papier enz. uit de buurt van het 
apparaat (minstens 1 meter!). 

 Bewaar geen lichtontvlambare vloeistoffen of materialen als verf, benzine, gastankjes enz. in 
de onmiddellijke nabijheid van het apparaat. Gebruik het apparaat niet in een 
brandgevaarlijke omgeving zoals nabij gastanks, gasleidingen of spuitbussen. Dat levert 
explosie- en brandgevaar op! 

 Gebruik geen spuitbussen in de nabijheid van het werkende apparaat. 
 De terrasverwarmer kan intense hitte voortbrengen. Stel mensen (i.h.b. kleine kinderen en 

ouderen) en dieren niet aan de directe hitte van de terrasverwarmer bloot. Pas ook op voor 
brandwonden en kledingschade! 

 Als het apparaat beschadiging of storing vertoont, wend u dan tot uw leverancier, de 
fabrikant of een erkend servicepunt ter reparatie of vervanging. Voer zelf geen reparaties uit, 
dat kan gevaarlijk zijn! Reparaties, uitgevoerd door onbevoegden of wijzigingen aan het 
apparaat doen de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant vervallen.  

 Contact met vloeibaar gas kan bevriezings- of brandwonden veroorzaken. 
 Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (incl. kinderen) met een 

fysieke- zintuiglijke- of mentale beperking, of gebrek aan ervaring en kennis, ongeacht of er 
toezicht is of instructie is gegeven aangaande het gebruik van het apparaat door een 
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persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er dient op te worden toegezien dat 
kinderen niet met het apparaat spelen.  

 Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en laat ze nooit alleen met het apparaat. 
Houd er bij het kiezen van een plaats voor het apparaat rekening mee dat die onbereikbaar is 
voor kinderen. 

 Bij stevige wind dienen er maatregelen te worden getroffen tegen omwaaien van de 
terrasstraler. 

 Bij de volgende verschijnselen dient u de terrasverwarmer onmiddellijk uit te schakelen en na 
te (laten) kijken: 
 Als de verwarming niet heet genoeg wordt. 
 Als de brander ploppende geluiden maakt tijdens het gebruik (een zacht geluidje tijdens 

het doven is normaal). 
 Als de vlampunten extreem geel zijn en u gas ruikt. 

 
Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt zal de olie, die tijdens de fabricage is gebruikt, 
verbranden. Dat kan gedurende ongeveer 30 minuten wat rook en geur voortbrengen. Vermijd 
het inademen van deze damp.  
 
 
 
 
BESCHRIJVING 
 

1. Vleugelmoer (3) 

2. Reflectorkap        

3. Ringetje (3) 

4. Vlammenscherm (RVS)       

5. Veiligheidsrooster 

6. RVS-bout 3/16 met ringetje (4) 

7. Standaard met brander      

8. Bedieningspaneel        

9. Voet               

10. Bout M5x12 (4) 
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EIGENSCHAPPEN  en  SPECIFICATIES 
 Verplaatsbaar en eenvoudig op te bouwen 
 Elektrische piezo-ontsteking 
 Automatisch uitschakeling systeem (thermokoppel, omvalbeveiliging) 
 Warmte-emissie van de reflector 
 Veiligheidsrooster 
 Roestvrijstalen vlammenscherm 
 

Specificaties:  

Max. capaciteit 3000 Watt 

Min. capaciteit 1400 Watt 

Brandstof Propaan of butaan 

Brandstofverbruik 225 gr/h 

Aansluitdruk 30 mbar  

Hoogte incl. standaard 900 mm 

Doorsnee reflectorkap 550 mm 

Doorsnee voet 340 mm 

Gewicht 6 kg. 
 
 

MONTAGE 
 
U hebt nodig: 
 Steeksleutel 
 Verstelbare schroefsleutel 
 Schroevendraaier 
 
1. Bevestig brander, standaard en bedieningspaneel met M5x12 boutjes (4x) op de voet 
2. Bevestig het vlammenscherm met 3/16 boutjes en ringetjes (4x) op de voet van de brander 
3. Steek het veiligheidsrooster met zijn 4 pennetjes in de daarvoor bedoelde gaatjes in de voet 

van de brander 
4. Zet de reflector vast op de brander met de ringetjes (6x) en vleugelmoeren (3x) 
5. Sluit de gasslang aan op het apparaat en de drukregelaar. Draai de koppelingen stevig na 

met een steeksleutel! 
 
VOOR INGEBRUIKNAME: 

 
1     Draai beide gaskoppelingen vast met 

steeksleutel nr. 17 
2     Controleer alle verbindingen op 

gaslekkage met zeepsop 
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Uw terrasverwarmer is nu gemonteerd. Sluit de drukregelaar aan op de gasfles en draai de 
sluiting stevig aan met een verstelbare schroefsleutel. 
Voer nu een uitgebreide lekkagetest uit: bestrijk de hele ‘gasroute’ met de zeepoplossing en stel 

vast dat nergens gas weglekt. Met name de aansluitpunten zijn risicoplaatsen: intensiveer daar 
de controles! 
Pas wanneer u 100% zeker weet dat er nergens gas weglekt, mag u de terrasverwarmer in 
gebruik nemen. 
Zie ook het hoofdstuk: Controle op gaslekkage. 
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PLAATS  EN  PLAATSING 
 De terrasverwarmer is bedoeld voor gebruik buitenshuis*.  
 Zorg te allen tijde voor voldoende luchtventilatie. 
 Zoek een plaats op ruime afstand van brandbare materialen: 

houd aan de bovenkant minstens 75 cm, en opzij minstens 
100 cm vrij. 

 Plaats de terrasverwarmer op een stevige, stabiele, vlakke 
en horizontale ondergrond.  

 Gebruik hem nooit in ruimtes met explosiegevaar, zoals 
ruimtes waar gas of andere lichtontvlambare stoffen worden 
opgeslagen. 

 
GAS-EISEN 
 Het toestel dient geïnstalleerd te worden in overeenstemming met de instructies en de 

wettelijke voorschriften. 
 Het gebruik van dit toestel in een gesloten ruimte kan gevaarlijk zijn en is verboden. 
 Uitsluitend voor gebruik in de buitenlucht en in ruimten waar voldoende ventilatie is. Een 

ruimte is goed geventileerd wanneer minimaal 25% van de  oppervlakte van de wanden open 
is. De oppervlakte van de wanden is de som van het totale oppervlak. 

 Toestelcategorie A 
 Gebruik uitsluitend propaan- of butaangas 3B/P(30). 
 De maximale ingangsdruk van de gasregelaar mag de 10 bar niet overschrijden. 
 Een minimale aanvoerdruk van 30 mbar is vereist. 
 De te gebruiken gasdrukregelaar en slang moeten voldoen aan de wettelijke richtlijnen. 
 De installatie dient conform de wettelijke richtlijnen voor opslag en gebruik van vloeibare 

petroleumgassen plaats te vinden. 
 Een gedeukte, geroeste of beschadigde gasfles kan gevaarlijk zijn en moet gecontroleerd 

worden door uw gasleverancier. Gebruik nooit een gasfles met een beschadigd ventiel. 
 Verbind nooit een gastank die niet aan de voorschriften voldoet  aan de terrasverwarmer! 
 
CONTROLE  OP GAS LEKKAGE 
De verbindingen van de terrasverwarmer zijn voor verscheping in de fabriek gecontroleerd op 

lekkage. Om de mogelijkheid van schade tijdens het transport of door hoge druk uit te sluiten 

dient er tijdens de installatie nogmaals een complete lekkagetest te worden uitgevoerd. 
 Voer de controle uit met een volle gasfles. 
 Zet de bedieningsknop in de UIT (OFF) stand. 
 Maak een zeepoplossing van één deel vloeibare zeep en één deel water.  
 Breng de zeepoplossing met een spuitfles, borstel of doek  aan op het hele systeem (vanaf 

de gasfles). Schenk bijzondere aan dacht aan de verbindingen onderin de voet van de 

heater.  
 Draai de gastoevoer op de gasfles open. Als er sprake is van een lek zullen er zeepbellen 

ontstaan. 
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 Als er sprake is van een lek, schakel dan de gastoevoer uit. Bevestig het lekkende onderdeel 

strakker, schakel de gastoevoer weer in en controleer opnieuw. Blijven er bellen ontstaan, 

ontkoppel dan de gasfles en neem contact op met uw leverancier. 
 Zorg ervoor dat er geen vuur of vonken in de buurt zijn als u de lekkagetest uitvoert en rook 

er niet bij! 
 Als de gasslang tekenen van barsten, scheuren of andere beschadigingen vertoont, moet hij 

worden vervangen door een nieuwe slang van dezelfde lengte en equivalente kwaliteit. 
 

DE  GEUR  VAN  GAS 
Aan gas is een geur toegevoegd om u in staat te stellen een gaslek te ontdekken. Gas is 
zwaarder dan lucht; probeer dus vlak boven de grond de geur op te vangen!  

Neem onmiddellijk maatregelen als u gas ruikt! 
 Sluit onmiddellijk de gastoevoer. 
 Doe niets wat tot vonk of vuur kan leiden om ontsteking van het gas te voorkomen. Schakel 

geen elektriciteit in of uit, steek geen lucifer, aansteker o.i.d. aan en gebruik uw telefoon niet. 
 Haal iedereen weg uit de buurt van de gasbron en geef het gas ruimschoots de tijd te 

verwaaien. Blijf tijdens dat proces uit de buurt! Blijft u gas ruiken of vertrouwt u de situatie 
niet, alarmeer dan de brandweer. 

Laat een gaslek door gekwalificeerde mensen repareren! 
 
GEBRUIK 

HET AANZETTEN VAN DE TERRASSTRALER 
 Draai de kraan op de gasfles helemaal open. 
 Duw de bedieningsknop in en draai hem op de PILOT-stand. Houd de knop minimaal 45 

seconden ingedrukt (nadat u een nieuwe gasfles in gebruik hebt genomen minimaal 60 
seconden).  

 Terwijl u de bedieningsknop ingedrukt houdt drukt u nu enkele malen op de rode 
ontstekingsknop, tot de waakvlam ontsteekt. Houd de bedieningsknop nog 30 seconden 
ingedrukt om het thermokoppel te activeren. Nu kunt u de bedieningsknop loslaten. Als de 
vlam niet wil ontsteken, draai de bedieningsknop naar Off en wacht 2 minuten voordat een 
nieuwe poging tot ontsteken wordt gedaan. 

 Draai nu de bedieningsknop naar de laagste stand en laat de terrasverwarmer zo vijf minuten 
branden. Hierna kunt u de bedieningsknop op het gewenste vermogen draaien: 
LO=minimaal, HI = maximaal. 
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 Wanneer de brandervlam per ongeluk uitgaat of door de wind wordt uitgeblazen, schakel de 

heater dan uit en geeft het gas minstens 5 minuten tijd om te vervliegen voordat u de 
ontstekingsprocedure weer start. Dit om een explosie te voorkomen. 

Let op! 
Tijdens de werking dienen de vlammen blauw met een iets gele top te zijn. Als de vlammen 
meer dan 5 centimeter boven het oppervlak van het vlammenscherm uitkomen, of wanneer zich 
zwart roet op het scherm verzamelt, dient de heater onmiddellijk te worden uitgeschakeld. De 
heater mag niet weer in gebruik worden genomen voordat het euvel gerepareerd is. 
Het is normaal dat het vlammenscherm door de werking wat verkleurt. 
 
HET UITZETTEN VAN DE TERRASSTRALER 
 Draai de bedieningsknop naar de PILOT-stand. 
 Duw de bedieningsknop in en draai hem op de UIT (OFF)-stand 
 Draai de kraan op de gasfles helemaal dicht.  
 
WAARSCHUWINGEN 
Het hele gassysteem dient voor gebruik op lekkage te worden gecontroleerd. 
Controleer de slang ook regelmatig visueel op slijtage, barstjes, breuken, knikken. Vervang de 
slang zonodig door een nieuwe, die voldoet aan de geldende eisen. Vervang hem in ieder geval 
elke drie jaar. 
Controleer regelmatig de ventilatieopeningen van brander en standaard op vervuiling en 
verstopping en reinig ze zonodig. 
Laat de heater eerst helemaal afkoelen voordat u hem verplaatst of opruimt! 
Houd altijd een brandblusapparaat bij de hand tijdens de werking!  
 
OPSLAG 
 Controleer of de gastoevoer van de gasfles goed gesloten is 
 Verwijder de gasdrukregelaar en de slang van de gasfles 
 Controleer de gasfles op beschadigingen en de drukregelaar op een feilloze afsluiting. Als u 

schade of hapering vermoedt, wissel de gasfles dan om bij uw gasleverancier. 
 Bewaar een gasfles nooit in een sous-terrein of kelder, maar altijd in een ruimte met een 

goede ventilatie, buiten het bereik van kinderen. De aansluiting dient met een 
schroefdraaddop stevig te zijn afgesloten. 

 Sla de terrasstraler zonder gasfles op in een droge, stofvrije en veilige ruimte. Gebruik zo 
mogelijk de originele verpakking ter beveiliging! 

 Sla de terrasstraler altijd schoon op, en zorg dat hij ook stof- en vuilvrij is wanneer u hem 
weer in gebruik neemt. 

 
REINIGING  EN  ONDERHOUD 
 Maak de gladde oppervlakken schoon met een zachte doek, evt. met wat schoonmaakmiddel 

voor staal. Gebruik nooit licht ontvlambare, bijtende of schurende schoonmaakmiddelen! 
 Verwijder regelmatig alle vuil, spinnen en insecten uit de ventilatieopeningen met een 

borsteltje of een compressor. 
 Wanneer zich roet vormt kunt u de reflector en het veiligheidsrooster verwijderen en het 

vlammenscherm reinigen met een milde zeepoplossing.. 
 In een zilte omgeving (bijvoorbeeld aan zee) treedt eerder corrosie en roestvorming op. 

Controleer uw apparaat daar regelmatig op en vervang de aangetaste onderdelen prompt. 
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PROBLEMEN  EN  OPLOSSINGEN 
 

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING 

Waakvlam gaat 
niet branden 

Gaskraan gasfles dicht Draai het open 
Gasfles leeg Laten vullen 
Gasnozzle verstopt schoonmaken 

Lucht in systeem 
Ontluchten door de bedieningsknop 
minimaal 45 seconden in te drukken 

Losse verbinding Checken en dichten 

Waakvlam blijft 
niet branden 

Vuil rond waakvlam Reinigen 
Losse verbinding Checken en dichten 
Thermokoppel slecht Vervangen 
Gaslek in leiding Checken en dichten of vervangen 
Lage gasdruk, fles bijna leeg Laten vullen 

Lage gasdruk 
Houd de bedieningsknop minstens 30 
seconden ingedrukt na het ontsteken 
van de waakvlam 

Brander gaat 
niet aan 

Lage gasdruk, fles bijna leeg Laten vullen 
Nozzle verstopt Schoonmaken 
Bedieningsknop uit Aanzetten 
Thermokoppel slecht Vervangen 
Waakvlam niet goed gemonteerd Plaats waakvlam-unit goed 
Terrasverwarmer staat niet goed 
of niet op goede plek 

Check plaats en plaatsing 

Vlam is laag 
Gasslang geknikt of gedraaid Leg hem recht en voer lekkagetest uit. 
Blokkade in de branderinjector Reinig of vervang brander injector. 

Vlam gaat uit 
onmiddellijk na 
ontsteking 

Lage gasdruk 
Laat de waakvlam 10 minuten branden 
voor u hem hoger draait 

Onregelmatige 
vlam 

Blokkade in de brander injector Brander injector reiniger of vervangen 
Ondergrond is niet egaal of 
horizontaal 

Plaats de heater op een effen, 
horizontale ondergrond 

Lage gasdruk Gasfles vervangen 

Dikke, zwarte 
rook 

Blokkade in de brander 
Schakel de heater uit en laat hem 
afkoelen. Verwijder de blokkade en 
reinig de brander in- en uitwendig. 

Er wordt 
koolstof 
opgebouwd 

Vuil of filmpje op de reflector of 
het vlammenscherm 

Reinig reflector en vlammenscherm 

 
 
CE-VERKLARING 
Hierbij verklaart ondergetekende: Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC  Genemuiden 
dat het onderstaande product 

terrasstraler op gas 
bekend onder het merk 
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EUROM 
type 

Table Lounge Heater 3000RVS 
voldoet  aan de Europese richtlijn 2009/142EEC voor apparaten met gasvormige brandstoffen en in 
overeenstemming is met de volgende eisen: 

BSEN 14543:2005+A1:2007 

 

Genemuiden,  3 maart 2014 

W.J. Bakker, alg. dir.   
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EN 
 
THANKS 
Many thanks for selecting a EUROM patio heater. You have made a very good choice! We 
hope that you will be completely satisfied with the product. 
In order to get the very best from your patio heater, it is important that you read and make sure 
you understand this instruction leaflet thoroughly and completely before use. Pay particular 
attention to the safety regulations: they are provided to protect both you and the environment!  
Keep the instruction leaflet somewhere safe so that you can consult it in future. Retain the 
packaging too: this is the best protection for your patio heater when storing it out of season. 
 
WARNING 
The user accepts all of the risks during assembly and use of this device. Not following or not 
accurately following the instructions in this document could lead to serious injury, death or 
material damage. If the user cannot read or does not fully understand the instruction leaflet, 
please contact the supplier. The supplier is not responsible if these instructions are ignored. 
 
GENERAL SAFETY GUIDELINES 
 This appliance is intended for outdoor use only, see also later in this booklet.  Not for use in 

caravans, motorhomes, boats, etc.! Use in enclosed spaces is dangerous and is 
FORBIDDEN.  

 Only use propane or butane gas.  
 This device must be installed according to the instructions and legal regulations.  
 The use of gas bottles corresponds to legal regulations. Install and keep gas bottles 

according to these regulations. Never use gas or other flammable liquids in the patio heater 
other than the propane or butane gas stipulated by the manufacturer. This gas must be 
contained in EU approved gas cylinders with a safety valve.  

Never use a gas bottle 
with visible damage to its surface, valve, ring or base! 

 
 Replace the gas bottle outdoors and away from fire, sparks and other sources of ignition. 
 Replace the flexible hose every three years.  
 Only use the regulator that is supplied by the manufacturer (this applies to replacements too). 
 Before use, remove all packing and protective materials. 
 The entire gas system, hose, regulator, pilot light and burner must be checked before use, 

after the gas bottle has been changed and afterwards at least once each month. All checks 
for leaks must be carried out with a soapy solution; never with a naked flame! Never 
use the heater until all connections and leaks have been checked. Do not smoke when 
carrying out these checks. Have the unit checked annually by a duly certified technician. 

 Try not to change the device in any way. Incorrect installation, irresponsible use, changes or 
modifications to the device could cause damage or lead to injury. The manufacturer and 
importer accept no liability in this instance! 

 Shut the valve of the gas bottle or gas regulator after use. If the patio heater is not being 
used, shut the gas bottle and switch the device to OFF. 

 Use only outdoors or in well-ventilated areas. The device must not be used in caravans, 
motor homes, mobile homes, boats, etc.  
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 Shut the valve on the gas bottle if you smell gas. Gas is flammable, explosive and heavier 

than air; it will therefore remain low. In its natural state, propane gas does not smell; an 
odour, which smells like rotten cabbage, has however been added for your safety. 

 Never move the patio heater while it is on. Shut the gas bottle and allow the patio heater to 
cool down before moving the device. 

 Regularly check whether the connections on the gas regulator are suitable and in good 
condition. 

 The operating panel, burner and the air passage must be cleaned regularly. Ensure that all of 
the components removed for cleaning are replaced again afterwards! 

 Do not paint the flame screen, operating panel or reflector cap. 
 Make sure that the gas regulator and hose are always situated in a location where they 

cannot be damaged and where nobody can trip over them. 
 Use the heater for its intended purpose only, i.e. heating a patio or a similar location. It is not 

intended to be used to heat halls, greenhouses, bars or similar or for drying textiles or other 
damp objects. Do not put or hang anything on the device! 

 Keep all flammable things as furniture, umbrella’s, paper etc. away from the appliance (at 
least 1 meter).  

 Do not store any burnable liquids or materials like paint, petrol, gas tanks etc. in the 
immediate surroundings of the appliance. Don’t use the appliance in flammable ambience, 

such as near by combustible gastanks, gastubes or spray cans. Danger of explosion and fire! 
 Do not use aerosol sprays in the vicinity of the operating unit. 
 The patio heater can produce intense heat. Never expose people (particularly children or the 

elderly) to the direct heat of the patio heater. Be careful to avoid burns or clothing damage! 
 If the appliance is damaged or shows imperfection, contact your supplier, the manufacturer or 

a qualified service point. Do not try to repair the appliance by yourself, to avoid a hazard. 
Repairs by unqualifie d persons or changing’s to the appliance let expire the guarantee and 

the liability of the manufacturer.  
 Gas can cause injuries as a result of freezing/burning if it comes into contact with exposed 

skin. 
 The device is not suitable for use by persons (including children) with a physical, sensual or 

mental limitation or a lack of experience and knowledge, irrespective of whether they are 
being supervised or have been issued with instructions in relation to the use of the device by 
a person who is responsible for their safety. Always ensure that children cannot play with the 
device.  

 Keep the appliance out of the reach of children and never leave them alone with the device. 
Keep children in mind when choosing a location for the device. 

 If there are high winds, measures must be taken to avoid the heater being blown over. 
 Switch off the patio heater immediately and check it or have it checked in the event of any of 

the following: 
 If the heater fails to get sufficiently hot. 
 If the burner makes popping noises when in use (a slight noise when going out is normal). 
 If the flames are extremely yellow and you can smell gas. 
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When you use this device for the first time, the oil that has been used during manufacture will 
burn. This can last for about 30 minutes and cause smoke and odours. Avoid inhaling these 
fumes.  
.  
 
DESCRIPTION 
 

1. Crown nut (3) 

2. Reflector cap     

3. Ringlet (3) 

4. Flame screen (SS) 

5. Safety guard 

6. Bolt (SS) 3/16 with ringlet (4) 

7. Stand with burner 

8. Operation panel 

9. Base 

10. Bolt M5x12 (4) 

 
FEATURES and SPECIFICATIONS 
 Portable and easy to assemble 
 Electric piezo ignition 
 Automatic switch-off system (thermocouple, topple 

safeguard) 
 Heat emissions from reflector 
 Safety guard 
 Stainless steel flamescreen 

 

Specifications:  

Max. capacity 3000 Watt 

Min. capacity 1400 Watt 

Fuel Propane or butane 

Fuel consumption 225 gr/h 

Connection pressure 30 mBar 

Height incl. stand 900 mm 

Diameter reflector cap 550 mm 

Diameter Base 340 mm 

Weight 6 kg. 
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ASSEMBLY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You need: 
 Open-ended spanner 
 Adjustable monkey wrench 
 Screwdriver 
 

1. Connect the burner, stand and operation panel on the base avec the M5x12 bolts (4x) 
2. Connect the flame screen on the base of the burner avec the 3/16 bolts and ringlets (4x). 
3. Insert the 4 pins of the safety guard in the holes of the base of the burner. 
4. Connect the reflector cap with the burner, using the ringlets (6x) and the wing nuts (3x) 
5. Connect the gas hose with the heater and the gas regulator . Afterwards, turn the 

coupling firmly with an open-ended spanner! 
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BEFORE USING 
 

1     Tighten both gas connectors with spanner 
no. 17 

2     Check all connections for gas leaks with 
soapy water 

 
 

 
LOCATION AND INSTALLATION 
 The patio heater is intended for outdoor* use.  
 Make sure, at all times, that there is sufficient air ventilation. 
 Find a location a good distance away from flammable 

materials: keep a free space of at least 75 cm on top and 
100 cm at the sides. 

 Place the patio heater on a sturdy, stable, flat and horizontal 
surface.  

 Never use it in areas where this is a risk of explosion, such 
as rooms where gas or other flammable substances are 
stored. 

 
GAS REQUIREMENTS 
 The system must be installed in accordance with the instructions and the legal regulations. 
 Use in enclosed spaces is dangerous and is forbidden. 
 Only for use outdoors and in spaces where there is adequate ventilation. A well ventilated 

room is one where 25% of the wall surface-area is open. The surface of the walls is the sum 
of the total surface. 

 System category A 
 Only use propane or butane gas 3B/P(30).. 
 The maximum entry pressure on the gas regulator may not exceed 10 bar. 
 A minimum supply pressure of 30 mbar is required. 
 The gas regulator and hose must fulfil legal requirements. 
 The installation must conform to legal guidelines for storage and use of liquid petroleum 

gases. 
 A dented, rusted or damaged bottle of gas could be dangerous and must be checked by the 

gas supplier. Never use a gas bottle that has a damaged valve. 
 Never connect a gas tank that does not fulfil regulations to the patio heater! 
 
CHECKING FOR GAS LEAKS 
The connections on the patio heater are checked for leaks in the factory before shipping. In 
order to make sure damage has not occurred during transport or as a result of high pressure, 
another complete leak test must be carried out during installation. 
 Carry out the check with a full gas bottle. 
 Set the control button to OFF. 
 Make a soapy solution using one part liquid soap to one part water.  
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 Apply the soap solution to the whole system (from the gascylinder) , using a spray bottle, 

brush or cloth. Give special care to the connections, under in the base of the heater.  
 Open the gas supply. If there is a leak, you will see soap bubbles forming. 
 If there is a leak, turn off the gas supply. Tighten the leaking component, switch on the gas 

supply and check it again. If bubbles are still created, disconnect the gas cylinder and contact 
your supplier. 

 Make sure that there are no flames or sparks in the vicinity when you are carrying out the 
leak test and do not smoke! 

 If the gas hose signs of cracks, tears or other damage exhibits, it must be replaced by a new 
pipe or a hose of the same length and equivalent quality.  

 
GAS ODOUR 
An odour is added to gas to ensure that leaks can be detected. Gas is heavier than air; try to 
detect the odour just above ground level!  

Take immediate measures if you smell gas! 
 Immediately shut the gas supply. 
 Do not do anything that could lead to fire or a spark being created; this could ignite the gas. 

Do not switch any electrical components on or off, do not use matches or lighters and do not 
use your telephone. 

 Keep everyone away from the source of gas and allow plenty of time for it to dissipate. Stay 
out of the area during this process! If you continue to smell gas or are not sure of the 
situation, always call the fire services. 

Always have gas leaks repaired by professionals! 
 
USE 
 

TURNING THE PATIO HEATER ON 
 Turn the valve on the gas bottle to open. 
 Push the control button in and turn to PILOT setting. Keep the button depressed for at least 

45 seconds (around 60 seconds if you have attached a new gas bottle).  
 While pressing the control button, press a couple of times on the red ignition button until the 

pilot light goes on. Keep the control button depressed for another 30 seconds in order to 
activate the thermocouple. You can now release the control button.If the flame will not ignite, 
turn the control button to Off and wait 2 minutes before a new attempt to inflame will be 
made. 
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 Turn the control button to the lowest setting and leave the patio heater to burn for five 

minutes. You can then turn the control button to the desired setting: LO=minimum, HI = 
maximum. 

 If the burner flame accidentally goes out or is blown out by the wind, turn the heater off and 
allow at least 5 minutes for the gas to evaporate before you ignite the device again. This is to 
prevent explosions. 

Note! 
During use, the flame must be blue with a little yellow point. If the flames are jutting out more 
than 5 centimetres above the surface of the flame screen, or black soot is collecting on the 
screen, the heater must be switched off immediately. The heater may not be used again until 
the defect has been repaired. 
The flame screen will discolour slightly as a result of use; this is perfectly normal. 
 
TURNING THE PATIO HEATER OFF 
 Turn the control button to PILOT setting. 
 Press the control button in and turn to OFF. 
 Close the valve on the gas bottle completely.  
 
WARNINGS 
The entire gas system must be checked for leaks. 
Make a visual check of the hose regularly for wear and tear, cracks, breaks and bends. Replace 
the hose when necessary with a new one that fulfils the relevant requirements. Replace it every 
three years. 
Regularly check the ventilation openings for the burner and stand for contamination and 
blockages; clean them if necessary. 
Allow the heater to cool down before moving or clearing it away! 
Always keep a fire extinguisher handy when using the device!  
 
STORAGE 
 Check that the gas supply on the gas bottle is closed properly. 
 Remove the gas regulator and the gas bottle hose. 
 Check the gas bottle for damage and the regulator for a perfect connection. If you notice 

damage or any other issues, change the gas bottle with your gas supplier. 
 Never keep a gas bottle in a cellar; always keep it in a room with good ventilation, outside the 

reach of children. The connectors must be properly closed off with a screw-top. 
 Store the patio heater, without gas bottle, in a dry, dust-free and safe area.If possible, use the 

original packaging materials to protect the device during storage! 
 Always store the patio heater clean and ensure that it is dust and dirt free when you wish to 

use it again. 
 
CLEANING AND MAINTENANCE 
 Clean the smooth surfaces with a soft cloth and a little steel cleaning product. Never use 

Regularly remove all dirt, spiders and insects from the ventilation openings with a brush or 
compressor. 

 If soot forms, you can remove the reflector and the safety grille and clean the flame screen 
with a mild, soapy solution. 
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 In a salty environment (e.g. near the sea), corrosion and rust will appear more quickly than 

usual. Check your device regularly and replace any affected parts promptly. 
 

PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 

PROBLEM CAUSE SOLUTION 

Pilot light does not burn 

Gas bottle pressure 
regulator is closed 

Open it 

Empty gas bottle Replace gas bottle 
Blocked gas nozzle Clean it 

Air in system 

Aerate by depressing the 
operating button for at 
least 45 seconds. 

Loose connection Check and tighten 

Pilot light still does not burn 

Dirt around pilot light Clean 
Loose connection Check and tighten 
Bad thermocouple  Replace 

Gas leak in pipe 
Check and repair or 
replace 

Low gas pressure, bottle 
almost empty 

Replace gas bottle 

Low gas pressure 

 

Depress the operating 
button for at least 30 
seconds after igniting the 
pilot light. 

Burner does not go on 

Low gas pressure, bottle 
almost empty 

Replace gas bottle 

Blocked nozzle Clean it 
Control button off Turn it on 
Bad thermocouple  Replace 
Pilot light not assembled 
correctly 

Install pilot light unit 
properly 

Patio heater is not 
installed properly or is 
not situated in a suitable 
place 

Check location and 
installation 

Flame is low 
Gas hose bent or 
twisted 

Straighten it out and 
conduct gas leak test. 

 
Blockage in the burner 
injector 

Clean or replace burner 
injector. 

Flame goes out immediately after 
ignition 

Low gas pressure 
Let the pilot light burn for 
10 minutes before turning 
up. 

Irregular flame 
Blockage in the burner 
injector 

Clean or replace burner 
injector 

 Surface is not flat or Place the heater on an 
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horizontal even, horizontal surface 
 Low gas pressure Replace gas bottle 

Thick, black smoke Blockage in the burner 

Switch off heater and 
leave to cool. Remove the 
blockage and clean the 
burner inside and out 

Carbon is building up 
Dirt or a film on the 
reflector or the flame 
screen 

Clean the reflector and 
flame screen 

 
CE STATEMENT 
 
The undersigned: Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden  
hereby declares that the product below 

gas-powered patio heater 
known under the brand 

EUROM 
type 

Table Lounge Heater 3000RVS 
fulfils the European directive 2009/142EEC for devices with gaseous fuels and corresponds to the 
following requirements: 

BSEN 14543:2005+A1:2007 

Genemuiden,  3 March 2014 

W.J. Bakker, Gen. Dir.   
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