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Gebruiksaanwijzing van de terrasverwarming 
 
Algemeen 
 De terrasverwarming kan uitsluitend in ruimten 

opgesteld worden, waar continu voldoende verse 
lucht wordt aangevoerd. 

 
 De gasfles dient schuin achter de 

terrasverwarming opgesteld te worden. U 
voorkomt hiermee dat de gasfles opgewarmd 
wordt door de warme luchtstroom van de kachel.  

 
 De gasfles dient altijd rechtop neergezet te 

worden. Leg de gasfles nooit neer. 
 
 U dient er zeker van te zijn dat de aanvoerlucht 

ongehinderd aangezogen kan worden en dat de 
verwarmde lucht vrij uitgeblazen kan worden. 

 
 U dient voldoende afstand te bewaren tussen de 

kachel en brandbare materialen. 
 
 
Ingebruikname 
1. Draai de gasslang met drukventiel op de gasfles; 

vast=vast. 
2. Draai de gaskraan op de gasfles open. 
3. Druk de rode knop naast het drukventiel op de 

gasslang éénmaal in. 

  
4. Zet de linker schakelaar op stand 0 (uit) en steek 

de stekker in het stopcontact. 
5. Zet de schakelaar op stand I (verwarmingsstand). 

De ventilator wordt nu ingeschakeld. 
6. Druk het gasventiel (rechts) op de terras-

verwarming in. U hoort nu de aanvoer van gas. 
7. Druk, terwijl u het gasventiel ingedrukt blijft 

houden, de “vonkknop” meermalen in totdat er 
een volledige vlam in de kachel brandt. 

8. Hou vervolgens het gasventiel nog ca. 10 
seconden ingedrukt, totdat de thermo-
elektrische waakvlam ingeschakeld is. U kunt nu 
het gasventiel loslaten. 

9. Indien na het loslaten van het gasventiel de 
vlammen doven, één minuut wachten en dan stap 

6 t/m 8 herhalen. Hou eventueel het gasventiel 
wat langer ingedrukt. 
 

Warmtetoevoer 
 U kunt het gewenste vermogen                

instellen m.b.v. de volumeknop: 
o Naar links = meer warmte  
o Naar rechts = minder warmte  

 Het vermogen kan ook tijdens het gebruik van de 
kachel bijgesteld worden. 

   
 
Uitschakelen 
1. Draai de gaskraan op de gasfles dicht. 
2. Laat de vlammen in de kachel doven. 
3. Laat de kachel in stand II (ventileerstand) één 

minuut nakoelen. 
4. Zet de schakelaar in stand 0 (uit), en haal de 

stekker uit het stopcontact. 
5. Draai de gasslang los van de gasfles. 
 
 
Reset 
De kachel is uitgerust met een temperatuurbegrenzer 
tegen oververhitting. Om deze te resetten de 
volgende handelingen uitvoeren met de resetknop 
aan de voorzijde. (STB reset): 
1. Verwijder het beschermkapje. 
2. Druk de resetknop in. 
3. Draai het beschermkapje weer terug. 
 
 
Ventileren 
1. Zet de schakelaar in stand II. 
2. In deze stand draait alleen de luchtventilator en 

is het mogelijk om de terrasverwarming voor 
luchtcirculatie te gebruiken. Het is in deze stand 
niet mogelijk lucht te verwarmen. 

 
 
Technische gegevens 
REMKO GmbH & Co. KG  type PGM 15 
Verwarmingscapaciteit  175 m³ 
(buiten –10º / binnen 17º C) 
Propaangebruik   0,66 – 1,20  kg/H 
Luchttoevoer   600 m³/H 
Spanning   230 Volt 
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Vermogen ventilator  70 Watt 
 


