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Gebruik de heater niet in gebieden waar benzine, verf of andere vlambare materialen zijn opgeslagen.
Haal de stekker uit het stopcontact, wanneer de heater niet in gebruik is. Om de stekker uit het stopcontact te halen, trek aan de 
stekker en nooit aan de kabel.
Richt de heater niet op gordijnen, meubelen of andere ontvlambare voorwerpen en zorg ervoor dat deze aan de voorkant minstens 
1,5 meter vrij is en 1 meter van de achterkant en zijkanten.
Bijzondere aandacht dient te worden geschonken wanneer de heater in de buurt van kinderen of huisdieren wordt gebruikt.
Plaats de heater nooit waar het in een zwembad of een ander water houdende plaats kan vallen. Gebruik de heater nooit in een 
badkamer of douche.
Gebruik de heater niet samen met een timer of een ander apparaat die ervoor kan zorgen dat de heater zonder toezicht wordt 
aangezet.
De elektriciteitskabel dient volledig uitgerold te zijn wanneer deze in gebruik wordt genomen.
Het rooster aan de voorzijde is om te voorkomen dat de verwarmingselementen vrij zijn en moet zijn geplaatst wanneer de heater 
aan is.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, bewegings- of mentale 
capaciteiten of zonder ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van door een verantwoordelijke die over hun welzijnwaakt. 
Er moet op worden gelet dat kinderen niet met het apparaat spelen.
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Veiligheid richtlijnen

Voet en eenheid opbouw (neem de voet accessoires uit de doos onder de heater)

Draai de voet ondersteboven en bevestig de metalen 
platen (B x 2) met vleugelmoeren en ringen vast 
(D x 4 + C x 4).

Plaats de twee metalen deksels over de voet (H x 2). 
Een helft heeft een uitsparing waar de wielen dienen
te worden geplaatst.

1 2

3

Schuif de voet door de vier bouten aan de 
onderkant van Heater (K). Maak de metalen 
platen (A x 2) stevig vast met de vleugel moeren
en ringen (D x 4 + C x 4).

4

Zorg ervoor dat de rollers en het compartiment 
waar de kabels in worden bewaard aan dezelfde
kant zijn. Wanneer de metalen uitsparing niet 
aan de juiste zijde is, werken de wielen niet juist.

Voor gebruik lezen

Uw Helios product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik, om binnen en buiten oppervlakten te verwarmen door middel van 
de infrarood carbon fibreheating technologie. Het apparaat moet alleen gebruikt worden voor dit doel volgens deze 
gebruiksaanwijzingen. Met zorgvuldigheid en aandacht zou de Helios u zorgeloos van warmte moeten kunnen voorzien voor 
zeker twee jaar na datum van aankoop. Lees a.u.b. de aanwijzingen en bewaar deze op een veilige plek en geef deze door aan 
andere gebruikers. Let op de aanwijzingen op de veiligheidsaanwijzingen. Dek het apparaat nooit af wanneer deze in gebruik is. 
Hou vlambare objecten zoals kleding, gordijnen etc. weg van het apparaat.

Algemene informatie

Reinigen en onderhoud

Voordat de verwarmingselementen worden schoon gemaakt of vervangen, dient de heater uitgezet te zijn en van het 
stopcontact verwijderd. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
Om de heater te reinigen gebruik een zachte doek om stof af te nemen,
Wanneer de heater erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze daarna droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, want deze beschadigen de heater.
Wanneer de heater lange tijd niet wordt gebruikt, reinig deze,plaats de hoes en bewaar deze op een droge plek.
Wanneer de aluminium reflector erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, omdat deze de heater beschadigen. Een vieze reflector verminderd de capaciteit.
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Weersbestendige hoes Metalen schilden voor voet

PCB controle paneel 
Afstandsbediening (kan wegens veiligheidsredenen zonder
batterijen worden geleverd)

ProbleemoplossingVervanging van de batterijen van de afstandsbediening

Probleemoplossing

3M stroomkabel en stekker’ Wiel en as

Schroeven, ringen en platen

Inhoud van de doos

1 X Afstandsbediening

F

2 X Metalen voet deksels

H

2 X Voet delen Inclusief 2 wielen met as
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B
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1 X Weersbestendige hoes
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Omvalbeveiliging

1 X Helios heater lichaam
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Veiligheidsinstructies

Schoonmaken en onderhoud

   Montage van de voet en heater

Probleemoplossing              8-9

Garantie pagina

1 3 4

1 X Gebruiksaanwijzing

 G

2

Haal het product uit de verpakking en verzeker u ervan dat deze in goede staat is.
Laat kinderen niet met de verpakking spelen, bijvoorbeeld met de plastic zak.
Controleer dat de voltage en frequentie van uw apparaat aan de stroomvoorziening (moet 220-240 v v AC 50 Hz zijn).
Deze heater wordt heet wanneer in gebruik. Probeer de heater niet te verplaatsen tijdens gebruik en raak deze niet aan.
Voorkom dat de heater onbewaakt wordt gebruikt.
Gebruik de heater niet wanneer de kabel of stekker beschadigd is of nadat het apparaat een storing vertoont, gevallen is of op een 
andere wijze beschadigd. Stuur de heater naar een gecertificeerd bedrijf ter reparatie.
Probeer niet zelf elektrische of mechanische functies te repareren of herstellen, omdat dit de garantie kan teniet doen.
Plaats de heater niet op een zachte ondergrond of wanneer de opening geblokkeerd is.
Zorg ervoor dat de voet goed gemonteerd is en de heater rechtop en op een vlakke ondergrond voordat deze wordt aangezet. 
Deze heater is ontworpen voor gebruik op terrassen en rookgedeeltes. De heater is IP55 gecertificeerd voor weersbestendigheid; 
alhoewel om de levensduur van uw heater te verlengen wordt aanbevolen om deze bij hevige regen op een droge plaats te 
bewaren en bij opslag de hoes te gebruiken.
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Verplaatsing en plaatsing
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Omschrijving en specificaties

Werking afstandsbediening

Functie bewegingsmelder

Functie afstandsbediening

6
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De juiste landelijke keurmerken op het apparaat 

Dit product is geproduceerd om aan de EEC richtlijnen 2006/95/EG en 89/336/EEC 
te voldoen.    Geen huishoudelijk afval. Moet worden verwijderd volgens de lokale 
richtlijnen.

Dit product voldoet aan de RoHS richtlijnen.

Overeenkomstig de Europese richtlijnen voor veiligheid, CE/EMC/GS en IP55.

Overeenkomstig de USA/C richtlijnen voor veiligheid, ETL.

Overeenkomstig de NZ/AU richtlijnen voor veiligheid, C-TICK, SAA

Overeenkomstig de Russische federatie veiligheidsregulering

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het design, uitrusting en 
technische gegevens, zowel als fouten.

S.A.A.

compliant

BELANGRIJK: Aan het einde van de levenscyclus van de batterijen in uw 
afstandsbediening dienen deze te worden verwijderd volgens de lokale normen. 
Gooi geen batterijen in de vuilnisbak. Li

Garantie

De garantie geldt niet voor de verwarmingselementen en batterijen.

A B C D E

Montage kit:    2 X Oval platen  2 X Lange ovale platen 12 X Ringen 8 X Vleugelmoeren 4 X Bouten

Leg de kabel niet onder de vloer of bedek deze niet met een vloerkleed. Verstop de kab el niet in het lange gras of laat deze niet 
dicht bij een werkende maaier. Hou de kabel verwijderd van plaatsen waar men erover kan struikelen.
Zorg ervoor dat voorwerpen de verwarmingselementen niet kunnen raken en plaats niets op het veiligheidsrooster (bijv. 
handdoeken). Dit kan de heater beschadigen of een elektrische schok of vuur veroorzaken. Gebruik de heater nooit om was te drogen.
Wanneer de verwarmingselementen zijn gestopt met gloeien, kunnen ze nog altijd aan staan. Controleer dat de heater aangeeft dat 
deze uit staat.
Verwijder de heater van het stopcontact, voordat deze wordt schoongemaakt.
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Verplaatsing en positionering instructies

Hou de aanbevolen minimale afstanden aan van de objecten
om de heater.

Zorg ervoor dat de heater uit is en verwijderd is van het 
stopcontact voordat deze verplaatst wordt. 

Gebruik de metalen handgreep aan de achterzijde om de 
heater te manoeuvreren.

1m1m

1m

1.5m
45

Verplaats de Helios heater alleen aan de 
metalen handgreep.

Schroef de achterkant van de behuizing 
met een Philips of 
kruiskopschroevendraaier los.

Vervang de CR2025 batterij.

Schroef de achterkant van de behuizing 
voorzichtig vast. Zorg ervoor dat de 
rubberen verzegeling correct is 
teruggeplaatst.

A

B

C

5

Afstandsbediening

Full Function magnetische afstandsbediening die 
gemakkelijk hecht aan de heater zelf.  Niet 
vastzetten/kleven aan de grille.    Het bereik van de 
afstandsbediening is ongeveer  4 meter in de open 
lucht, omdat dit alleen op infrarood is gebaseerd.

Afstandsbediening batterij 

    vervanging

5

5

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van zijn producten en biedt een 
garantie van 2 jaar. Deze garantie is aanvullend en beïnvloedt uw lokale 
rechten niet. De garantie is geldig in de gebieden waar het apparaat 
verkocht wordt. Met dit apparaat krijgt u een garantie van twee jaar na 
aankoop van dit apparaat. Onder de garantie, in het geval van een 
materieel of fabricage defect, zal het apparaat worden gerepareerd of 
omgeruild. Uitgesloten van garantie is normale veroudering en 
wijzigingen aan het apparaat ten opzichte van hoe het gekocht is. 
Schoonmaak activiteiten en gevolgen van onjuist gebruik of schade die is 
aangebracht door de koper of een ander persoon, die veroorzaakt zijn 
door externe omstandigheden of koeriers of door de batterijen. Wanneer 
volledige vervanging is vereist zullen wij de heater bestuderen samen 
met de verkopende winkel, samen met de aankoopbon en gesigneerde 
garantiekaart.

Apparaat omschrijving en kenmerken

Handgreep

Omvalbeveiliging

Controle paneel

Infrarood verwarmingselementen

Beschermend rooster

Transport wielen

Kabel opslag compartiment en 
ratinglabel positie

PIR Economie sensor

Verplaats het apparaat alleen 
aan de handgreep.

Wanneer de heater in gebruik
is, wordt deze heet.

Wanneer de heater omvalt, 
schakelt deze automatisch 
uit. Zet de heater weer 
rechtop en zet deze aan om 
deze verder te kunnen 
gebruiken.

PIR (passieve infrarood) 
economie functie. Zet de heater 
automatisch uit wanneer er 
gedurende 4 minuten geen 
beweging is.

Koolstoffiber 
verwarmingselementen

Weatherproof design
IP55

6

Waarschuwing – Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, dienen standaard veiligheidsmaatregelen genomen te worden. Het niet 

opvolgen van deze instructies, kan brand, elektrische schokken of schade aan anderen veroorzaken.

Master Lock AFSLUIT FUNCTIE

Herhaal de bovenstaande procedure.

1  :  Druk de lichtknop in en hou deze vast.
2  :  Gevolgd door de warmte hoog/laag knop.
3  :  Hou beide knoppen simultaan vast totdat u de heater 
        5 keer hoort piepen. 

OPENSTELLEN 

VASTGEZET

Warmte aanpassing
Warmte hoog/laag

Knop zonder functie

Economie functie AAN/UIT

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

8

De afsluit functie zorgt ervoor dat u de heater kunt
vastzetten met de afstandsbediening, zodat 
anderen deze niet kunnen opereren.

Economie functie aan/uit

Rechter element aan indicator

Beide elementen aan indicator

Heater aanpassing
Warmte hoog/laag

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

Linker element aan indicator

Energie sparende modus indicator

Controlepaneelwerking

PIR Economie functie

De PIR functie zorgt ervoor dat de heater 
automatisch uitschakelt, wanneer deze niet 
in gebruik is. De PIR sensor houdt beweging 
van mensen in de gaten tot een afstand van 
4 meter en wanneer er na 4 minuten geen 
beweging wordt gezien, schakelt de heater 
automatisch uit. Deze schakelt automatisch 
weer aan, wanneer er iemand voorbij loopt.

7

Stroom indicator – Stand-by

180   graden

4Mtr afstand

Knop zonder functie

Leg de twee helften van de Basis (I) in lijn, zorg ervoor dat het 
wiel en de as op juiste plaats zitten. Breng bouten aan met 
ringen (E x 4 + C x 4).

Ringen en vleugelmoeren

Leg het lichaam van de heater op de randen van de doos om beschadigingen tijdens opbouw te 
voorkomen.

Technische data

Type: HEL12                       Model nr: EPH2960 of kijk op de kaart op het apparaat
Opbrengst: 2960 W 220v-240v AC ~ 50 Hz of kijk op de kaart op het apparaat
Wattage heater: 1480 W / 2960 W of kijk op de kaart op het apparaat
Kabel lengte: 5 meter of zoals aangegeven op de doos
Bruto gewicht: 25.7 kg Netto gewicht: 20.9 kg
Product afmeting: 50cm voet diameter en 152cm hoog

Helios is IP55 weersbestendig gecertificeerd. Het is 
ontworpen om regen te kunnen weerstaan. Een 
hoes is in de verpakking aanwezig voor 
bescherming. 

Wij bevelen aan dat u de heater op een droge 
plaats met hoes bewaard, wanneer deze lange tijd 
niet in gebruik is.

零配件

Koolstof verwarmingselementBeschermingsrooster

1

2

Hou de richtlijnen van de gebruiksaanwijzing aan.

Wanneer het apparaat niet werkt, lees s.v.p. zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en probleemoplossing door.

Mocht dit niet helpen schakel hulp in en bekijk de garantiekaart.

Accessoires en onderdelen                Verkrijgbaar van het bedrijf op de garantiekaart.

Weatherproof design
IP55

Wanneer de schakelaar 
aangezet is kan deze met de 
hand of met afstandsbediening
bediend worden.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het oranje licht knippert Veiligheidswaarschu
wing indicator

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Economie functie doet het 
niet. (groene LED op controle 
paneel is niet zichtbaar 
wanneer de economie knop 
wordt ingedrukt)

PIR / PCB storing

PIR functie is alleen mogelijk met de LIVE heating.

Wanneer één of alle 3 oranje LED indicatoren oplichten of flikkeren, 
geeft dit aan dat er een probleem is met de interne controle systemen 
van het apparaat. Zet de heater direct uit en wacht 30 minuten voordat 
deze weer wordt aangezet. Wanneer dit blijft voortduren bel de 
helpdesk – kijk op de garantiekaart.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Controle paneel werkt niet De vastzet functie is in 
werking
Of
 De knoppen zitten vast 
/PCB probleem

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

Bekijk de vastzet functie op pagina 9 om de controle paneel los te zetten.

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

De heater functie is niet 

Zet de schakelaar aan de achterkant op aan.

Controleer de stoppen en de stekker.

Zorg ervoor dat de heater op een vlakke en stevige 
ondergrond staat.

De heater staat uit

Er is geen stroom

De 
veiligheidsschakelaar is 
in werking

De omvalbeveiliging 
werkt niet goed

De heater staat niet op 
een vlakke ondergrond

De elektriciteitskabel is 
beschadigd

De heater werkt niet 
(aangegeven doordat het 
rode LED stand-by licht op 
de eenheid niet brandt)

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Kapotte 
koolstofdraad

Zichtbaar

Niet zichtbaar

Inspecteer de kabel op sneeën, breuken en knikken. Het vervangen van 
de kabel en fittingen kan in de technische helpdesk worden 
teruggevonden – zie garantiekaart.

De omvalbeveiliging zit vast in de UIT positie. Schudt de heater om de 
beveiliging te herstellen. Wanneer dit niet helpt, neem contact op met de 
helpdesk – zie de garantiekaart.

Koppel de heater los en zet deze op uit. Wacht 30 minuten om de heater 
te laten auto-resetten en zet de heater weer aan. Herhaal indien 
noodzakelijk. Als het probleem blijft bestaan neem dan contact op met 
de helpdesk – zie de garantiekaart.

Kapotte elementen zijn normaal gesproken zichtbaar. Controleer op 
zwarte of witte verkleuring aan de einden van de elementen.

paneel op de aan/hoog/medium knop om na te gaan of er één 
geblokkeerd is.
3) Wanneer er nog geen elementen aan gaan, controleer of de oranje 
LED knop aan is, dan zijn de elementen kapot. Wanneer er geen LED’s 
aangaan en geen elementen, wacht dan 30 minuten om het apparaat 
te laten resetten en zet deze daarna aan. Herhaal indien noodzakelijk. 
Wanneer dit blijft voorkomen, bel de technische helpdesk – bekijk de 
garantiekaart. Dit apparaat gebruikt gespecialiseerde hoge 
temperatuur koolstof elementen. Deze zijn alleen verkrijgbaar via de 
technische helpdesk. 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De afstandsbediening werkt 
niet

De batterijen zijn op Het rode lampje moet branden anders dienen de CR2025 batterijen te 
worden vervangen.

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De elementen werken niet 
(aangegeven doordat de rode 
stand-by licht aanstaat, maar 
er geen warmte komt).

Elementen werken 
niet. 
Veiligheidsschakelaar 
in werking

Probeer eerst de onderstaande procedures om erachter te komen dat 
het inderdaad de elemten zijn die niet werken:
1) Als er één element niet werkt, dient deze vervangen te worden.
2) Als er twee elementen niet werken, druk de afstandsbediening op 
aan/hoog/medium knop om te controleren dat de elementen niet aan 
gaan. Probeer ook op de knop de drukken van het controle 
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Afstandsbediening batterij 

    vervanging
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Gebruiksaanwijzing                                                                                           DNL-01

Helios/HEL12

Gebruiksaanwijzing                                                                                           ONL-01

AAN/UIT schakelaar

Uw naam

Uw adres

Postcode

Product naam Model nummer

Plaats van aankoop

Datum van aankoop

Serie nummer 

(op de rating label te vinden aan de achterzijde van de heater) 

Email adres

Uw locale rechten blijven gehandhaafd.

Vul dit formulier in en fax of email deze naar de onderstaande nummers. 
Ga terug naar de plaats van aankoop met de bon, wanneer het apparaat 
niet meer werkt.

2 JAAR FABRIEKSGARANTIE

Helios/HEL12

Out Trade BV.
De Grift 1A,  7711 EP Nieuwleusen   Holland
Tel : +31-529-482808
Fax : +31-529-484910
info@outtrade.nl
www.outtrade.nl

warranty
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Gebruik de heater niet in gebieden waar benzine, verf of andere vlambare materialen zijn opgeslagen.
Haal de stekker uit het stopcontact, wanneer de heater niet in gebruik is. Om de stekker uit het stopcontact te halen, trek aan de 
stekker en nooit aan de kabel.
Richt de heater niet op gordijnen, meubelen of andere ontvlambare voorwerpen en zorg ervoor dat deze aan de voorkant minstens 
1,5 meter vrij is en 1 meter van de achterkant en zijkanten.
Bijzondere aandacht dient te worden geschonken wanneer de heater in de buurt van kinderen of huisdieren wordt gebruikt.
Plaats de heater nooit waar het in een zwembad of een ander water houdende plaats kan vallen. Gebruik de heater nooit in een 
badkamer of douche.
Gebruik de heater niet samen met een timer of een ander apparaat die ervoor kan zorgen dat de heater zonder toezicht wordt 
aangezet.
De elektriciteitskabel dient volledig uitgerold te zijn wanneer deze in gebruik wordt genomen.
Het rooster aan de voorzijde is om te voorkomen dat de verwarmingselementen vrij zijn en moet zijn geplaatst wanneer de heater 
aan is.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, bewegings- of mentale 
capaciteiten of zonder ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van door een verantwoordelijke die over hun welzijnwaakt. 
Er moet op worden gelet dat kinderen niet met het apparaat spelen.
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Veiligheid richtlijnen

Voet en eenheid opbouw (neem de voet accessoires uit de doos onder de heater)

Draai de voet ondersteboven en bevestig de metalen 
platen (B x 2) met vleugelmoeren en ringen vast 
(D x 4 + C x 4).

Plaats de twee metalen deksels over de voet (H x 2). 
Een helft heeft een uitsparing waar de wielen dienen
te worden geplaatst.

1 2

3

Schuif de voet door de vier bouten aan de 
onderkant van Heater (K). Maak de metalen 
platen (A x 2) stevig vast met de vleugel moeren
en ringen (D x 4 + C x 4).

4

Zorg ervoor dat de rollers en het compartiment 
waar de kabels in worden bewaard aan dezelfde
kant zijn. Wanneer de metalen uitsparing niet 
aan de juiste zijde is, werken de wielen niet juist.

Voor gebruik lezen

Uw Helios product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik, om binnen en buiten oppervlakten te verwarmen door middel van 
de infrarood carbon fibreheating technologie. Het apparaat moet alleen gebruikt worden voor dit doel volgens deze 
gebruiksaanwijzingen. Met zorgvuldigheid en aandacht zou de Helios u zorgeloos van warmte moeten kunnen voorzien voor 
zeker twee jaar na datum van aankoop. Lees a.u.b. de aanwijzingen en bewaar deze op een veilige plek en geef deze door aan 
andere gebruikers. Let op de aanwijzingen op de veiligheidsaanwijzingen. Dek het apparaat nooit af wanneer deze in gebruik is. 
Hou vlambare objecten zoals kleding, gordijnen etc. weg van het apparaat.

Algemene informatie

Reinigen en onderhoud

Voordat de verwarmingselementen worden schoon gemaakt of vervangen, dient de heater uitgezet te zijn en van het 
stopcontact verwijderd. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
Om de heater te reinigen gebruik een zachte doek om stof af te nemen,
Wanneer de heater erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze daarna droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, want deze beschadigen de heater.
Wanneer de heater lange tijd niet wordt gebruikt, reinig deze,plaats de hoes en bewaar deze op een droge plek.
Wanneer de aluminium reflector erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, omdat deze de heater beschadigen. Een vieze reflector verminderd de capaciteit.
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Veiligheidsinstructies

Schoonmaken en onderhoud

   Montage van de voet en heater

Probleemoplossing              8-9

Garantie pagina

1 3 4

1 X Gebruiksaanwijzing

 G

2

Haal het product uit de verpakking en verzeker u ervan dat deze in goede staat is.
Laat kinderen niet met de verpakking spelen, bijvoorbeeld met de plastic zak.
Controleer dat de voltage en frequentie van uw apparaat aan de stroomvoorziening (moet 220-240 v v AC 50 Hz zijn).
Deze heater wordt heet wanneer in gebruik. Probeer de heater niet te verplaatsen tijdens gebruik en raak deze niet aan.
Voorkom dat de heater onbewaakt wordt gebruikt.
Gebruik de heater niet wanneer de kabel of stekker beschadigd is of nadat het apparaat een storing vertoont, gevallen is of op een 
andere wijze beschadigd. Stuur de heater naar een gecertificeerd bedrijf ter reparatie.
Probeer niet zelf elektrische of mechanische functies te repareren of herstellen, omdat dit de garantie kan teniet doen.
Plaats de heater niet op een zachte ondergrond of wanneer de opening geblokkeerd is.
Zorg ervoor dat de voet goed gemonteerd is en de heater rechtop en op een vlakke ondergrond voordat deze wordt aangezet. 
Deze heater is ontworpen voor gebruik op terrassen en rookgedeeltes. De heater is IP55 gecertificeerd voor weersbestendigheid; 
alhoewel om de levensduur van uw heater te verlengen wordt aanbevolen om deze bij hevige regen op een droge plaats te 
bewaren en bij opslag de hoes te gebruiken.
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Verplaatsing en plaatsing
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Omschrijving en specificaties

Werking afstandsbediening

Functie bewegingsmelder

Functie afstandsbediening
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De juiste landelijke keurmerken op het apparaat 

Dit product is geproduceerd om aan de EEC richtlijnen 2006/95/EG en 89/336/EEC 
te voldoen.    Geen huishoudelijk afval. Moet worden verwijderd volgens de lokale 
richtlijnen.

Dit product voldoet aan de RoHS richtlijnen.

Overeenkomstig de Europese richtlijnen voor veiligheid, CE/EMC/GS en IP55.

Overeenkomstig de USA/C richtlijnen voor veiligheid, ETL.

Overeenkomstig de NZ/AU richtlijnen voor veiligheid, C-TICK, SAA

Overeenkomstig de Russische federatie veiligheidsregulering

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het design, uitrusting en 
technische gegevens, zowel als fouten.

S.A.A.

compliant

BELANGRIJK: Aan het einde van de levenscyclus van de batterijen in uw 
afstandsbediening dienen deze te worden verwijderd volgens de lokale normen. 
Gooi geen batterijen in de vuilnisbak. Li

Garantie

De garantie geldt niet voor de verwarmingselementen en batterijen.

A B C D E

Montage kit:    2 X Oval platen  2 X Lange ovale platen 12 X Ringen 8 X Vleugelmoeren 4 X Bouten

Leg de kabel niet onder de vloer of bedek deze niet met een vloerkleed. Verstop de kab el niet in het lange gras of laat deze niet 
dicht bij een werkende maaier. Hou de kabel verwijderd van plaatsen waar men erover kan struikelen.
Zorg ervoor dat voorwerpen de verwarmingselementen niet kunnen raken en plaats niets op het veiligheidsrooster (bijv. 
handdoeken). Dit kan de heater beschadigen of een elektrische schok of vuur veroorzaken. Gebruik de heater nooit om was te drogen.
Wanneer de verwarmingselementen zijn gestopt met gloeien, kunnen ze nog altijd aan staan. Controleer dat de heater aangeeft dat 
deze uit staat.
Verwijder de heater van het stopcontact, voordat deze wordt schoongemaakt.

11

12

13

Verplaatsing en positionering instructies

Hou de aanbevolen minimale afstanden aan van de objecten
om de heater.

Zorg ervoor dat de heater uit is en verwijderd is van het 
stopcontact voordat deze verplaatst wordt. 

Gebruik de metalen handgreep aan de achterzijde om de 
heater te manoeuvreren.

1m1m

1m

1.5m
45

Verplaats de Helios heater alleen aan de 
metalen handgreep.

Schroef de achterkant van de behuizing 
met een Philips of 
kruiskopschroevendraaier los.

Vervang de CR2025 batterij.

Schroef de achterkant van de behuizing 
voorzichtig vast. Zorg ervoor dat de 
rubberen verzegeling correct is 
teruggeplaatst.

A

B

C

5

Afstandsbediening

Full Function magnetische afstandsbediening die 
gemakkelijk hecht aan de heater zelf.  Niet 
vastzetten/kleven aan de grille.    Het bereik van de 
afstandsbediening is ongeveer  4 meter in de open 
lucht, omdat dit alleen op infrarood is gebaseerd.

Afstandsbediening batterij 

    vervanging

5

5

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van zijn producten en biedt een 
garantie van 2 jaar. Deze garantie is aanvullend en beïnvloedt uw lokale 
rechten niet. De garantie is geldig in de gebieden waar het apparaat 
verkocht wordt. Met dit apparaat krijgt u een garantie van twee jaar na 
aankoop van dit apparaat. Onder de garantie, in het geval van een 
materieel of fabricage defect, zal het apparaat worden gerepareerd of 
omgeruild. Uitgesloten van garantie is normale veroudering en 
wijzigingen aan het apparaat ten opzichte van hoe het gekocht is. 
Schoonmaak activiteiten en gevolgen van onjuist gebruik of schade die is 
aangebracht door de koper of een ander persoon, die veroorzaakt zijn 
door externe omstandigheden of koeriers of door de batterijen. Wanneer 
volledige vervanging is vereist zullen wij de heater bestuderen samen 
met de verkopende winkel, samen met de aankoopbon en gesigneerde 
garantiekaart.

Apparaat omschrijving en kenmerken

Handgreep

Omvalbeveiliging

Controle paneel

Infrarood verwarmingselementen

Beschermend rooster

Transport wielen

Kabel opslag compartiment en 
ratinglabel positie

PIR Economie sensor

Verplaats het apparaat alleen 
aan de handgreep.

Wanneer de heater in gebruik
is, wordt deze heet.

Wanneer de heater omvalt, 
schakelt deze automatisch 
uit. Zet de heater weer 
rechtop en zet deze aan om 
deze verder te kunnen 
gebruiken.

PIR (passieve infrarood) 
economie functie. Zet de heater 
automatisch uit wanneer er 
gedurende 4 minuten geen 
beweging is.

Koolstoffiber 
verwarmingselementen

Weatherproof design
IP55

6

Waarschuwing – Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, dienen standaard veiligheidsmaatregelen genomen te worden. Het niet 

opvolgen van deze instructies, kan brand, elektrische schokken of schade aan anderen veroorzaken.

Master Lock AFSLUIT FUNCTIE

Herhaal de bovenstaande procedure.

1  :  Druk de lichtknop in en hou deze vast.
2  :  Gevolgd door de warmte hoog/laag knop.
3  :  Hou beide knoppen simultaan vast totdat u de heater 
        5 keer hoort piepen. 

OPENSTELLEN 

VASTGEZET

Warmte aanpassing
Warmte hoog/laag

Knop zonder functie

Economie functie AAN/UIT

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

8

De afsluit functie zorgt ervoor dat u de heater kunt
vastzetten met de afstandsbediening, zodat 
anderen deze niet kunnen opereren.

Economie functie aan/uit

Rechter element aan indicator

Beide elementen aan indicator

Heater aanpassing
Warmte hoog/laag

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

Linker element aan indicator

Energie sparende modus indicator

Controlepaneelwerking

PIR Economie functie

De PIR functie zorgt ervoor dat de heater 
automatisch uitschakelt, wanneer deze niet 
in gebruik is. De PIR sensor houdt beweging 
van mensen in de gaten tot een afstand van 
4 meter en wanneer er na 4 minuten geen 
beweging wordt gezien, schakelt de heater 
automatisch uit. Deze schakelt automatisch 
weer aan, wanneer er iemand voorbij loopt.

7

Stroom indicator – Stand-by

180   graden

4Mtr afstand

Knop zonder functie

Leg de twee helften van de Basis (I) in lijn, zorg ervoor dat het 
wiel en de as op juiste plaats zitten. Breng bouten aan met 
ringen (E x 4 + C x 4).

Ringen en vleugelmoeren

Leg het lichaam van de heater op de randen van de doos om beschadigingen tijdens opbouw te 
voorkomen.

Technische data

Type: HEL12                       Model nr: EPH2960 of kijk op de kaart op het apparaat
Opbrengst: 2960 W 220v-240v AC ~ 50 Hz of kijk op de kaart op het apparaat
Wattage heater: 1480 W / 2960 W of kijk op de kaart op het apparaat
Kabel lengte: 5 meter of zoals aangegeven op de doos
Bruto gewicht: 25.7 kg Netto gewicht: 20.9 kg
Product afmeting: 50cm voet diameter en 152cm hoog

Helios is IP55 weersbestendig gecertificeerd. Het is 
ontworpen om regen te kunnen weerstaan. Een 
hoes is in de verpakking aanwezig voor 
bescherming. 

Wij bevelen aan dat u de heater op een droge 
plaats met hoes bewaard, wanneer deze lange tijd 
niet in gebruik is.

零配件

Koolstof verwarmingselementBeschermingsrooster

1

2

Hou de richtlijnen van de gebruiksaanwijzing aan.

Wanneer het apparaat niet werkt, lees s.v.p. zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en probleemoplossing door.

Mocht dit niet helpen schakel hulp in en bekijk de garantiekaart.

Accessoires en onderdelen                Verkrijgbaar van het bedrijf op de garantiekaart.

Weatherproof design
IP55

Wanneer de schakelaar 
aangezet is kan deze met de 
hand of met afstandsbediening
bediend worden.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het oranje licht knippert Veiligheidswaarschu
wing indicator

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Economie functie doet het 
niet. (groene LED op controle 
paneel is niet zichtbaar 
wanneer de economie knop 
wordt ingedrukt)

PIR / PCB storing

PIR functie is alleen mogelijk met de LIVE heating.

Wanneer één of alle 3 oranje LED indicatoren oplichten of flikkeren, 
geeft dit aan dat er een probleem is met de interne controle systemen 
van het apparaat. Zet de heater direct uit en wacht 30 minuten voordat 
deze weer wordt aangezet. Wanneer dit blijft voortduren bel de 
helpdesk – kijk op de garantiekaart.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Controle paneel werkt niet De vastzet functie is in 
werking
Of
 De knoppen zitten vast 
/PCB probleem

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

Bekijk de vastzet functie op pagina 9 om de controle paneel los te zetten.

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

De heater functie is niet 

Zet de schakelaar aan de achterkant op aan.

Controleer de stoppen en de stekker.

Zorg ervoor dat de heater op een vlakke en stevige 
ondergrond staat.

De heater staat uit

Er is geen stroom

De 
veiligheidsschakelaar is 
in werking

De omvalbeveiliging 
werkt niet goed

De heater staat niet op 
een vlakke ondergrond

De elektriciteitskabel is 
beschadigd

De heater werkt niet 
(aangegeven doordat het 
rode LED stand-by licht op 
de eenheid niet brandt)

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Kapotte 
koolstofdraad

Zichtbaar

Niet zichtbaar

Inspecteer de kabel op sneeën, breuken en knikken. Het vervangen van 
de kabel en fittingen kan in de technische helpdesk worden 
teruggevonden – zie garantiekaart.

De omvalbeveiliging zit vast in de UIT positie. Schudt de heater om de 
beveiliging te herstellen. Wanneer dit niet helpt, neem contact op met de 
helpdesk – zie de garantiekaart.

Koppel de heater los en zet deze op uit. Wacht 30 minuten om de heater 
te laten auto-resetten en zet de heater weer aan. Herhaal indien 
noodzakelijk. Als het probleem blijft bestaan neem dan contact op met 
de helpdesk – zie de garantiekaart.

Kapotte elementen zijn normaal gesproken zichtbaar. Controleer op 
zwarte of witte verkleuring aan de einden van de elementen.

paneel op de aan/hoog/medium knop om na te gaan of er één 
geblokkeerd is.
3) Wanneer er nog geen elementen aan gaan, controleer of de oranje 
LED knop aan is, dan zijn de elementen kapot. Wanneer er geen LED’s 
aangaan en geen elementen, wacht dan 30 minuten om het apparaat 
te laten resetten en zet deze daarna aan. Herhaal indien noodzakelijk. 
Wanneer dit blijft voorkomen, bel de technische helpdesk – bekijk de 
garantiekaart. Dit apparaat gebruikt gespecialiseerde hoge 
temperatuur koolstof elementen. Deze zijn alleen verkrijgbaar via de 
technische helpdesk. 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De afstandsbediening werkt 
niet

De batterijen zijn op Het rode lampje moet branden anders dienen de CR2025 batterijen te 
worden vervangen.

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De elementen werken niet 
(aangegeven doordat de rode 
stand-by licht aanstaat, maar 
er geen warmte komt).

Elementen werken 
niet. 
Veiligheidsschakelaar 
in werking

Probeer eerst de onderstaande procedures om erachter te komen dat 
het inderdaad de elemten zijn die niet werken:
1) Als er één element niet werkt, dient deze vervangen te worden.
2) Als er twee elementen niet werken, druk de afstandsbediening op 
aan/hoog/medium knop om te controleren dat de elementen niet aan 
gaan. Probeer ook op de knop de drukken van het controle 
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Gebruiksaanwijzing                                                                                           DNL-01

Helios/HEL12

Gebruiksaanwijzing                                                                                           ONL-01

AAN/UIT schakelaar

Uw naam

Uw adres

Postcode

Product naam Model nummer

Plaats van aankoop

Datum van aankoop

Serie nummer 

(op de rating label te vinden aan de achterzijde van de heater) 

Email adres

Uw locale rechten blijven gehandhaafd.

Vul dit formulier in en fax of email deze naar de onderstaande nummers. 
Ga terug naar de plaats van aankoop met de bon, wanneer het apparaat 
niet meer werkt.

2 JAAR FABRIEKSGARANTIE

Helios/HEL12

Out Trade BV.
De Grift 1A,  7711 EP Nieuwleusen   Holland
Tel : +31-529-482808
Fax : +31-529-484910
info@outtrade.nl
www.outtrade.nl

warranty



ML
 HEAT
HI/LOW

  HEAT
ON/OFF

ECONOMY

1

2

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

Gebruik de heater niet in gebieden waar benzine, verf of andere vlambare materialen zijn opgeslagen.
Haal de stekker uit het stopcontact, wanneer de heater niet in gebruik is. Om de stekker uit het stopcontact te halen, trek aan de 
stekker en nooit aan de kabel.
Richt de heater niet op gordijnen, meubelen of andere ontvlambare voorwerpen en zorg ervoor dat deze aan de voorkant minstens 
1,5 meter vrij is en 1 meter van de achterkant en zijkanten.
Bijzondere aandacht dient te worden geschonken wanneer de heater in de buurt van kinderen of huisdieren wordt gebruikt.
Plaats de heater nooit waar het in een zwembad of een ander water houdende plaats kan vallen. Gebruik de heater nooit in een 
badkamer of douche.
Gebruik de heater niet samen met een timer of een ander apparaat die ervoor kan zorgen dat de heater zonder toezicht wordt 
aangezet.
De elektriciteitskabel dient volledig uitgerold te zijn wanneer deze in gebruik wordt genomen.
Het rooster aan de voorzijde is om te voorkomen dat de verwarmingselementen vrij zijn en moet zijn geplaatst wanneer de heater 
aan is.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, bewegings- of mentale 
capaciteiten of zonder ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van door een verantwoordelijke die over hun welzijnwaakt. 
Er moet op worden gelet dat kinderen niet met het apparaat spelen.
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Veiligheid richtlijnen

Voet en eenheid opbouw (neem de voet accessoires uit de doos onder de heater)

Draai de voet ondersteboven en bevestig de metalen 
platen (B x 2) met vleugelmoeren en ringen vast 
(D x 4 + C x 4).

Plaats de twee metalen deksels over de voet (H x 2). 
Een helft heeft een uitsparing waar de wielen dienen
te worden geplaatst.

1 2

3

Schuif de voet door de vier bouten aan de 
onderkant van Heater (K). Maak de metalen 
platen (A x 2) stevig vast met de vleugel moeren
en ringen (D x 4 + C x 4).

4

Zorg ervoor dat de rollers en het compartiment 
waar de kabels in worden bewaard aan dezelfde
kant zijn. Wanneer de metalen uitsparing niet 
aan de juiste zijde is, werken de wielen niet juist.

Voor gebruik lezen

Uw Helios product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik, om binnen en buiten oppervlakten te verwarmen door middel van 
de infrarood carbon fibreheating technologie. Het apparaat moet alleen gebruikt worden voor dit doel volgens deze 
gebruiksaanwijzingen. Met zorgvuldigheid en aandacht zou de Helios u zorgeloos van warmte moeten kunnen voorzien voor 
zeker twee jaar na datum van aankoop. Lees a.u.b. de aanwijzingen en bewaar deze op een veilige plek en geef deze door aan 
andere gebruikers. Let op de aanwijzingen op de veiligheidsaanwijzingen. Dek het apparaat nooit af wanneer deze in gebruik is. 
Hou vlambare objecten zoals kleding, gordijnen etc. weg van het apparaat.

Algemene informatie

Reinigen en onderhoud

Voordat de verwarmingselementen worden schoon gemaakt of vervangen, dient de heater uitgezet te zijn en van het 
stopcontact verwijderd. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
Om de heater te reinigen gebruik een zachte doek om stof af te nemen,
Wanneer de heater erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze daarna droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, want deze beschadigen de heater.
Wanneer de heater lange tijd niet wordt gebruikt, reinig deze,plaats de hoes en bewaar deze op een droge plek.
Wanneer de aluminium reflector erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, omdat deze de heater beschadigen. Een vieze reflector verminderd de capaciteit.
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Garantie pagina

1 3 4

1 X Gebruiksaanwijzing

 G

2

Haal het product uit de verpakking en verzeker u ervan dat deze in goede staat is.
Laat kinderen niet met de verpakking spelen, bijvoorbeeld met de plastic zak.
Controleer dat de voltage en frequentie van uw apparaat aan de stroomvoorziening (moet 220-240 v v AC 50 Hz zijn).
Deze heater wordt heet wanneer in gebruik. Probeer de heater niet te verplaatsen tijdens gebruik en raak deze niet aan.
Voorkom dat de heater onbewaakt wordt gebruikt.
Gebruik de heater niet wanneer de kabel of stekker beschadigd is of nadat het apparaat een storing vertoont, gevallen is of op een 
andere wijze beschadigd. Stuur de heater naar een gecertificeerd bedrijf ter reparatie.
Probeer niet zelf elektrische of mechanische functies te repareren of herstellen, omdat dit de garantie kan teniet doen.
Plaats de heater niet op een zachte ondergrond of wanneer de opening geblokkeerd is.
Zorg ervoor dat de voet goed gemonteerd is en de heater rechtop en op een vlakke ondergrond voordat deze wordt aangezet. 
Deze heater is ontworpen voor gebruik op terrassen en rookgedeeltes. De heater is IP55 gecertificeerd voor weersbestendigheid; 
alhoewel om de levensduur van uw heater te verlengen wordt aanbevolen om deze bij hevige regen op een droge plaats te 
bewaren en bij opslag de hoes te gebruiken.
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De juiste landelijke keurmerken op het apparaat 

Dit product is geproduceerd om aan de EEC richtlijnen 2006/95/EG en 89/336/EEC 
te voldoen.    Geen huishoudelijk afval. Moet worden verwijderd volgens de lokale 
richtlijnen.

Dit product voldoet aan de RoHS richtlijnen.

Overeenkomstig de Europese richtlijnen voor veiligheid, CE/EMC/GS en IP55.

Overeenkomstig de USA/C richtlijnen voor veiligheid, ETL.

Overeenkomstig de NZ/AU richtlijnen voor veiligheid, C-TICK, SAA

Overeenkomstig de Russische federatie veiligheidsregulering

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het design, uitrusting en 
technische gegevens, zowel als fouten.

S.A.A.

compliant

BELANGRIJK: Aan het einde van de levenscyclus van de batterijen in uw 
afstandsbediening dienen deze te worden verwijderd volgens de lokale normen. 
Gooi geen batterijen in de vuilnisbak. Li

Garantie

De garantie geldt niet voor de verwarmingselementen en batterijen.

A B C D E

Montage kit:    2 X Oval platen  2 X Lange ovale platen 12 X Ringen 8 X Vleugelmoeren 4 X Bouten

Leg de kabel niet onder de vloer of bedek deze niet met een vloerkleed. Verstop de kab el niet in het lange gras of laat deze niet 
dicht bij een werkende maaier. Hou de kabel verwijderd van plaatsen waar men erover kan struikelen.
Zorg ervoor dat voorwerpen de verwarmingselementen niet kunnen raken en plaats niets op het veiligheidsrooster (bijv. 
handdoeken). Dit kan de heater beschadigen of een elektrische schok of vuur veroorzaken. Gebruik de heater nooit om was te drogen.
Wanneer de verwarmingselementen zijn gestopt met gloeien, kunnen ze nog altijd aan staan. Controleer dat de heater aangeeft dat 
deze uit staat.
Verwijder de heater van het stopcontact, voordat deze wordt schoongemaakt.

11

12

13

Verplaatsing en positionering instructies

Hou de aanbevolen minimale afstanden aan van de objecten
om de heater.

Zorg ervoor dat de heater uit is en verwijderd is van het 
stopcontact voordat deze verplaatst wordt. 

Gebruik de metalen handgreep aan de achterzijde om de 
heater te manoeuvreren.

1m1m

1m

1.5m
45

Verplaats de Helios heater alleen aan de 
metalen handgreep.

Schroef de achterkant van de behuizing 
met een Philips of 
kruiskopschroevendraaier los.

Vervang de CR2025 batterij.

Schroef de achterkant van de behuizing 
voorzichtig vast. Zorg ervoor dat de 
rubberen verzegeling correct is 
teruggeplaatst.

A

B

C

5

Afstandsbediening

Full Function magnetische afstandsbediening die 
gemakkelijk hecht aan de heater zelf.  Niet 
vastzetten/kleven aan de grille.    Het bereik van de 
afstandsbediening is ongeveer  4 meter in de open 
lucht, omdat dit alleen op infrarood is gebaseerd.

Afstandsbediening batterij 

    vervanging

5

5

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van zijn producten en biedt een 
garantie van 2 jaar. Deze garantie is aanvullend en beïnvloedt uw lokale 
rechten niet. De garantie is geldig in de gebieden waar het apparaat 
verkocht wordt. Met dit apparaat krijgt u een garantie van twee jaar na 
aankoop van dit apparaat. Onder de garantie, in het geval van een 
materieel of fabricage defect, zal het apparaat worden gerepareerd of 
omgeruild. Uitgesloten van garantie is normale veroudering en 
wijzigingen aan het apparaat ten opzichte van hoe het gekocht is. 
Schoonmaak activiteiten en gevolgen van onjuist gebruik of schade die is 
aangebracht door de koper of een ander persoon, die veroorzaakt zijn 
door externe omstandigheden of koeriers of door de batterijen. Wanneer 
volledige vervanging is vereist zullen wij de heater bestuderen samen 
met de verkopende winkel, samen met de aankoopbon en gesigneerde 
garantiekaart.

Apparaat omschrijving en kenmerken

Handgreep

Omvalbeveiliging

Controle paneel

Infrarood verwarmingselementen

Beschermend rooster

Transport wielen

Kabel opslag compartiment en 
ratinglabel positie

PIR Economie sensor

Verplaats het apparaat alleen 
aan de handgreep.

Wanneer de heater in gebruik
is, wordt deze heet.

Wanneer de heater omvalt, 
schakelt deze automatisch 
uit. Zet de heater weer 
rechtop en zet deze aan om 
deze verder te kunnen 
gebruiken.

PIR (passieve infrarood) 
economie functie. Zet de heater 
automatisch uit wanneer er 
gedurende 4 minuten geen 
beweging is.

Koolstoffiber 
verwarmingselementen

Weatherproof design
IP55

6

Waarschuwing – Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, dienen standaard veiligheidsmaatregelen genomen te worden. Het niet 

opvolgen van deze instructies, kan brand, elektrische schokken of schade aan anderen veroorzaken.

Master Lock AFSLUIT FUNCTIE

Herhaal de bovenstaande procedure.

1  :  Druk de lichtknop in en hou deze vast.
2  :  Gevolgd door de warmte hoog/laag knop.
3  :  Hou beide knoppen simultaan vast totdat u de heater 
        5 keer hoort piepen. 

OPENSTELLEN 

VASTGEZET

Warmte aanpassing
Warmte hoog/laag

Knop zonder functie

Economie functie AAN/UIT

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

8

De afsluit functie zorgt ervoor dat u de heater kunt
vastzetten met de afstandsbediening, zodat 
anderen deze niet kunnen opereren.

Economie functie aan/uit

Rechter element aan indicator

Beide elementen aan indicator

Heater aanpassing
Warmte hoog/laag

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

Linker element aan indicator

Energie sparende modus indicator

Controlepaneelwerking

PIR Economie functie

De PIR functie zorgt ervoor dat de heater 
automatisch uitschakelt, wanneer deze niet 
in gebruik is. De PIR sensor houdt beweging 
van mensen in de gaten tot een afstand van 
4 meter en wanneer er na 4 minuten geen 
beweging wordt gezien, schakelt de heater 
automatisch uit. Deze schakelt automatisch 
weer aan, wanneer er iemand voorbij loopt.

7

Stroom indicator – Stand-by

180   graden

4Mtr afstand

Knop zonder functie

Leg de twee helften van de Basis (I) in lijn, zorg ervoor dat het 
wiel en de as op juiste plaats zitten. Breng bouten aan met 
ringen (E x 4 + C x 4).

Ringen en vleugelmoeren

Leg het lichaam van de heater op de randen van de doos om beschadigingen tijdens opbouw te 
voorkomen.

Technische data

Type: HEL12                       Model nr: EPH2960 of kijk op de kaart op het apparaat
Opbrengst: 2960 W 220v-240v AC ~ 50 Hz of kijk op de kaart op het apparaat
Wattage heater: 1480 W / 2960 W of kijk op de kaart op het apparaat
Kabel lengte: 5 meter of zoals aangegeven op de doos
Bruto gewicht: 25.7 kg Netto gewicht: 20.9 kg
Product afmeting: 50cm voet diameter en 152cm hoog

Helios is IP55 weersbestendig gecertificeerd. Het is 
ontworpen om regen te kunnen weerstaan. Een 
hoes is in de verpakking aanwezig voor 
bescherming. 

Wij bevelen aan dat u de heater op een droge 
plaats met hoes bewaard, wanneer deze lange tijd 
niet in gebruik is.

零配件

Koolstof verwarmingselementBeschermingsrooster

1

2

Hou de richtlijnen van de gebruiksaanwijzing aan.

Wanneer het apparaat niet werkt, lees s.v.p. zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en probleemoplossing door.

Mocht dit niet helpen schakel hulp in en bekijk de garantiekaart.

Accessoires en onderdelen                Verkrijgbaar van het bedrijf op de garantiekaart.

Weatherproof design
IP55

Wanneer de schakelaar 
aangezet is kan deze met de 
hand of met afstandsbediening
bediend worden.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het oranje licht knippert Veiligheidswaarschu
wing indicator

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Economie functie doet het 
niet. (groene LED op controle 
paneel is niet zichtbaar 
wanneer de economie knop 
wordt ingedrukt)

PIR / PCB storing

PIR functie is alleen mogelijk met de LIVE heating.

Wanneer één of alle 3 oranje LED indicatoren oplichten of flikkeren, 
geeft dit aan dat er een probleem is met de interne controle systemen 
van het apparaat. Zet de heater direct uit en wacht 30 minuten voordat 
deze weer wordt aangezet. Wanneer dit blijft voortduren bel de 
helpdesk – kijk op de garantiekaart.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Controle paneel werkt niet De vastzet functie is in 
werking
Of
 De knoppen zitten vast 
/PCB probleem

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

Bekijk de vastzet functie op pagina 9 om de controle paneel los te zetten.

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

De heater functie is niet 

Zet de schakelaar aan de achterkant op aan.

Controleer de stoppen en de stekker.

Zorg ervoor dat de heater op een vlakke en stevige 
ondergrond staat.

De heater staat uit

Er is geen stroom

De 
veiligheidsschakelaar is 
in werking

De omvalbeveiliging 
werkt niet goed

De heater staat niet op 
een vlakke ondergrond

De elektriciteitskabel is 
beschadigd

De heater werkt niet 
(aangegeven doordat het 
rode LED stand-by licht op 
de eenheid niet brandt)

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Kapotte 
koolstofdraad

Zichtbaar

Niet zichtbaar

Inspecteer de kabel op sneeën, breuken en knikken. Het vervangen van 
de kabel en fittingen kan in de technische helpdesk worden 
teruggevonden – zie garantiekaart.

De omvalbeveiliging zit vast in de UIT positie. Schudt de heater om de 
beveiliging te herstellen. Wanneer dit niet helpt, neem contact op met de 
helpdesk – zie de garantiekaart.

Koppel de heater los en zet deze op uit. Wacht 30 minuten om de heater 
te laten auto-resetten en zet de heater weer aan. Herhaal indien 
noodzakelijk. Als het probleem blijft bestaan neem dan contact op met 
de helpdesk – zie de garantiekaart.

Kapotte elementen zijn normaal gesproken zichtbaar. Controleer op 
zwarte of witte verkleuring aan de einden van de elementen.

paneel op de aan/hoog/medium knop om na te gaan of er één 
geblokkeerd is.
3) Wanneer er nog geen elementen aan gaan, controleer of de oranje 
LED knop aan is, dan zijn de elementen kapot. Wanneer er geen LED’s 
aangaan en geen elementen, wacht dan 30 minuten om het apparaat 
te laten resetten en zet deze daarna aan. Herhaal indien noodzakelijk. 
Wanneer dit blijft voorkomen, bel de technische helpdesk – bekijk de 
garantiekaart. Dit apparaat gebruikt gespecialiseerde hoge 
temperatuur koolstof elementen. Deze zijn alleen verkrijgbaar via de 
technische helpdesk. 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De afstandsbediening werkt 
niet

De batterijen zijn op Het rode lampje moet branden anders dienen de CR2025 batterijen te 
worden vervangen.

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De elementen werken niet 
(aangegeven doordat de rode 
stand-by licht aanstaat, maar 
er geen warmte komt).

Elementen werken 
niet. 
Veiligheidsschakelaar 
in werking

Probeer eerst de onderstaande procedures om erachter te komen dat 
het inderdaad de elemten zijn die niet werken:
1) Als er één element niet werkt, dient deze vervangen te worden.
2) Als er twee elementen niet werken, druk de afstandsbediening op 
aan/hoog/medium knop om te controleren dat de elementen niet aan 
gaan. Probeer ook op de knop de drukken van het controle 
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Gebruiksaanwijzing                                                                                           DNL-01

Helios/HEL12

Gebruiksaanwijzing                                                                                           ONL-01

AAN/UIT schakelaar

Uw naam

Uw adres

Postcode

Product naam Model nummer

Plaats van aankoop

Datum van aankoop

Serie nummer 

(op de rating label te vinden aan de achterzijde van de heater) 

Email adres

Uw locale rechten blijven gehandhaafd.

Vul dit formulier in en fax of email deze naar de onderstaande nummers. 
Ga terug naar de plaats van aankoop met de bon, wanneer het apparaat 
niet meer werkt.

2 JAAR FABRIEKSGARANTIE

Helios/HEL12

Out Trade BV.
De Grift 1A,  7711 EP Nieuwleusen   Holland
Tel : +31-529-482808
Fax : +31-529-484910
info@outtrade.nl
www.outtrade.nl

warranty



ML
 HEAT
HI/LOW

  HEAT
ON/OFF

ECONOMY

1

2

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

Gebruik de heater niet in gebieden waar benzine, verf of andere vlambare materialen zijn opgeslagen.
Haal de stekker uit het stopcontact, wanneer de heater niet in gebruik is. Om de stekker uit het stopcontact te halen, trek aan de 
stekker en nooit aan de kabel.
Richt de heater niet op gordijnen, meubelen of andere ontvlambare voorwerpen en zorg ervoor dat deze aan de voorkant minstens 
1,5 meter vrij is en 1 meter van de achterkant en zijkanten.
Bijzondere aandacht dient te worden geschonken wanneer de heater in de buurt van kinderen of huisdieren wordt gebruikt.
Plaats de heater nooit waar het in een zwembad of een ander water houdende plaats kan vallen. Gebruik de heater nooit in een 
badkamer of douche.
Gebruik de heater niet samen met een timer of een ander apparaat die ervoor kan zorgen dat de heater zonder toezicht wordt 
aangezet.
De elektriciteitskabel dient volledig uitgerold te zijn wanneer deze in gebruik wordt genomen.
Het rooster aan de voorzijde is om te voorkomen dat de verwarmingselementen vrij zijn en moet zijn geplaatst wanneer de heater 
aan is.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, bewegings- of mentale 
capaciteiten of zonder ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van door een verantwoordelijke die over hun welzijnwaakt. 
Er moet op worden gelet dat kinderen niet met het apparaat spelen.
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Veiligheid richtlijnen

Voet en eenheid opbouw (neem de voet accessoires uit de doos onder de heater)

Draai de voet ondersteboven en bevestig de metalen 
platen (B x 2) met vleugelmoeren en ringen vast 
(D x 4 + C x 4).

Plaats de twee metalen deksels over de voet (H x 2). 
Een helft heeft een uitsparing waar de wielen dienen
te worden geplaatst.

1 2

3

Schuif de voet door de vier bouten aan de 
onderkant van Heater (K). Maak de metalen 
platen (A x 2) stevig vast met de vleugel moeren
en ringen (D x 4 + C x 4).

4

Zorg ervoor dat de rollers en het compartiment 
waar de kabels in worden bewaard aan dezelfde
kant zijn. Wanneer de metalen uitsparing niet 
aan de juiste zijde is, werken de wielen niet juist.

Voor gebruik lezen

Uw Helios product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik, om binnen en buiten oppervlakten te verwarmen door middel van 
de infrarood carbon fibreheating technologie. Het apparaat moet alleen gebruikt worden voor dit doel volgens deze 
gebruiksaanwijzingen. Met zorgvuldigheid en aandacht zou de Helios u zorgeloos van warmte moeten kunnen voorzien voor 
zeker twee jaar na datum van aankoop. Lees a.u.b. de aanwijzingen en bewaar deze op een veilige plek en geef deze door aan 
andere gebruikers. Let op de aanwijzingen op de veiligheidsaanwijzingen. Dek het apparaat nooit af wanneer deze in gebruik is. 
Hou vlambare objecten zoals kleding, gordijnen etc. weg van het apparaat.

Algemene informatie

Reinigen en onderhoud

Voordat de verwarmingselementen worden schoon gemaakt of vervangen, dient de heater uitgezet te zijn en van het 
stopcontact verwijderd. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
Om de heater te reinigen gebruik een zachte doek om stof af te nemen,
Wanneer de heater erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze daarna droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, want deze beschadigen de heater.
Wanneer de heater lange tijd niet wordt gebruikt, reinig deze,plaats de hoes en bewaar deze op een droge plek.
Wanneer de aluminium reflector erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, omdat deze de heater beschadigen. Een vieze reflector verminderd de capaciteit.

1

2
3

4
5

Weersbestendige hoes Metalen schilden voor voet

PCB controle paneel 
Afstandsbediening (kan wegens veiligheidsredenen zonder
batterijen worden geleverd)

ProbleemoplossingVervanging van de batterijen van de afstandsbediening

Probleemoplossing

3M stroomkabel en stekker’ Wiel en as

Schroeven, ringen en platen

Inhoud van de doos

1 X Afstandsbediening

F

2 X Metalen voet deksels

H

2 X Voet delen Inclusief 2 wielen met as
 

A

B
DE

H

1 X Weersbestendige hoes

J

Omvalbeveiliging

1 X Helios heater lichaam

K

K

i

 I

Inhoud

Introductie

Gebruiksaanwijzing

Montage instructies

Doos inhoud

Algemene informatie

Technische data

Accessoires en onderdelen

1
1
2
2 

 

3
4

Veiligheidsinstructies

Schoonmaken en onderhoud

   Montage van de voet en heater

Probleemoplossing              8-9

Garantie pagina

1 3 4

1 X Gebruiksaanwijzing

 G

2

Haal het product uit de verpakking en verzeker u ervan dat deze in goede staat is.
Laat kinderen niet met de verpakking spelen, bijvoorbeeld met de plastic zak.
Controleer dat de voltage en frequentie van uw apparaat aan de stroomvoorziening (moet 220-240 v v AC 50 Hz zijn).
Deze heater wordt heet wanneer in gebruik. Probeer de heater niet te verplaatsen tijdens gebruik en raak deze niet aan.
Voorkom dat de heater onbewaakt wordt gebruikt.
Gebruik de heater niet wanneer de kabel of stekker beschadigd is of nadat het apparaat een storing vertoont, gevallen is of op een 
andere wijze beschadigd. Stuur de heater naar een gecertificeerd bedrijf ter reparatie.
Probeer niet zelf elektrische of mechanische functies te repareren of herstellen, omdat dit de garantie kan teniet doen.
Plaats de heater niet op een zachte ondergrond of wanneer de opening geblokkeerd is.
Zorg ervoor dat de voet goed gemonteerd is en de heater rechtop en op een vlakke ondergrond voordat deze wordt aangezet. 
Deze heater is ontworpen voor gebruik op terrassen en rookgedeeltes. De heater is IP55 gecertificeerd voor weersbestendigheid; 
alhoewel om de levensduur van uw heater te verlengen wordt aanbevolen om deze bij hevige regen op een droge plaats te 
bewaren en bij opslag de hoes te gebruiken.

1
2
3
4
5 
6

7
8
9

Verplaatsing en plaatsing

4

Omschrijving en specificaties

Werking afstandsbediening

Functie bewegingsmelder

Functie afstandsbediening

6
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De juiste landelijke keurmerken op het apparaat 

Dit product is geproduceerd om aan de EEC richtlijnen 2006/95/EG en 89/336/EEC 
te voldoen.    Geen huishoudelijk afval. Moet worden verwijderd volgens de lokale 
richtlijnen.

Dit product voldoet aan de RoHS richtlijnen.

Overeenkomstig de Europese richtlijnen voor veiligheid, CE/EMC/GS en IP55.

Overeenkomstig de USA/C richtlijnen voor veiligheid, ETL.

Overeenkomstig de NZ/AU richtlijnen voor veiligheid, C-TICK, SAA

Overeenkomstig de Russische federatie veiligheidsregulering

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het design, uitrusting en 
technische gegevens, zowel als fouten.

S.A.A.

compliant

BELANGRIJK: Aan het einde van de levenscyclus van de batterijen in uw 
afstandsbediening dienen deze te worden verwijderd volgens de lokale normen. 
Gooi geen batterijen in de vuilnisbak. Li

Garantie

De garantie geldt niet voor de verwarmingselementen en batterijen.

A B C D E

Montage kit:    2 X Oval platen  2 X Lange ovale platen 12 X Ringen 8 X Vleugelmoeren 4 X Bouten

Leg de kabel niet onder de vloer of bedek deze niet met een vloerkleed. Verstop de kab el niet in het lange gras of laat deze niet 
dicht bij een werkende maaier. Hou de kabel verwijderd van plaatsen waar men erover kan struikelen.
Zorg ervoor dat voorwerpen de verwarmingselementen niet kunnen raken en plaats niets op het veiligheidsrooster (bijv. 
handdoeken). Dit kan de heater beschadigen of een elektrische schok of vuur veroorzaken. Gebruik de heater nooit om was te drogen.
Wanneer de verwarmingselementen zijn gestopt met gloeien, kunnen ze nog altijd aan staan. Controleer dat de heater aangeeft dat 
deze uit staat.
Verwijder de heater van het stopcontact, voordat deze wordt schoongemaakt.
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12

13

Verplaatsing en positionering instructies

Hou de aanbevolen minimale afstanden aan van de objecten
om de heater.

Zorg ervoor dat de heater uit is en verwijderd is van het 
stopcontact voordat deze verplaatst wordt. 

Gebruik de metalen handgreep aan de achterzijde om de 
heater te manoeuvreren.

1m1m

1m

1.5m
45

Verplaats de Helios heater alleen aan de 
metalen handgreep.

Schroef de achterkant van de behuizing 
met een Philips of 
kruiskopschroevendraaier los.

Vervang de CR2025 batterij.

Schroef de achterkant van de behuizing 
voorzichtig vast. Zorg ervoor dat de 
rubberen verzegeling correct is 
teruggeplaatst.

A

B

C

5

Afstandsbediening

Full Function magnetische afstandsbediening die 
gemakkelijk hecht aan de heater zelf.  Niet 
vastzetten/kleven aan de grille.    Het bereik van de 
afstandsbediening is ongeveer  4 meter in de open 
lucht, omdat dit alleen op infrarood is gebaseerd.

Afstandsbediening batterij 

    vervanging

5

5

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van zijn producten en biedt een 
garantie van 2 jaar. Deze garantie is aanvullend en beïnvloedt uw lokale 
rechten niet. De garantie is geldig in de gebieden waar het apparaat 
verkocht wordt. Met dit apparaat krijgt u een garantie van twee jaar na 
aankoop van dit apparaat. Onder de garantie, in het geval van een 
materieel of fabricage defect, zal het apparaat worden gerepareerd of 
omgeruild. Uitgesloten van garantie is normale veroudering en 
wijzigingen aan het apparaat ten opzichte van hoe het gekocht is. 
Schoonmaak activiteiten en gevolgen van onjuist gebruik of schade die is 
aangebracht door de koper of een ander persoon, die veroorzaakt zijn 
door externe omstandigheden of koeriers of door de batterijen. Wanneer 
volledige vervanging is vereist zullen wij de heater bestuderen samen 
met de verkopende winkel, samen met de aankoopbon en gesigneerde 
garantiekaart.

Apparaat omschrijving en kenmerken

Handgreep

Omvalbeveiliging

Controle paneel

Infrarood verwarmingselementen

Beschermend rooster

Transport wielen

Kabel opslag compartiment en 
ratinglabel positie

PIR Economie sensor

Verplaats het apparaat alleen 
aan de handgreep.

Wanneer de heater in gebruik
is, wordt deze heet.

Wanneer de heater omvalt, 
schakelt deze automatisch 
uit. Zet de heater weer 
rechtop en zet deze aan om 
deze verder te kunnen 
gebruiken.

PIR (passieve infrarood) 
economie functie. Zet de heater 
automatisch uit wanneer er 
gedurende 4 minuten geen 
beweging is.

Koolstoffiber 
verwarmingselementen

Weatherproof design
IP55

6

Waarschuwing – Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, dienen standaard veiligheidsmaatregelen genomen te worden. Het niet 

opvolgen van deze instructies, kan brand, elektrische schokken of schade aan anderen veroorzaken.

Master Lock AFSLUIT FUNCTIE

Herhaal de bovenstaande procedure.

1  :  Druk de lichtknop in en hou deze vast.
2  :  Gevolgd door de warmte hoog/laag knop.
3  :  Hou beide knoppen simultaan vast totdat u de heater 
        5 keer hoort piepen. 

OPENSTELLEN 

VASTGEZET

Warmte aanpassing
Warmte hoog/laag

Knop zonder functie

Economie functie AAN/UIT

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

8

De afsluit functie zorgt ervoor dat u de heater kunt
vastzetten met de afstandsbediening, zodat 
anderen deze niet kunnen opereren.

Economie functie aan/uit

Rechter element aan indicator

Beide elementen aan indicator

Heater aanpassing
Warmte hoog/laag

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

Linker element aan indicator

Energie sparende modus indicator

Controlepaneelwerking

PIR Economie functie

De PIR functie zorgt ervoor dat de heater 
automatisch uitschakelt, wanneer deze niet 
in gebruik is. De PIR sensor houdt beweging 
van mensen in de gaten tot een afstand van 
4 meter en wanneer er na 4 minuten geen 
beweging wordt gezien, schakelt de heater 
automatisch uit. Deze schakelt automatisch 
weer aan, wanneer er iemand voorbij loopt.

7

Stroom indicator – Stand-by

180   graden

4Mtr afstand

Knop zonder functie

Leg de twee helften van de Basis (I) in lijn, zorg ervoor dat het 
wiel en de as op juiste plaats zitten. Breng bouten aan met 
ringen (E x 4 + C x 4).

Ringen en vleugelmoeren

Leg het lichaam van de heater op de randen van de doos om beschadigingen tijdens opbouw te 
voorkomen.

Technische data

Type: HEL12                       Model nr: EPH2960 of kijk op de kaart op het apparaat
Opbrengst: 2960 W 220v-240v AC ~ 50 Hz of kijk op de kaart op het apparaat
Wattage heater: 1480 W / 2960 W of kijk op de kaart op het apparaat
Kabel lengte: 5 meter of zoals aangegeven op de doos
Bruto gewicht: 25.7 kg Netto gewicht: 20.9 kg
Product afmeting: 50cm voet diameter en 152cm hoog

Helios is IP55 weersbestendig gecertificeerd. Het is 
ontworpen om regen te kunnen weerstaan. Een 
hoes is in de verpakking aanwezig voor 
bescherming. 

Wij bevelen aan dat u de heater op een droge 
plaats met hoes bewaard, wanneer deze lange tijd 
niet in gebruik is.

零配件

Koolstof verwarmingselementBeschermingsrooster

1

2

Hou de richtlijnen van de gebruiksaanwijzing aan.

Wanneer het apparaat niet werkt, lees s.v.p. zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en probleemoplossing door.

Mocht dit niet helpen schakel hulp in en bekijk de garantiekaart.

Accessoires en onderdelen                Verkrijgbaar van het bedrijf op de garantiekaart.

Weatherproof design
IP55

Wanneer de schakelaar 
aangezet is kan deze met de 
hand of met afstandsbediening
bediend worden.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het oranje licht knippert Veiligheidswaarschu
wing indicator

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Economie functie doet het 
niet. (groene LED op controle 
paneel is niet zichtbaar 
wanneer de economie knop 
wordt ingedrukt)

PIR / PCB storing

PIR functie is alleen mogelijk met de LIVE heating.

Wanneer één of alle 3 oranje LED indicatoren oplichten of flikkeren, 
geeft dit aan dat er een probleem is met de interne controle systemen 
van het apparaat. Zet de heater direct uit en wacht 30 minuten voordat 
deze weer wordt aangezet. Wanneer dit blijft voortduren bel de 
helpdesk – kijk op de garantiekaart.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Controle paneel werkt niet De vastzet functie is in 
werking
Of
 De knoppen zitten vast 
/PCB probleem

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

Bekijk de vastzet functie op pagina 9 om de controle paneel los te zetten.

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

De heater functie is niet 

Zet de schakelaar aan de achterkant op aan.

Controleer de stoppen en de stekker.

Zorg ervoor dat de heater op een vlakke en stevige 
ondergrond staat.

De heater staat uit

Er is geen stroom

De 
veiligheidsschakelaar is 
in werking

De omvalbeveiliging 
werkt niet goed

De heater staat niet op 
een vlakke ondergrond

De elektriciteitskabel is 
beschadigd

De heater werkt niet 
(aangegeven doordat het 
rode LED stand-by licht op 
de eenheid niet brandt)

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Kapotte 
koolstofdraad

Zichtbaar

Niet zichtbaar

Inspecteer de kabel op sneeën, breuken en knikken. Het vervangen van 
de kabel en fittingen kan in de technische helpdesk worden 
teruggevonden – zie garantiekaart.

De omvalbeveiliging zit vast in de UIT positie. Schudt de heater om de 
beveiliging te herstellen. Wanneer dit niet helpt, neem contact op met de 
helpdesk – zie de garantiekaart.

Koppel de heater los en zet deze op uit. Wacht 30 minuten om de heater 
te laten auto-resetten en zet de heater weer aan. Herhaal indien 
noodzakelijk. Als het probleem blijft bestaan neem dan contact op met 
de helpdesk – zie de garantiekaart.

Kapotte elementen zijn normaal gesproken zichtbaar. Controleer op 
zwarte of witte verkleuring aan de einden van de elementen.

paneel op de aan/hoog/medium knop om na te gaan of er één 
geblokkeerd is.
3) Wanneer er nog geen elementen aan gaan, controleer of de oranje 
LED knop aan is, dan zijn de elementen kapot. Wanneer er geen LED’s 
aangaan en geen elementen, wacht dan 30 minuten om het apparaat 
te laten resetten en zet deze daarna aan. Herhaal indien noodzakelijk. 
Wanneer dit blijft voorkomen, bel de technische helpdesk – bekijk de 
garantiekaart. Dit apparaat gebruikt gespecialiseerde hoge 
temperatuur koolstof elementen. Deze zijn alleen verkrijgbaar via de 
technische helpdesk. 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De afstandsbediening werkt 
niet

De batterijen zijn op Het rode lampje moet branden anders dienen de CR2025 batterijen te 
worden vervangen.

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De elementen werken niet 
(aangegeven doordat de rode 
stand-by licht aanstaat, maar 
er geen warmte komt).

Elementen werken 
niet. 
Veiligheidsschakelaar 
in werking

Probeer eerst de onderstaande procedures om erachter te komen dat 
het inderdaad de elemten zijn die niet werken:
1) Als er één element niet werkt, dient deze vervangen te worden.
2) Als er twee elementen niet werken, druk de afstandsbediening op 
aan/hoog/medium knop om te controleren dat de elementen niet aan 
gaan. Probeer ook op de knop de drukken van het controle 
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Afstandsbediening batterij 

    vervanging
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Gebruiksaanwijzing                                                                                           DNL-01

Helios/HEL12

Gebruiksaanwijzing                                                                                           ONL-01

AAN/UIT schakelaar

Uw naam

Uw adres

Postcode

Product naam Model nummer

Plaats van aankoop

Datum van aankoop

Serie nummer 

(op de rating label te vinden aan de achterzijde van de heater) 

Email adres

Uw locale rechten blijven gehandhaafd.

Vul dit formulier in en fax of email deze naar de onderstaande nummers. 
Ga terug naar de plaats van aankoop met de bon, wanneer het apparaat 
niet meer werkt.

2 JAAR FABRIEKSGARANTIE

Helios/HEL12

Out Trade BV.
De Grift 1A,  7711 EP Nieuwleusen   Holland
Tel : +31-529-482808
Fax : +31-529-484910
info@outtrade.nl
www.outtrade.nl

warranty



ML
 HEAT
HI/LOW

  HEAT
ON/OFF

ECONOMY

1

2

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

Gebruik de heater niet in gebieden waar benzine, verf of andere vlambare materialen zijn opgeslagen.
Haal de stekker uit het stopcontact, wanneer de heater niet in gebruik is. Om de stekker uit het stopcontact te halen, trek aan de 
stekker en nooit aan de kabel.
Richt de heater niet op gordijnen, meubelen of andere ontvlambare voorwerpen en zorg ervoor dat deze aan de voorkant minstens 
1,5 meter vrij is en 1 meter van de achterkant en zijkanten.
Bijzondere aandacht dient te worden geschonken wanneer de heater in de buurt van kinderen of huisdieren wordt gebruikt.
Plaats de heater nooit waar het in een zwembad of een ander water houdende plaats kan vallen. Gebruik de heater nooit in een 
badkamer of douche.
Gebruik de heater niet samen met een timer of een ander apparaat die ervoor kan zorgen dat de heater zonder toezicht wordt 
aangezet.
De elektriciteitskabel dient volledig uitgerold te zijn wanneer deze in gebruik wordt genomen.
Het rooster aan de voorzijde is om te voorkomen dat de verwarmingselementen vrij zijn en moet zijn geplaatst wanneer de heater 
aan is.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, bewegings- of mentale 
capaciteiten of zonder ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van door een verantwoordelijke die over hun welzijnwaakt. 
Er moet op worden gelet dat kinderen niet met het apparaat spelen.

10

14
15

16

17
18

19

20
21

22

Veiligheid richtlijnen

Voet en eenheid opbouw (neem de voet accessoires uit de doos onder de heater)

Draai de voet ondersteboven en bevestig de metalen 
platen (B x 2) met vleugelmoeren en ringen vast 
(D x 4 + C x 4).

Plaats de twee metalen deksels over de voet (H x 2). 
Een helft heeft een uitsparing waar de wielen dienen
te worden geplaatst.

1 2

3

Schuif de voet door de vier bouten aan de 
onderkant van Heater (K). Maak de metalen 
platen (A x 2) stevig vast met de vleugel moeren
en ringen (D x 4 + C x 4).

4

Zorg ervoor dat de rollers en het compartiment 
waar de kabels in worden bewaard aan dezelfde
kant zijn. Wanneer de metalen uitsparing niet 
aan de juiste zijde is, werken de wielen niet juist.

Voor gebruik lezen

Uw Helios product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik, om binnen en buiten oppervlakten te verwarmen door middel van 
de infrarood carbon fibreheating technologie. Het apparaat moet alleen gebruikt worden voor dit doel volgens deze 
gebruiksaanwijzingen. Met zorgvuldigheid en aandacht zou de Helios u zorgeloos van warmte moeten kunnen voorzien voor 
zeker twee jaar na datum van aankoop. Lees a.u.b. de aanwijzingen en bewaar deze op een veilige plek en geef deze door aan 
andere gebruikers. Let op de aanwijzingen op de veiligheidsaanwijzingen. Dek het apparaat nooit af wanneer deze in gebruik is. 
Hou vlambare objecten zoals kleding, gordijnen etc. weg van het apparaat.

Algemene informatie

Reinigen en onderhoud

Voordat de verwarmingselementen worden schoon gemaakt of vervangen, dient de heater uitgezet te zijn en van het 
stopcontact verwijderd. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
Om de heater te reinigen gebruik een zachte doek om stof af te nemen,
Wanneer de heater erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze daarna droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, want deze beschadigen de heater.
Wanneer de heater lange tijd niet wordt gebruikt, reinig deze,plaats de hoes en bewaar deze op een droge plek.
Wanneer de aluminium reflector erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, omdat deze de heater beschadigen. Een vieze reflector verminderd de capaciteit.

1

2
3

4
5

Weersbestendige hoes Metalen schilden voor voet

PCB controle paneel 
Afstandsbediening (kan wegens veiligheidsredenen zonder
batterijen worden geleverd)

ProbleemoplossingVervanging van de batterijen van de afstandsbediening

Probleemoplossing

3M stroomkabel en stekker’ Wiel en as

Schroeven, ringen en platen

Inhoud van de doos

1 X Afstandsbediening

F

2 X Metalen voet deksels

H

2 X Voet delen Inclusief 2 wielen met as
 

A

B
DE

H

1 X Weersbestendige hoes

J

Omvalbeveiliging

1 X Helios heater lichaam

K

K

i

 I

Inhoud
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Montage instructies
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Technische data

Accessoires en onderdelen
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2
2 

 

3
4

Veiligheidsinstructies

Schoonmaken en onderhoud

   Montage van de voet en heater

Probleemoplossing              8-9

Garantie pagina

1 3 4

1 X Gebruiksaanwijzing

 G

2

Haal het product uit de verpakking en verzeker u ervan dat deze in goede staat is.
Laat kinderen niet met de verpakking spelen, bijvoorbeeld met de plastic zak.
Controleer dat de voltage en frequentie van uw apparaat aan de stroomvoorziening (moet 220-240 v v AC 50 Hz zijn).
Deze heater wordt heet wanneer in gebruik. Probeer de heater niet te verplaatsen tijdens gebruik en raak deze niet aan.
Voorkom dat de heater onbewaakt wordt gebruikt.
Gebruik de heater niet wanneer de kabel of stekker beschadigd is of nadat het apparaat een storing vertoont, gevallen is of op een 
andere wijze beschadigd. Stuur de heater naar een gecertificeerd bedrijf ter reparatie.
Probeer niet zelf elektrische of mechanische functies te repareren of herstellen, omdat dit de garantie kan teniet doen.
Plaats de heater niet op een zachte ondergrond of wanneer de opening geblokkeerd is.
Zorg ervoor dat de voet goed gemonteerd is en de heater rechtop en op een vlakke ondergrond voordat deze wordt aangezet. 
Deze heater is ontworpen voor gebruik op terrassen en rookgedeeltes. De heater is IP55 gecertificeerd voor weersbestendigheid; 
alhoewel om de levensduur van uw heater te verlengen wordt aanbevolen om deze bij hevige regen op een droge plaats te 
bewaren en bij opslag de hoes te gebruiken.

1
2
3
4
5 
6

7
8
9

Verplaatsing en plaatsing

4

Omschrijving en specificaties

Werking afstandsbediening

Functie bewegingsmelder

Functie afstandsbediening

6
7
7
8
 

De juiste landelijke keurmerken op het apparaat 

Dit product is geproduceerd om aan de EEC richtlijnen 2006/95/EG en 89/336/EEC 
te voldoen.    Geen huishoudelijk afval. Moet worden verwijderd volgens de lokale 
richtlijnen.

Dit product voldoet aan de RoHS richtlijnen.

Overeenkomstig de Europese richtlijnen voor veiligheid, CE/EMC/GS en IP55.

Overeenkomstig de USA/C richtlijnen voor veiligheid, ETL.

Overeenkomstig de NZ/AU richtlijnen voor veiligheid, C-TICK, SAA

Overeenkomstig de Russische federatie veiligheidsregulering

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het design, uitrusting en 
technische gegevens, zowel als fouten.

S.A.A.

compliant

BELANGRIJK: Aan het einde van de levenscyclus van de batterijen in uw 
afstandsbediening dienen deze te worden verwijderd volgens de lokale normen. 
Gooi geen batterijen in de vuilnisbak. Li

Garantie

De garantie geldt niet voor de verwarmingselementen en batterijen.

A B C D E

Montage kit:    2 X Oval platen  2 X Lange ovale platen 12 X Ringen 8 X Vleugelmoeren 4 X Bouten

Leg de kabel niet onder de vloer of bedek deze niet met een vloerkleed. Verstop de kab el niet in het lange gras of laat deze niet 
dicht bij een werkende maaier. Hou de kabel verwijderd van plaatsen waar men erover kan struikelen.
Zorg ervoor dat voorwerpen de verwarmingselementen niet kunnen raken en plaats niets op het veiligheidsrooster (bijv. 
handdoeken). Dit kan de heater beschadigen of een elektrische schok of vuur veroorzaken. Gebruik de heater nooit om was te drogen.
Wanneer de verwarmingselementen zijn gestopt met gloeien, kunnen ze nog altijd aan staan. Controleer dat de heater aangeeft dat 
deze uit staat.
Verwijder de heater van het stopcontact, voordat deze wordt schoongemaakt.

11

12

13

Verplaatsing en positionering instructies

Hou de aanbevolen minimale afstanden aan van de objecten
om de heater.

Zorg ervoor dat de heater uit is en verwijderd is van het 
stopcontact voordat deze verplaatst wordt. 

Gebruik de metalen handgreep aan de achterzijde om de 
heater te manoeuvreren.

1m1m

1m

1.5m
45

Verplaats de Helios heater alleen aan de 
metalen handgreep.

Schroef de achterkant van de behuizing 
met een Philips of 
kruiskopschroevendraaier los.

Vervang de CR2025 batterij.

Schroef de achterkant van de behuizing 
voorzichtig vast. Zorg ervoor dat de 
rubberen verzegeling correct is 
teruggeplaatst.

A

B

C

5

Afstandsbediening

Full Function magnetische afstandsbediening die 
gemakkelijk hecht aan de heater zelf.  Niet 
vastzetten/kleven aan de grille.    Het bereik van de 
afstandsbediening is ongeveer  4 meter in de open 
lucht, omdat dit alleen op infrarood is gebaseerd.

Afstandsbediening batterij 

    vervanging

5

5

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van zijn producten en biedt een 
garantie van 2 jaar. Deze garantie is aanvullend en beïnvloedt uw lokale 
rechten niet. De garantie is geldig in de gebieden waar het apparaat 
verkocht wordt. Met dit apparaat krijgt u een garantie van twee jaar na 
aankoop van dit apparaat. Onder de garantie, in het geval van een 
materieel of fabricage defect, zal het apparaat worden gerepareerd of 
omgeruild. Uitgesloten van garantie is normale veroudering en 
wijzigingen aan het apparaat ten opzichte van hoe het gekocht is. 
Schoonmaak activiteiten en gevolgen van onjuist gebruik of schade die is 
aangebracht door de koper of een ander persoon, die veroorzaakt zijn 
door externe omstandigheden of koeriers of door de batterijen. Wanneer 
volledige vervanging is vereist zullen wij de heater bestuderen samen 
met de verkopende winkel, samen met de aankoopbon en gesigneerde 
garantiekaart.

Apparaat omschrijving en kenmerken

Handgreep

Omvalbeveiliging

Controle paneel

Infrarood verwarmingselementen

Beschermend rooster

Transport wielen

Kabel opslag compartiment en 
ratinglabel positie

PIR Economie sensor

Verplaats het apparaat alleen 
aan de handgreep.

Wanneer de heater in gebruik
is, wordt deze heet.

Wanneer de heater omvalt, 
schakelt deze automatisch 
uit. Zet de heater weer 
rechtop en zet deze aan om 
deze verder te kunnen 
gebruiken.

PIR (passieve infrarood) 
economie functie. Zet de heater 
automatisch uit wanneer er 
gedurende 4 minuten geen 
beweging is.

Koolstoffiber 
verwarmingselementen

Weatherproof design
IP55

6

Waarschuwing – Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, dienen standaard veiligheidsmaatregelen genomen te worden. Het niet 

opvolgen van deze instructies, kan brand, elektrische schokken of schade aan anderen veroorzaken.

Master Lock AFSLUIT FUNCTIE

Herhaal de bovenstaande procedure.

1  :  Druk de lichtknop in en hou deze vast.
2  :  Gevolgd door de warmte hoog/laag knop.
3  :  Hou beide knoppen simultaan vast totdat u de heater 
        5 keer hoort piepen. 

OPENSTELLEN 

VASTGEZET

Warmte aanpassing
Warmte hoog/laag

Knop zonder functie

Economie functie AAN/UIT

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

8

De afsluit functie zorgt ervoor dat u de heater kunt
vastzetten met de afstandsbediening, zodat 
anderen deze niet kunnen opereren.

Economie functie aan/uit

Rechter element aan indicator

Beide elementen aan indicator

Heater aanpassing
Warmte hoog/laag

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

Linker element aan indicator

Energie sparende modus indicator

Controlepaneelwerking

PIR Economie functie

De PIR functie zorgt ervoor dat de heater 
automatisch uitschakelt, wanneer deze niet 
in gebruik is. De PIR sensor houdt beweging 
van mensen in de gaten tot een afstand van 
4 meter en wanneer er na 4 minuten geen 
beweging wordt gezien, schakelt de heater 
automatisch uit. Deze schakelt automatisch 
weer aan, wanneer er iemand voorbij loopt.

7

Stroom indicator – Stand-by

180   graden

4Mtr afstand

Knop zonder functie

Leg de twee helften van de Basis (I) in lijn, zorg ervoor dat het 
wiel en de as op juiste plaats zitten. Breng bouten aan met 
ringen (E x 4 + C x 4).

Ringen en vleugelmoeren

Leg het lichaam van de heater op de randen van de doos om beschadigingen tijdens opbouw te 
voorkomen.

Technische data

Type: HEL12                       Model nr: EPH2960 of kijk op de kaart op het apparaat
Opbrengst: 2960 W 220v-240v AC ~ 50 Hz of kijk op de kaart op het apparaat
Wattage heater: 1480 W / 2960 W of kijk op de kaart op het apparaat
Kabel lengte: 5 meter of zoals aangegeven op de doos
Bruto gewicht: 25.7 kg Netto gewicht: 20.9 kg
Product afmeting: 50cm voet diameter en 152cm hoog

Helios is IP55 weersbestendig gecertificeerd. Het is 
ontworpen om regen te kunnen weerstaan. Een 
hoes is in de verpakking aanwezig voor 
bescherming. 

Wij bevelen aan dat u de heater op een droge 
plaats met hoes bewaard, wanneer deze lange tijd 
niet in gebruik is.

零配件

Koolstof verwarmingselementBeschermingsrooster

1

2

Hou de richtlijnen van de gebruiksaanwijzing aan.

Wanneer het apparaat niet werkt, lees s.v.p. zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en probleemoplossing door.

Mocht dit niet helpen schakel hulp in en bekijk de garantiekaart.

Accessoires en onderdelen                Verkrijgbaar van het bedrijf op de garantiekaart.

Weatherproof design
IP55

Wanneer de schakelaar 
aangezet is kan deze met de 
hand of met afstandsbediening
bediend worden.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het oranje licht knippert Veiligheidswaarschu
wing indicator

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Economie functie doet het 
niet. (groene LED op controle 
paneel is niet zichtbaar 
wanneer de economie knop 
wordt ingedrukt)

PIR / PCB storing

PIR functie is alleen mogelijk met de LIVE heating.

Wanneer één of alle 3 oranje LED indicatoren oplichten of flikkeren, 
geeft dit aan dat er een probleem is met de interne controle systemen 
van het apparaat. Zet de heater direct uit en wacht 30 minuten voordat 
deze weer wordt aangezet. Wanneer dit blijft voortduren bel de 
helpdesk – kijk op de garantiekaart.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Controle paneel werkt niet De vastzet functie is in 
werking
Of
 De knoppen zitten vast 
/PCB probleem

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

Bekijk de vastzet functie op pagina 9 om de controle paneel los te zetten.

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

De heater functie is niet 

Zet de schakelaar aan de achterkant op aan.

Controleer de stoppen en de stekker.

Zorg ervoor dat de heater op een vlakke en stevige 
ondergrond staat.

De heater staat uit

Er is geen stroom

De 
veiligheidsschakelaar is 
in werking

De omvalbeveiliging 
werkt niet goed

De heater staat niet op 
een vlakke ondergrond

De elektriciteitskabel is 
beschadigd

De heater werkt niet 
(aangegeven doordat het 
rode LED stand-by licht op 
de eenheid niet brandt)

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Kapotte 
koolstofdraad

Zichtbaar

Niet zichtbaar

Inspecteer de kabel op sneeën, breuken en knikken. Het vervangen van 
de kabel en fittingen kan in de technische helpdesk worden 
teruggevonden – zie garantiekaart.

De omvalbeveiliging zit vast in de UIT positie. Schudt de heater om de 
beveiliging te herstellen. Wanneer dit niet helpt, neem contact op met de 
helpdesk – zie de garantiekaart.

Koppel de heater los en zet deze op uit. Wacht 30 minuten om de heater 
te laten auto-resetten en zet de heater weer aan. Herhaal indien 
noodzakelijk. Als het probleem blijft bestaan neem dan contact op met 
de helpdesk – zie de garantiekaart.

Kapotte elementen zijn normaal gesproken zichtbaar. Controleer op 
zwarte of witte verkleuring aan de einden van de elementen.

paneel op de aan/hoog/medium knop om na te gaan of er één 
geblokkeerd is.
3) Wanneer er nog geen elementen aan gaan, controleer of de oranje 
LED knop aan is, dan zijn de elementen kapot. Wanneer er geen LED’s 
aangaan en geen elementen, wacht dan 30 minuten om het apparaat 
te laten resetten en zet deze daarna aan. Herhaal indien noodzakelijk. 
Wanneer dit blijft voorkomen, bel de technische helpdesk – bekijk de 
garantiekaart. Dit apparaat gebruikt gespecialiseerde hoge 
temperatuur koolstof elementen. Deze zijn alleen verkrijgbaar via de 
technische helpdesk. 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De afstandsbediening werkt 
niet

De batterijen zijn op Het rode lampje moet branden anders dienen de CR2025 batterijen te 
worden vervangen.

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De elementen werken niet 
(aangegeven doordat de rode 
stand-by licht aanstaat, maar 
er geen warmte komt).

Elementen werken 
niet. 
Veiligheidsschakelaar 
in werking

Probeer eerst de onderstaande procedures om erachter te komen dat 
het inderdaad de elemten zijn die niet werken:
1) Als er één element niet werkt, dient deze vervangen te worden.
2) Als er twee elementen niet werken, druk de afstandsbediening op 
aan/hoog/medium knop om te controleren dat de elementen niet aan 
gaan. Probeer ook op de knop de drukken van het controle 
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Gebruiksaanwijzing                                                                                           DNL-01

Helios/HEL12

Gebruiksaanwijzing                                                                                           ONL-01

AAN/UIT schakelaar

Uw naam

Uw adres

Postcode

Product naam Model nummer

Plaats van aankoop

Datum van aankoop

Serie nummer 

(op de rating label te vinden aan de achterzijde van de heater) 

Email adres

Uw locale rechten blijven gehandhaafd.

Vul dit formulier in en fax of email deze naar de onderstaande nummers. 
Ga terug naar de plaats van aankoop met de bon, wanneer het apparaat 
niet meer werkt.

2 JAAR FABRIEKSGARANTIE

Helios/HEL12

Out Trade BV.
De Grift 1A,  7711 EP Nieuwleusen   Holland
Tel : +31-529-482808
Fax : +31-529-484910
info@outtrade.nl
www.outtrade.nl

warranty



ML
 HEAT
HI/LOW

  HEAT
ON/OFF

ECONOMY

1

2

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

Gebruik de heater niet in gebieden waar benzine, verf of andere vlambare materialen zijn opgeslagen.
Haal de stekker uit het stopcontact, wanneer de heater niet in gebruik is. Om de stekker uit het stopcontact te halen, trek aan de 
stekker en nooit aan de kabel.
Richt de heater niet op gordijnen, meubelen of andere ontvlambare voorwerpen en zorg ervoor dat deze aan de voorkant minstens 
1,5 meter vrij is en 1 meter van de achterkant en zijkanten.
Bijzondere aandacht dient te worden geschonken wanneer de heater in de buurt van kinderen of huisdieren wordt gebruikt.
Plaats de heater nooit waar het in een zwembad of een ander water houdende plaats kan vallen. Gebruik de heater nooit in een 
badkamer of douche.
Gebruik de heater niet samen met een timer of een ander apparaat die ervoor kan zorgen dat de heater zonder toezicht wordt 
aangezet.
De elektriciteitskabel dient volledig uitgerold te zijn wanneer deze in gebruik wordt genomen.
Het rooster aan de voorzijde is om te voorkomen dat de verwarmingselementen vrij zijn en moet zijn geplaatst wanneer de heater 
aan is.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, bewegings- of mentale 
capaciteiten of zonder ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van door een verantwoordelijke die over hun welzijnwaakt. 
Er moet op worden gelet dat kinderen niet met het apparaat spelen.
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14
15

16

17
18

19

20
21

22

Veiligheid richtlijnen

Voet en eenheid opbouw (neem de voet accessoires uit de doos onder de heater)

Draai de voet ondersteboven en bevestig de metalen 
platen (B x 2) met vleugelmoeren en ringen vast 
(D x 4 + C x 4).

Plaats de twee metalen deksels over de voet (H x 2). 
Een helft heeft een uitsparing waar de wielen dienen
te worden geplaatst.

1 2

3

Schuif de voet door de vier bouten aan de 
onderkant van Heater (K). Maak de metalen 
platen (A x 2) stevig vast met de vleugel moeren
en ringen (D x 4 + C x 4).

4

Zorg ervoor dat de rollers en het compartiment 
waar de kabels in worden bewaard aan dezelfde
kant zijn. Wanneer de metalen uitsparing niet 
aan de juiste zijde is, werken de wielen niet juist.

Voor gebruik lezen

Uw Helios product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik, om binnen en buiten oppervlakten te verwarmen door middel van 
de infrarood carbon fibreheating technologie. Het apparaat moet alleen gebruikt worden voor dit doel volgens deze 
gebruiksaanwijzingen. Met zorgvuldigheid en aandacht zou de Helios u zorgeloos van warmte moeten kunnen voorzien voor 
zeker twee jaar na datum van aankoop. Lees a.u.b. de aanwijzingen en bewaar deze op een veilige plek en geef deze door aan 
andere gebruikers. Let op de aanwijzingen op de veiligheidsaanwijzingen. Dek het apparaat nooit af wanneer deze in gebruik is. 
Hou vlambare objecten zoals kleding, gordijnen etc. weg van het apparaat.

Algemene informatie

Reinigen en onderhoud

Voordat de verwarmingselementen worden schoon gemaakt of vervangen, dient de heater uitgezet te zijn en van het 
stopcontact verwijderd. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
Om de heater te reinigen gebruik een zachte doek om stof af te nemen,
Wanneer de heater erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze daarna droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, want deze beschadigen de heater.
Wanneer de heater lange tijd niet wordt gebruikt, reinig deze,plaats de hoes en bewaar deze op een droge plek.
Wanneer de aluminium reflector erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, omdat deze de heater beschadigen. Een vieze reflector verminderd de capaciteit.

1

2
3

4
5

Weersbestendige hoes Metalen schilden voor voet

PCB controle paneel 
Afstandsbediening (kan wegens veiligheidsredenen zonder
batterijen worden geleverd)

ProbleemoplossingVervanging van de batterijen van de afstandsbediening

Probleemoplossing

3M stroomkabel en stekker’ Wiel en as

Schroeven, ringen en platen

Inhoud van de doos

1 X Afstandsbediening

F

2 X Metalen voet deksels

H

2 X Voet delen Inclusief 2 wielen met as
 

A

B
DE

H

1 X Weersbestendige hoes

J

Omvalbeveiliging

1 X Helios heater lichaam

K

K

i

 I

Inhoud

Introductie

Gebruiksaanwijzing

Montage instructies

Doos inhoud

Algemene informatie

Technische data

Accessoires en onderdelen

1
1
2
2 

 

3
4

Veiligheidsinstructies

Schoonmaken en onderhoud

   Montage van de voet en heater

Probleemoplossing              8-9

Garantie pagina

1 3 4

1 X Gebruiksaanwijzing

 G

2

Haal het product uit de verpakking en verzeker u ervan dat deze in goede staat is.
Laat kinderen niet met de verpakking spelen, bijvoorbeeld met de plastic zak.
Controleer dat de voltage en frequentie van uw apparaat aan de stroomvoorziening (moet 220-240 v v AC 50 Hz zijn).
Deze heater wordt heet wanneer in gebruik. Probeer de heater niet te verplaatsen tijdens gebruik en raak deze niet aan.
Voorkom dat de heater onbewaakt wordt gebruikt.
Gebruik de heater niet wanneer de kabel of stekker beschadigd is of nadat het apparaat een storing vertoont, gevallen is of op een 
andere wijze beschadigd. Stuur de heater naar een gecertificeerd bedrijf ter reparatie.
Probeer niet zelf elektrische of mechanische functies te repareren of herstellen, omdat dit de garantie kan teniet doen.
Plaats de heater niet op een zachte ondergrond of wanneer de opening geblokkeerd is.
Zorg ervoor dat de voet goed gemonteerd is en de heater rechtop en op een vlakke ondergrond voordat deze wordt aangezet. 
Deze heater is ontworpen voor gebruik op terrassen en rookgedeeltes. De heater is IP55 gecertificeerd voor weersbestendigheid; 
alhoewel om de levensduur van uw heater te verlengen wordt aanbevolen om deze bij hevige regen op een droge plaats te 
bewaren en bij opslag de hoes te gebruiken.

1
2
3
4
5 
6

7
8
9

Verplaatsing en plaatsing

4

Omschrijving en specificaties

Werking afstandsbediening

Functie bewegingsmelder

Functie afstandsbediening

6
7
7
8
 

De juiste landelijke keurmerken op het apparaat 

Dit product is geproduceerd om aan de EEC richtlijnen 2006/95/EG en 89/336/EEC 
te voldoen.    Geen huishoudelijk afval. Moet worden verwijderd volgens de lokale 
richtlijnen.

Dit product voldoet aan de RoHS richtlijnen.

Overeenkomstig de Europese richtlijnen voor veiligheid, CE/EMC/GS en IP55.

Overeenkomstig de USA/C richtlijnen voor veiligheid, ETL.

Overeenkomstig de NZ/AU richtlijnen voor veiligheid, C-TICK, SAA

Overeenkomstig de Russische federatie veiligheidsregulering

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het design, uitrusting en 
technische gegevens, zowel als fouten.

S.A.A.

compliant

BELANGRIJK: Aan het einde van de levenscyclus van de batterijen in uw 
afstandsbediening dienen deze te worden verwijderd volgens de lokale normen. 
Gooi geen batterijen in de vuilnisbak. Li

Garantie

De garantie geldt niet voor de verwarmingselementen en batterijen.

A B C D E

Montage kit:    2 X Oval platen  2 X Lange ovale platen 12 X Ringen 8 X Vleugelmoeren 4 X Bouten

Leg de kabel niet onder de vloer of bedek deze niet met een vloerkleed. Verstop de kab el niet in het lange gras of laat deze niet 
dicht bij een werkende maaier. Hou de kabel verwijderd van plaatsen waar men erover kan struikelen.
Zorg ervoor dat voorwerpen de verwarmingselementen niet kunnen raken en plaats niets op het veiligheidsrooster (bijv. 
handdoeken). Dit kan de heater beschadigen of een elektrische schok of vuur veroorzaken. Gebruik de heater nooit om was te drogen.
Wanneer de verwarmingselementen zijn gestopt met gloeien, kunnen ze nog altijd aan staan. Controleer dat de heater aangeeft dat 
deze uit staat.
Verwijder de heater van het stopcontact, voordat deze wordt schoongemaakt.

11

12

13

Verplaatsing en positionering instructies

Hou de aanbevolen minimale afstanden aan van de objecten
om de heater.

Zorg ervoor dat de heater uit is en verwijderd is van het 
stopcontact voordat deze verplaatst wordt. 

Gebruik de metalen handgreep aan de achterzijde om de 
heater te manoeuvreren.

1m1m

1m

1.5m
45

Verplaats de Helios heater alleen aan de 
metalen handgreep.

Schroef de achterkant van de behuizing 
met een Philips of 
kruiskopschroevendraaier los.

Vervang de CR2025 batterij.

Schroef de achterkant van de behuizing 
voorzichtig vast. Zorg ervoor dat de 
rubberen verzegeling correct is 
teruggeplaatst.

A

B

C

5

Afstandsbediening

Full Function magnetische afstandsbediening die 
gemakkelijk hecht aan de heater zelf.  Niet 
vastzetten/kleven aan de grille.    Het bereik van de 
afstandsbediening is ongeveer  4 meter in de open 
lucht, omdat dit alleen op infrarood is gebaseerd.

Afstandsbediening batterij 

    vervanging

5

5

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van zijn producten en biedt een 
garantie van 2 jaar. Deze garantie is aanvullend en beïnvloedt uw lokale 
rechten niet. De garantie is geldig in de gebieden waar het apparaat 
verkocht wordt. Met dit apparaat krijgt u een garantie van twee jaar na 
aankoop van dit apparaat. Onder de garantie, in het geval van een 
materieel of fabricage defect, zal het apparaat worden gerepareerd of 
omgeruild. Uitgesloten van garantie is normale veroudering en 
wijzigingen aan het apparaat ten opzichte van hoe het gekocht is. 
Schoonmaak activiteiten en gevolgen van onjuist gebruik of schade die is 
aangebracht door de koper of een ander persoon, die veroorzaakt zijn 
door externe omstandigheden of koeriers of door de batterijen. Wanneer 
volledige vervanging is vereist zullen wij de heater bestuderen samen 
met de verkopende winkel, samen met de aankoopbon en gesigneerde 
garantiekaart.

Apparaat omschrijving en kenmerken

Handgreep

Omvalbeveiliging

Controle paneel

Infrarood verwarmingselementen

Beschermend rooster

Transport wielen

Kabel opslag compartiment en 
ratinglabel positie

PIR Economie sensor

Verplaats het apparaat alleen 
aan de handgreep.

Wanneer de heater in gebruik
is, wordt deze heet.

Wanneer de heater omvalt, 
schakelt deze automatisch 
uit. Zet de heater weer 
rechtop en zet deze aan om 
deze verder te kunnen 
gebruiken.

PIR (passieve infrarood) 
economie functie. Zet de heater 
automatisch uit wanneer er 
gedurende 4 minuten geen 
beweging is.

Koolstoffiber 
verwarmingselementen

Weatherproof design
IP55

6

Waarschuwing – Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, dienen standaard veiligheidsmaatregelen genomen te worden. Het niet 

opvolgen van deze instructies, kan brand, elektrische schokken of schade aan anderen veroorzaken.

Master Lock AFSLUIT FUNCTIE

Herhaal de bovenstaande procedure.

1  :  Druk de lichtknop in en hou deze vast.
2  :  Gevolgd door de warmte hoog/laag knop.
3  :  Hou beide knoppen simultaan vast totdat u de heater 
        5 keer hoort piepen. 

OPENSTELLEN 

VASTGEZET

Warmte aanpassing
Warmte hoog/laag

Knop zonder functie

Economie functie AAN/UIT

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

8

De afsluit functie zorgt ervoor dat u de heater kunt
vastzetten met de afstandsbediening, zodat 
anderen deze niet kunnen opereren.

Economie functie aan/uit

Rechter element aan indicator

Beide elementen aan indicator

Heater aanpassing
Warmte hoog/laag

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

Linker element aan indicator

Energie sparende modus indicator

Controlepaneelwerking

PIR Economie functie

De PIR functie zorgt ervoor dat de heater 
automatisch uitschakelt, wanneer deze niet 
in gebruik is. De PIR sensor houdt beweging 
van mensen in de gaten tot een afstand van 
4 meter en wanneer er na 4 minuten geen 
beweging wordt gezien, schakelt de heater 
automatisch uit. Deze schakelt automatisch 
weer aan, wanneer er iemand voorbij loopt.

7

Stroom indicator – Stand-by

180   graden

4Mtr afstand

Knop zonder functie

Leg de twee helften van de Basis (I) in lijn, zorg ervoor dat het 
wiel en de as op juiste plaats zitten. Breng bouten aan met 
ringen (E x 4 + C x 4).

Ringen en vleugelmoeren

Leg het lichaam van de heater op de randen van de doos om beschadigingen tijdens opbouw te 
voorkomen.

Technische data

Type: HEL12                       Model nr: EPH2960 of kijk op de kaart op het apparaat
Opbrengst: 2960 W 220v-240v AC ~ 50 Hz of kijk op de kaart op het apparaat
Wattage heater: 1480 W / 2960 W of kijk op de kaart op het apparaat
Kabel lengte: 5 meter of zoals aangegeven op de doos
Bruto gewicht: 25.7 kg Netto gewicht: 20.9 kg
Product afmeting: 50cm voet diameter en 152cm hoog

Helios is IP55 weersbestendig gecertificeerd. Het is 
ontworpen om regen te kunnen weerstaan. Een 
hoes is in de verpakking aanwezig voor 
bescherming. 

Wij bevelen aan dat u de heater op een droge 
plaats met hoes bewaard, wanneer deze lange tijd 
niet in gebruik is.

零配件

Koolstof verwarmingselementBeschermingsrooster

1

2

Hou de richtlijnen van de gebruiksaanwijzing aan.

Wanneer het apparaat niet werkt, lees s.v.p. zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en probleemoplossing door.

Mocht dit niet helpen schakel hulp in en bekijk de garantiekaart.

Accessoires en onderdelen                Verkrijgbaar van het bedrijf op de garantiekaart.

Weatherproof design
IP55

Wanneer de schakelaar 
aangezet is kan deze met de 
hand of met afstandsbediening
bediend worden.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het oranje licht knippert Veiligheidswaarschu
wing indicator

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Economie functie doet het 
niet. (groene LED op controle 
paneel is niet zichtbaar 
wanneer de economie knop 
wordt ingedrukt)

PIR / PCB storing

PIR functie is alleen mogelijk met de LIVE heating.

Wanneer één of alle 3 oranje LED indicatoren oplichten of flikkeren, 
geeft dit aan dat er een probleem is met de interne controle systemen 
van het apparaat. Zet de heater direct uit en wacht 30 minuten voordat 
deze weer wordt aangezet. Wanneer dit blijft voortduren bel de 
helpdesk – kijk op de garantiekaart.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Controle paneel werkt niet De vastzet functie is in 
werking
Of
 De knoppen zitten vast 
/PCB probleem

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

Bekijk de vastzet functie op pagina 9 om de controle paneel los te zetten.

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

De heater functie is niet 

Zet de schakelaar aan de achterkant op aan.

Controleer de stoppen en de stekker.

Zorg ervoor dat de heater op een vlakke en stevige 
ondergrond staat.

De heater staat uit

Er is geen stroom

De 
veiligheidsschakelaar is 
in werking

De omvalbeveiliging 
werkt niet goed

De heater staat niet op 
een vlakke ondergrond

De elektriciteitskabel is 
beschadigd

De heater werkt niet 
(aangegeven doordat het 
rode LED stand-by licht op 
de eenheid niet brandt)

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Kapotte 
koolstofdraad

Zichtbaar

Niet zichtbaar

Inspecteer de kabel op sneeën, breuken en knikken. Het vervangen van 
de kabel en fittingen kan in de technische helpdesk worden 
teruggevonden – zie garantiekaart.

De omvalbeveiliging zit vast in de UIT positie. Schudt de heater om de 
beveiliging te herstellen. Wanneer dit niet helpt, neem contact op met de 
helpdesk – zie de garantiekaart.

Koppel de heater los en zet deze op uit. Wacht 30 minuten om de heater 
te laten auto-resetten en zet de heater weer aan. Herhaal indien 
noodzakelijk. Als het probleem blijft bestaan neem dan contact op met 
de helpdesk – zie de garantiekaart.

Kapotte elementen zijn normaal gesproken zichtbaar. Controleer op 
zwarte of witte verkleuring aan de einden van de elementen.

paneel op de aan/hoog/medium knop om na te gaan of er één 
geblokkeerd is.
3) Wanneer er nog geen elementen aan gaan, controleer of de oranje 
LED knop aan is, dan zijn de elementen kapot. Wanneer er geen LED’s 
aangaan en geen elementen, wacht dan 30 minuten om het apparaat 
te laten resetten en zet deze daarna aan. Herhaal indien noodzakelijk. 
Wanneer dit blijft voorkomen, bel de technische helpdesk – bekijk de 
garantiekaart. Dit apparaat gebruikt gespecialiseerde hoge 
temperatuur koolstof elementen. Deze zijn alleen verkrijgbaar via de 
technische helpdesk. 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De afstandsbediening werkt 
niet

De batterijen zijn op Het rode lampje moet branden anders dienen de CR2025 batterijen te 
worden vervangen.

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De elementen werken niet 
(aangegeven doordat de rode 
stand-by licht aanstaat, maar 
er geen warmte komt).

Elementen werken 
niet. 
Veiligheidsschakelaar 
in werking

Probeer eerst de onderstaande procedures om erachter te komen dat 
het inderdaad de elemten zijn die niet werken:
1) Als er één element niet werkt, dient deze vervangen te worden.
2) Als er twee elementen niet werken, druk de afstandsbediening op 
aan/hoog/medium knop om te controleren dat de elementen niet aan 
gaan. Probeer ook op de knop de drukken van het controle 
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Gebruiksaanwijzing                                                                                           DNL-01

Helios/HEL12

Gebruiksaanwijzing                                                                                           ONL-01

AAN/UIT schakelaar

Uw naam

Uw adres

Postcode

Product naam Model nummer

Plaats van aankoop

Datum van aankoop

Serie nummer 

(op de rating label te vinden aan de achterzijde van de heater) 

Email adres

Uw locale rechten blijven gehandhaafd.

Vul dit formulier in en fax of email deze naar de onderstaande nummers. 
Ga terug naar de plaats van aankoop met de bon, wanneer het apparaat 
niet meer werkt.

2 JAAR FABRIEKSGARANTIE

Helios/HEL12

Out Trade BV.
De Grift 1A,  7711 EP Nieuwleusen   Holland
Tel : +31-529-482808
Fax : +31-529-484910
info@outtrade.nl
www.outtrade.nl

warranty



ML
 HEAT
HI/LOW

  HEAT
ON/OFF

ECONOMY

1

2

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

Gebruik de heater niet in gebieden waar benzine, verf of andere vlambare materialen zijn opgeslagen.
Haal de stekker uit het stopcontact, wanneer de heater niet in gebruik is. Om de stekker uit het stopcontact te halen, trek aan de 
stekker en nooit aan de kabel.
Richt de heater niet op gordijnen, meubelen of andere ontvlambare voorwerpen en zorg ervoor dat deze aan de voorkant minstens 
1,5 meter vrij is en 1 meter van de achterkant en zijkanten.
Bijzondere aandacht dient te worden geschonken wanneer de heater in de buurt van kinderen of huisdieren wordt gebruikt.
Plaats de heater nooit waar het in een zwembad of een ander water houdende plaats kan vallen. Gebruik de heater nooit in een 
badkamer of douche.
Gebruik de heater niet samen met een timer of een ander apparaat die ervoor kan zorgen dat de heater zonder toezicht wordt 
aangezet.
De elektriciteitskabel dient volledig uitgerold te zijn wanneer deze in gebruik wordt genomen.
Het rooster aan de voorzijde is om te voorkomen dat de verwarmingselementen vrij zijn en moet zijn geplaatst wanneer de heater 
aan is.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, bewegings- of mentale 
capaciteiten of zonder ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van door een verantwoordelijke die over hun welzijnwaakt. 
Er moet op worden gelet dat kinderen niet met het apparaat spelen.
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14
15

16

17
18

19

20
21

22

Veiligheid richtlijnen

Voet en eenheid opbouw (neem de voet accessoires uit de doos onder de heater)

Draai de voet ondersteboven en bevestig de metalen 
platen (B x 2) met vleugelmoeren en ringen vast 
(D x 4 + C x 4).

Plaats de twee metalen deksels over de voet (H x 2). 
Een helft heeft een uitsparing waar de wielen dienen
te worden geplaatst.

1 2

3

Schuif de voet door de vier bouten aan de 
onderkant van Heater (K). Maak de metalen 
platen (A x 2) stevig vast met de vleugel moeren
en ringen (D x 4 + C x 4).

4

Zorg ervoor dat de rollers en het compartiment 
waar de kabels in worden bewaard aan dezelfde
kant zijn. Wanneer de metalen uitsparing niet 
aan de juiste zijde is, werken de wielen niet juist.

Voor gebruik lezen

Uw Helios product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik, om binnen en buiten oppervlakten te verwarmen door middel van 
de infrarood carbon fibreheating technologie. Het apparaat moet alleen gebruikt worden voor dit doel volgens deze 
gebruiksaanwijzingen. Met zorgvuldigheid en aandacht zou de Helios u zorgeloos van warmte moeten kunnen voorzien voor 
zeker twee jaar na datum van aankoop. Lees a.u.b. de aanwijzingen en bewaar deze op een veilige plek en geef deze door aan 
andere gebruikers. Let op de aanwijzingen op de veiligheidsaanwijzingen. Dek het apparaat nooit af wanneer deze in gebruik is. 
Hou vlambare objecten zoals kleding, gordijnen etc. weg van het apparaat.

Algemene informatie

Reinigen en onderhoud

Voordat de verwarmingselementen worden schoon gemaakt of vervangen, dient de heater uitgezet te zijn en van het 
stopcontact verwijderd. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
Om de heater te reinigen gebruik een zachte doek om stof af te nemen,
Wanneer de heater erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze daarna droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, want deze beschadigen de heater.
Wanneer de heater lange tijd niet wordt gebruikt, reinig deze,plaats de hoes en bewaar deze op een droge plek.
Wanneer de aluminium reflector erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, omdat deze de heater beschadigen. Een vieze reflector verminderd de capaciteit.

1

2
3

4
5

Weersbestendige hoes Metalen schilden voor voet

PCB controle paneel 
Afstandsbediening (kan wegens veiligheidsredenen zonder
batterijen worden geleverd)

ProbleemoplossingVervanging van de batterijen van de afstandsbediening

Probleemoplossing

3M stroomkabel en stekker’ Wiel en as

Schroeven, ringen en platen

Inhoud van de doos

1 X Afstandsbediening

F

2 X Metalen voet deksels

H

2 X Voet delen Inclusief 2 wielen met as
 

A

B
DE

H

1 X Weersbestendige hoes

J

Omvalbeveiliging

1 X Helios heater lichaam

K

K

i

 I

Inhoud
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2
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3
4

Veiligheidsinstructies

Schoonmaken en onderhoud

   Montage van de voet en heater

Probleemoplossing              8-9

Garantie pagina

1 3 4

1 X Gebruiksaanwijzing

 G

2

Haal het product uit de verpakking en verzeker u ervan dat deze in goede staat is.
Laat kinderen niet met de verpakking spelen, bijvoorbeeld met de plastic zak.
Controleer dat de voltage en frequentie van uw apparaat aan de stroomvoorziening (moet 220-240 v v AC 50 Hz zijn).
Deze heater wordt heet wanneer in gebruik. Probeer de heater niet te verplaatsen tijdens gebruik en raak deze niet aan.
Voorkom dat de heater onbewaakt wordt gebruikt.
Gebruik de heater niet wanneer de kabel of stekker beschadigd is of nadat het apparaat een storing vertoont, gevallen is of op een 
andere wijze beschadigd. Stuur de heater naar een gecertificeerd bedrijf ter reparatie.
Probeer niet zelf elektrische of mechanische functies te repareren of herstellen, omdat dit de garantie kan teniet doen.
Plaats de heater niet op een zachte ondergrond of wanneer de opening geblokkeerd is.
Zorg ervoor dat de voet goed gemonteerd is en de heater rechtop en op een vlakke ondergrond voordat deze wordt aangezet. 
Deze heater is ontworpen voor gebruik op terrassen en rookgedeeltes. De heater is IP55 gecertificeerd voor weersbestendigheid; 
alhoewel om de levensduur van uw heater te verlengen wordt aanbevolen om deze bij hevige regen op een droge plaats te 
bewaren en bij opslag de hoes te gebruiken.

1
2
3
4
5 
6

7
8
9

Verplaatsing en plaatsing

4

Omschrijving en specificaties

Werking afstandsbediening

Functie bewegingsmelder

Functie afstandsbediening

6
7
7
8
 

De juiste landelijke keurmerken op het apparaat 

Dit product is geproduceerd om aan de EEC richtlijnen 2006/95/EG en 89/336/EEC 
te voldoen.    Geen huishoudelijk afval. Moet worden verwijderd volgens de lokale 
richtlijnen.

Dit product voldoet aan de RoHS richtlijnen.

Overeenkomstig de Europese richtlijnen voor veiligheid, CE/EMC/GS en IP55.

Overeenkomstig de USA/C richtlijnen voor veiligheid, ETL.

Overeenkomstig de NZ/AU richtlijnen voor veiligheid, C-TICK, SAA

Overeenkomstig de Russische federatie veiligheidsregulering

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het design, uitrusting en 
technische gegevens, zowel als fouten.

S.A.A.

compliant

BELANGRIJK: Aan het einde van de levenscyclus van de batterijen in uw 
afstandsbediening dienen deze te worden verwijderd volgens de lokale normen. 
Gooi geen batterijen in de vuilnisbak. Li

Garantie

De garantie geldt niet voor de verwarmingselementen en batterijen.

A B C D E

Montage kit:    2 X Oval platen  2 X Lange ovale platen 12 X Ringen 8 X Vleugelmoeren 4 X Bouten

Leg de kabel niet onder de vloer of bedek deze niet met een vloerkleed. Verstop de kab el niet in het lange gras of laat deze niet 
dicht bij een werkende maaier. Hou de kabel verwijderd van plaatsen waar men erover kan struikelen.
Zorg ervoor dat voorwerpen de verwarmingselementen niet kunnen raken en plaats niets op het veiligheidsrooster (bijv. 
handdoeken). Dit kan de heater beschadigen of een elektrische schok of vuur veroorzaken. Gebruik de heater nooit om was te drogen.
Wanneer de verwarmingselementen zijn gestopt met gloeien, kunnen ze nog altijd aan staan. Controleer dat de heater aangeeft dat 
deze uit staat.
Verwijder de heater van het stopcontact, voordat deze wordt schoongemaakt.

11

12

13

Verplaatsing en positionering instructies

Hou de aanbevolen minimale afstanden aan van de objecten
om de heater.

Zorg ervoor dat de heater uit is en verwijderd is van het 
stopcontact voordat deze verplaatst wordt. 

Gebruik de metalen handgreep aan de achterzijde om de 
heater te manoeuvreren.

1m1m

1m

1.5m
45

Verplaats de Helios heater alleen aan de 
metalen handgreep.

Schroef de achterkant van de behuizing 
met een Philips of 
kruiskopschroevendraaier los.

Vervang de CR2025 batterij.

Schroef de achterkant van de behuizing 
voorzichtig vast. Zorg ervoor dat de 
rubberen verzegeling correct is 
teruggeplaatst.

A

B

C

5

Afstandsbediening

Full Function magnetische afstandsbediening die 
gemakkelijk hecht aan de heater zelf.  Niet 
vastzetten/kleven aan de grille.    Het bereik van de 
afstandsbediening is ongeveer  4 meter in de open 
lucht, omdat dit alleen op infrarood is gebaseerd.

Afstandsbediening batterij 

    vervanging

5

5

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van zijn producten en biedt een 
garantie van 2 jaar. Deze garantie is aanvullend en beïnvloedt uw lokale 
rechten niet. De garantie is geldig in de gebieden waar het apparaat 
verkocht wordt. Met dit apparaat krijgt u een garantie van twee jaar na 
aankoop van dit apparaat. Onder de garantie, in het geval van een 
materieel of fabricage defect, zal het apparaat worden gerepareerd of 
omgeruild. Uitgesloten van garantie is normale veroudering en 
wijzigingen aan het apparaat ten opzichte van hoe het gekocht is. 
Schoonmaak activiteiten en gevolgen van onjuist gebruik of schade die is 
aangebracht door de koper of een ander persoon, die veroorzaakt zijn 
door externe omstandigheden of koeriers of door de batterijen. Wanneer 
volledige vervanging is vereist zullen wij de heater bestuderen samen 
met de verkopende winkel, samen met de aankoopbon en gesigneerde 
garantiekaart.

Apparaat omschrijving en kenmerken

Handgreep

Omvalbeveiliging

Controle paneel

Infrarood verwarmingselementen

Beschermend rooster

Transport wielen

Kabel opslag compartiment en 
ratinglabel positie

PIR Economie sensor

Verplaats het apparaat alleen 
aan de handgreep.

Wanneer de heater in gebruik
is, wordt deze heet.

Wanneer de heater omvalt, 
schakelt deze automatisch 
uit. Zet de heater weer 
rechtop en zet deze aan om 
deze verder te kunnen 
gebruiken.

PIR (passieve infrarood) 
economie functie. Zet de heater 
automatisch uit wanneer er 
gedurende 4 minuten geen 
beweging is.

Koolstoffiber 
verwarmingselementen

Weatherproof design
IP55

6

Waarschuwing – Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, dienen standaard veiligheidsmaatregelen genomen te worden. Het niet 

opvolgen van deze instructies, kan brand, elektrische schokken of schade aan anderen veroorzaken.

Master Lock AFSLUIT FUNCTIE

Herhaal de bovenstaande procedure.

1  :  Druk de lichtknop in en hou deze vast.
2  :  Gevolgd door de warmte hoog/laag knop.
3  :  Hou beide knoppen simultaan vast totdat u de heater 
        5 keer hoort piepen. 

OPENSTELLEN 

VASTGEZET

Warmte aanpassing
Warmte hoog/laag

Knop zonder functie

Economie functie AAN/UIT

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

8

De afsluit functie zorgt ervoor dat u de heater kunt
vastzetten met de afstandsbediening, zodat 
anderen deze niet kunnen opereren.

Economie functie aan/uit

Rechter element aan indicator

Beide elementen aan indicator

Heater aanpassing
Warmte hoog/laag

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

Linker element aan indicator

Energie sparende modus indicator

Controlepaneelwerking

PIR Economie functie

De PIR functie zorgt ervoor dat de heater 
automatisch uitschakelt, wanneer deze niet 
in gebruik is. De PIR sensor houdt beweging 
van mensen in de gaten tot een afstand van 
4 meter en wanneer er na 4 minuten geen 
beweging wordt gezien, schakelt de heater 
automatisch uit. Deze schakelt automatisch 
weer aan, wanneer er iemand voorbij loopt.

7

Stroom indicator – Stand-by

180   graden

4Mtr afstand

Knop zonder functie

Leg de twee helften van de Basis (I) in lijn, zorg ervoor dat het 
wiel en de as op juiste plaats zitten. Breng bouten aan met 
ringen (E x 4 + C x 4).

Ringen en vleugelmoeren

Leg het lichaam van de heater op de randen van de doos om beschadigingen tijdens opbouw te 
voorkomen.

Technische data

Type: HEL12                       Model nr: EPH2960 of kijk op de kaart op het apparaat
Opbrengst: 2960 W 220v-240v AC ~ 50 Hz of kijk op de kaart op het apparaat
Wattage heater: 1480 W / 2960 W of kijk op de kaart op het apparaat
Kabel lengte: 5 meter of zoals aangegeven op de doos
Bruto gewicht: 25.7 kg Netto gewicht: 20.9 kg
Product afmeting: 50cm voet diameter en 152cm hoog

Helios is IP55 weersbestendig gecertificeerd. Het is 
ontworpen om regen te kunnen weerstaan. Een 
hoes is in de verpakking aanwezig voor 
bescherming. 

Wij bevelen aan dat u de heater op een droge 
plaats met hoes bewaard, wanneer deze lange tijd 
niet in gebruik is.

零配件

Koolstof verwarmingselementBeschermingsrooster

1

2

Hou de richtlijnen van de gebruiksaanwijzing aan.

Wanneer het apparaat niet werkt, lees s.v.p. zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en probleemoplossing door.

Mocht dit niet helpen schakel hulp in en bekijk de garantiekaart.

Accessoires en onderdelen                Verkrijgbaar van het bedrijf op de garantiekaart.

Weatherproof design
IP55

Wanneer de schakelaar 
aangezet is kan deze met de 
hand of met afstandsbediening
bediend worden.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het oranje licht knippert Veiligheidswaarschu
wing indicator

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Economie functie doet het 
niet. (groene LED op controle 
paneel is niet zichtbaar 
wanneer de economie knop 
wordt ingedrukt)

PIR / PCB storing

PIR functie is alleen mogelijk met de LIVE heating.

Wanneer één of alle 3 oranje LED indicatoren oplichten of flikkeren, 
geeft dit aan dat er een probleem is met de interne controle systemen 
van het apparaat. Zet de heater direct uit en wacht 30 minuten voordat 
deze weer wordt aangezet. Wanneer dit blijft voortduren bel de 
helpdesk – kijk op de garantiekaart.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Controle paneel werkt niet De vastzet functie is in 
werking
Of
 De knoppen zitten vast 
/PCB probleem

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

Bekijk de vastzet functie op pagina 9 om de controle paneel los te zetten.

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

De heater functie is niet 

Zet de schakelaar aan de achterkant op aan.

Controleer de stoppen en de stekker.

Zorg ervoor dat de heater op een vlakke en stevige 
ondergrond staat.

De heater staat uit

Er is geen stroom

De 
veiligheidsschakelaar is 
in werking

De omvalbeveiliging 
werkt niet goed

De heater staat niet op 
een vlakke ondergrond

De elektriciteitskabel is 
beschadigd

De heater werkt niet 
(aangegeven doordat het 
rode LED stand-by licht op 
de eenheid niet brandt)

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Kapotte 
koolstofdraad

Zichtbaar

Niet zichtbaar

Inspecteer de kabel op sneeën, breuken en knikken. Het vervangen van 
de kabel en fittingen kan in de technische helpdesk worden 
teruggevonden – zie garantiekaart.

De omvalbeveiliging zit vast in de UIT positie. Schudt de heater om de 
beveiliging te herstellen. Wanneer dit niet helpt, neem contact op met de 
helpdesk – zie de garantiekaart.

Koppel de heater los en zet deze op uit. Wacht 30 minuten om de heater 
te laten auto-resetten en zet de heater weer aan. Herhaal indien 
noodzakelijk. Als het probleem blijft bestaan neem dan contact op met 
de helpdesk – zie de garantiekaart.

Kapotte elementen zijn normaal gesproken zichtbaar. Controleer op 
zwarte of witte verkleuring aan de einden van de elementen.

paneel op de aan/hoog/medium knop om na te gaan of er één 
geblokkeerd is.
3) Wanneer er nog geen elementen aan gaan, controleer of de oranje 
LED knop aan is, dan zijn de elementen kapot. Wanneer er geen LED’s 
aangaan en geen elementen, wacht dan 30 minuten om het apparaat 
te laten resetten en zet deze daarna aan. Herhaal indien noodzakelijk. 
Wanneer dit blijft voorkomen, bel de technische helpdesk – bekijk de 
garantiekaart. Dit apparaat gebruikt gespecialiseerde hoge 
temperatuur koolstof elementen. Deze zijn alleen verkrijgbaar via de 
technische helpdesk. 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De afstandsbediening werkt 
niet

De batterijen zijn op Het rode lampje moet branden anders dienen de CR2025 batterijen te 
worden vervangen.

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De elementen werken niet 
(aangegeven doordat de rode 
stand-by licht aanstaat, maar 
er geen warmte komt).

Elementen werken 
niet. 
Veiligheidsschakelaar 
in werking

Probeer eerst de onderstaande procedures om erachter te komen dat 
het inderdaad de elemten zijn die niet werken:
1) Als er één element niet werkt, dient deze vervangen te worden.
2) Als er twee elementen niet werken, druk de afstandsbediening op 
aan/hoog/medium knop om te controleren dat de elementen niet aan 
gaan. Probeer ook op de knop de drukken van het controle 
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Gebruiksaanwijzing                                                                                           DNL-01

Helios/HEL12

Gebruiksaanwijzing                                                                                           ONL-01

AAN/UIT schakelaar

Uw naam

Uw adres

Postcode

Product naam Model nummer

Plaats van aankoop

Datum van aankoop

Serie nummer 

(op de rating label te vinden aan de achterzijde van de heater) 

Email adres

Uw locale rechten blijven gehandhaafd.

Vul dit formulier in en fax of email deze naar de onderstaande nummers. 
Ga terug naar de plaats van aankoop met de bon, wanneer het apparaat 
niet meer werkt.
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ECONOMY

  HEAT
ON/OFF
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Gebruik de heater niet in gebieden waar benzine, verf of andere vlambare materialen zijn opgeslagen.
Haal de stekker uit het stopcontact, wanneer de heater niet in gebruik is. Om de stekker uit het stopcontact te halen, trek aan de 
stekker en nooit aan de kabel.
Richt de heater niet op gordijnen, meubelen of andere ontvlambare voorwerpen en zorg ervoor dat deze aan de voorkant minstens 
1,5 meter vrij is en 1 meter van de achterkant en zijkanten.
Bijzondere aandacht dient te worden geschonken wanneer de heater in de buurt van kinderen of huisdieren wordt gebruikt.
Plaats de heater nooit waar het in een zwembad of een ander water houdende plaats kan vallen. Gebruik de heater nooit in een 
badkamer of douche.
Gebruik de heater niet samen met een timer of een ander apparaat die ervoor kan zorgen dat de heater zonder toezicht wordt 
aangezet.
De elektriciteitskabel dient volledig uitgerold te zijn wanneer deze in gebruik wordt genomen.
Het rooster aan de voorzijde is om te voorkomen dat de verwarmingselementen vrij zijn en moet zijn geplaatst wanneer de heater 
aan is.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, bewegings- of mentale 
capaciteiten of zonder ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van door een verantwoordelijke die over hun welzijnwaakt. 
Er moet op worden gelet dat kinderen niet met het apparaat spelen.
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Veiligheid richtlijnen

Voet en eenheid opbouw (neem de voet accessoires uit de doos onder de heater)

Draai de voet ondersteboven en bevestig de metalen 
platen (B x 2) met vleugelmoeren en ringen vast 
(D x 4 + C x 4).

Plaats de twee metalen deksels over de voet (H x 2). 
Een helft heeft een uitsparing waar de wielen dienen
te worden geplaatst.

1 2

3

Schuif de voet door de vier bouten aan de 
onderkant van Heater (K). Maak de metalen 
platen (A x 2) stevig vast met de vleugel moeren
en ringen (D x 4 + C x 4).

4

Zorg ervoor dat de rollers en het compartiment 
waar de kabels in worden bewaard aan dezelfde
kant zijn. Wanneer de metalen uitsparing niet 
aan de juiste zijde is, werken de wielen niet juist.

Voor gebruik lezen

Uw Helios product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik, om binnen en buiten oppervlakten te verwarmen door middel van 
de infrarood carbon fibreheating technologie. Het apparaat moet alleen gebruikt worden voor dit doel volgens deze 
gebruiksaanwijzingen. Met zorgvuldigheid en aandacht zou de Helios u zorgeloos van warmte moeten kunnen voorzien voor 
zeker twee jaar na datum van aankoop. Lees a.u.b. de aanwijzingen en bewaar deze op een veilige plek en geef deze door aan 
andere gebruikers. Let op de aanwijzingen op de veiligheidsaanwijzingen. Dek het apparaat nooit af wanneer deze in gebruik is. 
Hou vlambare objecten zoals kleding, gordijnen etc. weg van het apparaat.

Algemene informatie

Reinigen en onderhoud

Voordat de verwarmingselementen worden schoon gemaakt of vervangen, dient de heater uitgezet te zijn en van het 
stopcontact verwijderd. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
Om de heater te reinigen gebruik een zachte doek om stof af te nemen,
Wanneer de heater erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze daarna droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, want deze beschadigen de heater.
Wanneer de heater lange tijd niet wordt gebruikt, reinig deze,plaats de hoes en bewaar deze op een droge plek.
Wanneer de aluminium reflector erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, omdat deze de heater beschadigen. Een vieze reflector verminderd de capaciteit.
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Weersbestendige hoes Metalen schilden voor voet

PCB controle paneel 
Afstandsbediening (kan wegens veiligheidsredenen zonder
batterijen worden geleverd)

ProbleemoplossingVervanging van de batterijen van de afstandsbediening

Probleemoplossing

3M stroomkabel en stekker’ Wiel en as

Schroeven, ringen en platen

Inhoud van de doos

1 X Afstandsbediening

F

2 X Metalen voet deksels

H

2 X Voet delen Inclusief 2 wielen met as
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B
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H

1 X Weersbestendige hoes

J

Omvalbeveiliging

1 X Helios heater lichaam

K

K

i

 I

Inhoud

Introductie

Gebruiksaanwijzing

Montage instructies

Doos inhoud

Algemene informatie

Technische data

Accessoires en onderdelen
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Veiligheidsinstructies

Schoonmaken en onderhoud

   Montage van de voet en heater

Probleemoplossing              8-9

Garantie pagina

1 3 4

1 X Gebruiksaanwijzing

 G

2

Haal het product uit de verpakking en verzeker u ervan dat deze in goede staat is.
Laat kinderen niet met de verpakking spelen, bijvoorbeeld met de plastic zak.
Controleer dat de voltage en frequentie van uw apparaat aan de stroomvoorziening (moet 220-240 v v AC 50 Hz zijn).
Deze heater wordt heet wanneer in gebruik. Probeer de heater niet te verplaatsen tijdens gebruik en raak deze niet aan.
Voorkom dat de heater onbewaakt wordt gebruikt.
Gebruik de heater niet wanneer de kabel of stekker beschadigd is of nadat het apparaat een storing vertoont, gevallen is of op een 
andere wijze beschadigd. Stuur de heater naar een gecertificeerd bedrijf ter reparatie.
Probeer niet zelf elektrische of mechanische functies te repareren of herstellen, omdat dit de garantie kan teniet doen.
Plaats de heater niet op een zachte ondergrond of wanneer de opening geblokkeerd is.
Zorg ervoor dat de voet goed gemonteerd is en de heater rechtop en op een vlakke ondergrond voordat deze wordt aangezet. 
Deze heater is ontworpen voor gebruik op terrassen en rookgedeeltes. De heater is IP55 gecertificeerd voor weersbestendigheid; 
alhoewel om de levensduur van uw heater te verlengen wordt aanbevolen om deze bij hevige regen op een droge plaats te 
bewaren en bij opslag de hoes te gebruiken.
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Verplaatsing en plaatsing

4

Omschrijving en specificaties

Werking afstandsbediening

Functie bewegingsmelder

Functie afstandsbediening

6
7
7
8
 

De juiste landelijke keurmerken op het apparaat 

Dit product is geproduceerd om aan de EEC richtlijnen 2006/95/EG en 89/336/EEC 
te voldoen.    Geen huishoudelijk afval. Moet worden verwijderd volgens de lokale 
richtlijnen.

Dit product voldoet aan de RoHS richtlijnen.

Overeenkomstig de Europese richtlijnen voor veiligheid, CE/EMC/GS en IP55.

Overeenkomstig de USA/C richtlijnen voor veiligheid, ETL.

Overeenkomstig de NZ/AU richtlijnen voor veiligheid, C-TICK, SAA

Overeenkomstig de Russische federatie veiligheidsregulering

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het design, uitrusting en 
technische gegevens, zowel als fouten.

S.A.A.

compliant

BELANGRIJK: Aan het einde van de levenscyclus van de batterijen in uw 
afstandsbediening dienen deze te worden verwijderd volgens de lokale normen. 
Gooi geen batterijen in de vuilnisbak. Li

Garantie

De garantie geldt niet voor de verwarmingselementen en batterijen.

A B C D E

Montage kit:    2 X Oval platen  2 X Lange ovale platen 12 X Ringen 8 X Vleugelmoeren 4 X Bouten

Leg de kabel niet onder de vloer of bedek deze niet met een vloerkleed. Verstop de kab el niet in het lange gras of laat deze niet 
dicht bij een werkende maaier. Hou de kabel verwijderd van plaatsen waar men erover kan struikelen.
Zorg ervoor dat voorwerpen de verwarmingselementen niet kunnen raken en plaats niets op het veiligheidsrooster (bijv. 
handdoeken). Dit kan de heater beschadigen of een elektrische schok of vuur veroorzaken. Gebruik de heater nooit om was te drogen.
Wanneer de verwarmingselementen zijn gestopt met gloeien, kunnen ze nog altijd aan staan. Controleer dat de heater aangeeft dat 
deze uit staat.
Verwijder de heater van het stopcontact, voordat deze wordt schoongemaakt.

11

12
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Verplaatsing en positionering instructies

Hou de aanbevolen minimale afstanden aan van de objecten
om de heater.

Zorg ervoor dat de heater uit is en verwijderd is van het 
stopcontact voordat deze verplaatst wordt. 

Gebruik de metalen handgreep aan de achterzijde om de 
heater te manoeuvreren.

1m1m

1m

1.5m
45

Verplaats de Helios heater alleen aan de 
metalen handgreep.

Schroef de achterkant van de behuizing 
met een Philips of 
kruiskopschroevendraaier los.

Vervang de CR2025 batterij.

Schroef de achterkant van de behuizing 
voorzichtig vast. Zorg ervoor dat de 
rubberen verzegeling correct is 
teruggeplaatst.

A

B

C

5

Afstandsbediening

Full Function magnetische afstandsbediening die 
gemakkelijk hecht aan de heater zelf.  Niet 
vastzetten/kleven aan de grille.    Het bereik van de 
afstandsbediening is ongeveer  4 meter in de open 
lucht, omdat dit alleen op infrarood is gebaseerd.

Afstandsbediening batterij 

    vervanging

5

5

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van zijn producten en biedt een 
garantie van 2 jaar. Deze garantie is aanvullend en beïnvloedt uw lokale 
rechten niet. De garantie is geldig in de gebieden waar het apparaat 
verkocht wordt. Met dit apparaat krijgt u een garantie van twee jaar na 
aankoop van dit apparaat. Onder de garantie, in het geval van een 
materieel of fabricage defect, zal het apparaat worden gerepareerd of 
omgeruild. Uitgesloten van garantie is normale veroudering en 
wijzigingen aan het apparaat ten opzichte van hoe het gekocht is. 
Schoonmaak activiteiten en gevolgen van onjuist gebruik of schade die is 
aangebracht door de koper of een ander persoon, die veroorzaakt zijn 
door externe omstandigheden of koeriers of door de batterijen. Wanneer 
volledige vervanging is vereist zullen wij de heater bestuderen samen 
met de verkopende winkel, samen met de aankoopbon en gesigneerde 
garantiekaart.

Apparaat omschrijving en kenmerken

Handgreep

Omvalbeveiliging

Controle paneel

Infrarood verwarmingselementen

Beschermend rooster

Transport wielen

Kabel opslag compartiment en 
ratinglabel positie

PIR Economie sensor

Verplaats het apparaat alleen 
aan de handgreep.

Wanneer de heater in gebruik
is, wordt deze heet.

Wanneer de heater omvalt, 
schakelt deze automatisch 
uit. Zet de heater weer 
rechtop en zet deze aan om 
deze verder te kunnen 
gebruiken.

PIR (passieve infrarood) 
economie functie. Zet de heater 
automatisch uit wanneer er 
gedurende 4 minuten geen 
beweging is.

Koolstoffiber 
verwarmingselementen

Weatherproof design
IP55

6

Waarschuwing – Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, dienen standaard veiligheidsmaatregelen genomen te worden. Het niet 

opvolgen van deze instructies, kan brand, elektrische schokken of schade aan anderen veroorzaken.

Master Lock AFSLUIT FUNCTIE

Herhaal de bovenstaande procedure.

1  :  Druk de lichtknop in en hou deze vast.
2  :  Gevolgd door de warmte hoog/laag knop.
3  :  Hou beide knoppen simultaan vast totdat u de heater 
        5 keer hoort piepen. 

OPENSTELLEN 

VASTGEZET

Warmte aanpassing
Warmte hoog/laag

Knop zonder functie

Economie functie AAN/UIT

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

8

De afsluit functie zorgt ervoor dat u de heater kunt
vastzetten met de afstandsbediening, zodat 
anderen deze niet kunnen opereren.

Economie functie aan/uit

Rechter element aan indicator

Beide elementen aan indicator

Heater aanpassing
Warmte hoog/laag

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

Linker element aan indicator

Energie sparende modus indicator

Controlepaneelwerking

PIR Economie functie

De PIR functie zorgt ervoor dat de heater 
automatisch uitschakelt, wanneer deze niet 
in gebruik is. De PIR sensor houdt beweging 
van mensen in de gaten tot een afstand van 
4 meter en wanneer er na 4 minuten geen 
beweging wordt gezien, schakelt de heater 
automatisch uit. Deze schakelt automatisch 
weer aan, wanneer er iemand voorbij loopt.

7

Stroom indicator – Stand-by

180   graden

4Mtr afstand

Knop zonder functie

Leg de twee helften van de Basis (I) in lijn, zorg ervoor dat het 
wiel en de as op juiste plaats zitten. Breng bouten aan met 
ringen (E x 4 + C x 4).

Ringen en vleugelmoeren

Leg het lichaam van de heater op de randen van de doos om beschadigingen tijdens opbouw te 
voorkomen.

Technische data

Type: HEL12                       Model nr: EPH2960 of kijk op de kaart op het apparaat
Opbrengst: 2960 W 220v-240v AC ~ 50 Hz of kijk op de kaart op het apparaat
Wattage heater: 1480 W / 2960 W of kijk op de kaart op het apparaat
Kabel lengte: 5 meter of zoals aangegeven op de doos
Bruto gewicht: 25.7 kg Netto gewicht: 20.9 kg
Product afmeting: 50cm voet diameter en 152cm hoog

Helios is IP55 weersbestendig gecertificeerd. Het is 
ontworpen om regen te kunnen weerstaan. Een 
hoes is in de verpakking aanwezig voor 
bescherming. 

Wij bevelen aan dat u de heater op een droge 
plaats met hoes bewaard, wanneer deze lange tijd 
niet in gebruik is.

零配件

Koolstof verwarmingselementBeschermingsrooster

1

2

Hou de richtlijnen van de gebruiksaanwijzing aan.

Wanneer het apparaat niet werkt, lees s.v.p. zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en probleemoplossing door.

Mocht dit niet helpen schakel hulp in en bekijk de garantiekaart.

Accessoires en onderdelen                Verkrijgbaar van het bedrijf op de garantiekaart.

Weatherproof design
IP55

Wanneer de schakelaar 
aangezet is kan deze met de 
hand of met afstandsbediening
bediend worden.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het oranje licht knippert Veiligheidswaarschu
wing indicator

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Economie functie doet het 
niet. (groene LED op controle 
paneel is niet zichtbaar 
wanneer de economie knop 
wordt ingedrukt)

PIR / PCB storing

PIR functie is alleen mogelijk met de LIVE heating.

Wanneer één of alle 3 oranje LED indicatoren oplichten of flikkeren, 
geeft dit aan dat er een probleem is met de interne controle systemen 
van het apparaat. Zet de heater direct uit en wacht 30 minuten voordat 
deze weer wordt aangezet. Wanneer dit blijft voortduren bel de 
helpdesk – kijk op de garantiekaart.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Controle paneel werkt niet De vastzet functie is in 
werking
Of
 De knoppen zitten vast 
/PCB probleem

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

Bekijk de vastzet functie op pagina 9 om de controle paneel los te zetten.

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

De heater functie is niet 

Zet de schakelaar aan de achterkant op aan.

Controleer de stoppen en de stekker.

Zorg ervoor dat de heater op een vlakke en stevige 
ondergrond staat.

De heater staat uit

Er is geen stroom

De 
veiligheidsschakelaar is 
in werking

De omvalbeveiliging 
werkt niet goed

De heater staat niet op 
een vlakke ondergrond

De elektriciteitskabel is 
beschadigd

De heater werkt niet 
(aangegeven doordat het 
rode LED stand-by licht op 
de eenheid niet brandt)

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Kapotte 
koolstofdraad

Zichtbaar

Niet zichtbaar

Inspecteer de kabel op sneeën, breuken en knikken. Het vervangen van 
de kabel en fittingen kan in de technische helpdesk worden 
teruggevonden – zie garantiekaart.

De omvalbeveiliging zit vast in de UIT positie. Schudt de heater om de 
beveiliging te herstellen. Wanneer dit niet helpt, neem contact op met de 
helpdesk – zie de garantiekaart.

Koppel de heater los en zet deze op uit. Wacht 30 minuten om de heater 
te laten auto-resetten en zet de heater weer aan. Herhaal indien 
noodzakelijk. Als het probleem blijft bestaan neem dan contact op met 
de helpdesk – zie de garantiekaart.

Kapotte elementen zijn normaal gesproken zichtbaar. Controleer op 
zwarte of witte verkleuring aan de einden van de elementen.

paneel op de aan/hoog/medium knop om na te gaan of er één 
geblokkeerd is.
3) Wanneer er nog geen elementen aan gaan, controleer of de oranje 
LED knop aan is, dan zijn de elementen kapot. Wanneer er geen LED’s 
aangaan en geen elementen, wacht dan 30 minuten om het apparaat 
te laten resetten en zet deze daarna aan. Herhaal indien noodzakelijk. 
Wanneer dit blijft voorkomen, bel de technische helpdesk – bekijk de 
garantiekaart. Dit apparaat gebruikt gespecialiseerde hoge 
temperatuur koolstof elementen. Deze zijn alleen verkrijgbaar via de 
technische helpdesk. 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De afstandsbediening werkt 
niet

De batterijen zijn op Het rode lampje moet branden anders dienen de CR2025 batterijen te 
worden vervangen.

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De elementen werken niet 
(aangegeven doordat de rode 
stand-by licht aanstaat, maar 
er geen warmte komt).

Elementen werken 
niet. 
Veiligheidsschakelaar 
in werking

Probeer eerst de onderstaande procedures om erachter te komen dat 
het inderdaad de elemten zijn die niet werken:
1) Als er één element niet werkt, dient deze vervangen te worden.
2) Als er twee elementen niet werken, druk de afstandsbediening op 
aan/hoog/medium knop om te controleren dat de elementen niet aan 
gaan. Probeer ook op de knop de drukken van het controle 

9

Contents

Introductie

Gebruiksaanwijzing

Montage instructies

Doos inhoud

Algemene informatie

Technische data

Accessoires en onderdelen

1
1
2
2 

 

3
4

Veiligheidsinstructies

Schoonmaken en onderhoud

   Montage van de voet en heater

Probleemoplossing              8-9

Garantie pagina

Verplaatsing en plaatsing

4

Omschrijving en specificaties

Werking afstandsbediening

Functie bewegingsmelder

Functie afstandsbediening

6
7
7
8
 

Afstandsbediening batterij 

    vervanging

5

5

Gebruiksaanwijzing                                                                                           DNL-01

Helios/HEL12

Gebruiksaanwijzing                                                                                           ONL-01

AAN/UIT schakelaar

Uw naam

Uw adres

Postcode

Product naam Model nummer

Plaats van aankoop

Datum van aankoop

Serie nummer 

(op de rating label te vinden aan de achterzijde van de heater) 

Email adres

Uw locale rechten blijven gehandhaafd.

Vul dit formulier in en fax of email deze naar de onderstaande nummers. 
Ga terug naar de plaats van aankoop met de bon, wanneer het apparaat 
niet meer werkt.

2 JAAR FABRIEKSGARANTIE

Helios/HEL12

Out Trade BV.
De Grift 1A,  7711 EP Nieuwleusen   Holland
Tel : +31-529-482808
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Gebruik de heater niet in gebieden waar benzine, verf of andere vlambare materialen zijn opgeslagen.
Haal de stekker uit het stopcontact, wanneer de heater niet in gebruik is. Om de stekker uit het stopcontact te halen, trek aan de 
stekker en nooit aan de kabel.
Richt de heater niet op gordijnen, meubelen of andere ontvlambare voorwerpen en zorg ervoor dat deze aan de voorkant minstens 
1,5 meter vrij is en 1 meter van de achterkant en zijkanten.
Bijzondere aandacht dient te worden geschonken wanneer de heater in de buurt van kinderen of huisdieren wordt gebruikt.
Plaats de heater nooit waar het in een zwembad of een ander water houdende plaats kan vallen. Gebruik de heater nooit in een 
badkamer of douche.
Gebruik de heater niet samen met een timer of een ander apparaat die ervoor kan zorgen dat de heater zonder toezicht wordt 
aangezet.
De elektriciteitskabel dient volledig uitgerold te zijn wanneer deze in gebruik wordt genomen.
Het rooster aan de voorzijde is om te voorkomen dat de verwarmingselementen vrij zijn en moet zijn geplaatst wanneer de heater 
aan is.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, bewegings- of mentale 
capaciteiten of zonder ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van door een verantwoordelijke die over hun welzijnwaakt. 
Er moet op worden gelet dat kinderen niet met het apparaat spelen.
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Veiligheid richtlijnen

Voet en eenheid opbouw (neem de voet accessoires uit de doos onder de heater)

Draai de voet ondersteboven en bevestig de metalen 
platen (B x 2) met vleugelmoeren en ringen vast 
(D x 4 + C x 4).

Plaats de twee metalen deksels over de voet (H x 2). 
Een helft heeft een uitsparing waar de wielen dienen
te worden geplaatst.

1 2

3

Schuif de voet door de vier bouten aan de 
onderkant van Heater (K). Maak de metalen 
platen (A x 2) stevig vast met de vleugel moeren
en ringen (D x 4 + C x 4).

4

Zorg ervoor dat de rollers en het compartiment 
waar de kabels in worden bewaard aan dezelfde
kant zijn. Wanneer de metalen uitsparing niet 
aan de juiste zijde is, werken de wielen niet juist.

Voor gebruik lezen

Uw Helios product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik, om binnen en buiten oppervlakten te verwarmen door middel van 
de infrarood carbon fibreheating technologie. Het apparaat moet alleen gebruikt worden voor dit doel volgens deze 
gebruiksaanwijzingen. Met zorgvuldigheid en aandacht zou de Helios u zorgeloos van warmte moeten kunnen voorzien voor 
zeker twee jaar na datum van aankoop. Lees a.u.b. de aanwijzingen en bewaar deze op een veilige plek en geef deze door aan 
andere gebruikers. Let op de aanwijzingen op de veiligheidsaanwijzingen. Dek het apparaat nooit af wanneer deze in gebruik is. 
Hou vlambare objecten zoals kleding, gordijnen etc. weg van het apparaat.

Algemene informatie

Reinigen en onderhoud

Voordat de verwarmingselementen worden schoon gemaakt of vervangen, dient de heater uitgezet te zijn en van het 
stopcontact verwijderd. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
Om de heater te reinigen gebruik een zachte doek om stof af te nemen,
Wanneer de heater erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze daarna droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, want deze beschadigen de heater.
Wanneer de heater lange tijd niet wordt gebruikt, reinig deze,plaats de hoes en bewaar deze op een droge plek.
Wanneer de aluminium reflector erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, omdat deze de heater beschadigen. Een vieze reflector verminderd de capaciteit.
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Veiligheidsinstructies

Schoonmaken en onderhoud

   Montage van de voet en heater

Probleemoplossing              8-9

Garantie pagina

1 3 4

1 X Gebruiksaanwijzing

 G

2

Haal het product uit de verpakking en verzeker u ervan dat deze in goede staat is.
Laat kinderen niet met de verpakking spelen, bijvoorbeeld met de plastic zak.
Controleer dat de voltage en frequentie van uw apparaat aan de stroomvoorziening (moet 220-240 v v AC 50 Hz zijn).
Deze heater wordt heet wanneer in gebruik. Probeer de heater niet te verplaatsen tijdens gebruik en raak deze niet aan.
Voorkom dat de heater onbewaakt wordt gebruikt.
Gebruik de heater niet wanneer de kabel of stekker beschadigd is of nadat het apparaat een storing vertoont, gevallen is of op een 
andere wijze beschadigd. Stuur de heater naar een gecertificeerd bedrijf ter reparatie.
Probeer niet zelf elektrische of mechanische functies te repareren of herstellen, omdat dit de garantie kan teniet doen.
Plaats de heater niet op een zachte ondergrond of wanneer de opening geblokkeerd is.
Zorg ervoor dat de voet goed gemonteerd is en de heater rechtop en op een vlakke ondergrond voordat deze wordt aangezet. 
Deze heater is ontworpen voor gebruik op terrassen en rookgedeeltes. De heater is IP55 gecertificeerd voor weersbestendigheid; 
alhoewel om de levensduur van uw heater te verlengen wordt aanbevolen om deze bij hevige regen op een droge plaats te 
bewaren en bij opslag de hoes te gebruiken.
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Verplaatsing en plaatsing
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Omschrijving en specificaties

Werking afstandsbediening

Functie bewegingsmelder

Functie afstandsbediening
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De juiste landelijke keurmerken op het apparaat 

Dit product is geproduceerd om aan de EEC richtlijnen 2006/95/EG en 89/336/EEC 
te voldoen.    Geen huishoudelijk afval. Moet worden verwijderd volgens de lokale 
richtlijnen.

Dit product voldoet aan de RoHS richtlijnen.

Overeenkomstig de Europese richtlijnen voor veiligheid, CE/EMC/GS en IP55.

Overeenkomstig de USA/C richtlijnen voor veiligheid, ETL.

Overeenkomstig de NZ/AU richtlijnen voor veiligheid, C-TICK, SAA

Overeenkomstig de Russische federatie veiligheidsregulering

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het design, uitrusting en 
technische gegevens, zowel als fouten.

S.A.A.

compliant

BELANGRIJK: Aan het einde van de levenscyclus van de batterijen in uw 
afstandsbediening dienen deze te worden verwijderd volgens de lokale normen. 
Gooi geen batterijen in de vuilnisbak. Li

Garantie

De garantie geldt niet voor de verwarmingselementen en batterijen.

A B C D E

Montage kit:    2 X Oval platen  2 X Lange ovale platen 12 X Ringen 8 X Vleugelmoeren 4 X Bouten

Leg de kabel niet onder de vloer of bedek deze niet met een vloerkleed. Verstop de kab el niet in het lange gras of laat deze niet 
dicht bij een werkende maaier. Hou de kabel verwijderd van plaatsen waar men erover kan struikelen.
Zorg ervoor dat voorwerpen de verwarmingselementen niet kunnen raken en plaats niets op het veiligheidsrooster (bijv. 
handdoeken). Dit kan de heater beschadigen of een elektrische schok of vuur veroorzaken. Gebruik de heater nooit om was te drogen.
Wanneer de verwarmingselementen zijn gestopt met gloeien, kunnen ze nog altijd aan staan. Controleer dat de heater aangeeft dat 
deze uit staat.
Verwijder de heater van het stopcontact, voordat deze wordt schoongemaakt.

11

12

13

Verplaatsing en positionering instructies

Hou de aanbevolen minimale afstanden aan van de objecten
om de heater.

Zorg ervoor dat de heater uit is en verwijderd is van het 
stopcontact voordat deze verplaatst wordt. 

Gebruik de metalen handgreep aan de achterzijde om de 
heater te manoeuvreren.

1m1m

1m

1.5m
45

Verplaats de Helios heater alleen aan de 
metalen handgreep.

Schroef de achterkant van de behuizing 
met een Philips of 
kruiskopschroevendraaier los.

Vervang de CR2025 batterij.

Schroef de achterkant van de behuizing 
voorzichtig vast. Zorg ervoor dat de 
rubberen verzegeling correct is 
teruggeplaatst.

A

B

C

5

Afstandsbediening

Full Function magnetische afstandsbediening die 
gemakkelijk hecht aan de heater zelf.  Niet 
vastzetten/kleven aan de grille.    Het bereik van de 
afstandsbediening is ongeveer  4 meter in de open 
lucht, omdat dit alleen op infrarood is gebaseerd.

Afstandsbediening batterij 

    vervanging

5

5

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van zijn producten en biedt een 
garantie van 2 jaar. Deze garantie is aanvullend en beïnvloedt uw lokale 
rechten niet. De garantie is geldig in de gebieden waar het apparaat 
verkocht wordt. Met dit apparaat krijgt u een garantie van twee jaar na 
aankoop van dit apparaat. Onder de garantie, in het geval van een 
materieel of fabricage defect, zal het apparaat worden gerepareerd of 
omgeruild. Uitgesloten van garantie is normale veroudering en 
wijzigingen aan het apparaat ten opzichte van hoe het gekocht is. 
Schoonmaak activiteiten en gevolgen van onjuist gebruik of schade die is 
aangebracht door de koper of een ander persoon, die veroorzaakt zijn 
door externe omstandigheden of koeriers of door de batterijen. Wanneer 
volledige vervanging is vereist zullen wij de heater bestuderen samen 
met de verkopende winkel, samen met de aankoopbon en gesigneerde 
garantiekaart.

Apparaat omschrijving en kenmerken

Handgreep

Omvalbeveiliging

Controle paneel

Infrarood verwarmingselementen

Beschermend rooster

Transport wielen

Kabel opslag compartiment en 
ratinglabel positie

PIR Economie sensor

Verplaats het apparaat alleen 
aan de handgreep.

Wanneer de heater in gebruik
is, wordt deze heet.

Wanneer de heater omvalt, 
schakelt deze automatisch 
uit. Zet de heater weer 
rechtop en zet deze aan om 
deze verder te kunnen 
gebruiken.

PIR (passieve infrarood) 
economie functie. Zet de heater 
automatisch uit wanneer er 
gedurende 4 minuten geen 
beweging is.

Koolstoffiber 
verwarmingselementen

Weatherproof design
IP55

6

Waarschuwing – Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, dienen standaard veiligheidsmaatregelen genomen te worden. Het niet 

opvolgen van deze instructies, kan brand, elektrische schokken of schade aan anderen veroorzaken.

Master Lock AFSLUIT FUNCTIE

Herhaal de bovenstaande procedure.

1  :  Druk de lichtknop in en hou deze vast.
2  :  Gevolgd door de warmte hoog/laag knop.
3  :  Hou beide knoppen simultaan vast totdat u de heater 
        5 keer hoort piepen. 

OPENSTELLEN 

VASTGEZET

Warmte aanpassing
Warmte hoog/laag

Knop zonder functie

Economie functie AAN/UIT

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

8

De afsluit functie zorgt ervoor dat u de heater kunt
vastzetten met de afstandsbediening, zodat 
anderen deze niet kunnen opereren.

Economie functie aan/uit

Rechter element aan indicator

Beide elementen aan indicator

Heater aanpassing
Warmte hoog/laag

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

Linker element aan indicator

Energie sparende modus indicator

Controlepaneelwerking

PIR Economie functie

De PIR functie zorgt ervoor dat de heater 
automatisch uitschakelt, wanneer deze niet 
in gebruik is. De PIR sensor houdt beweging 
van mensen in de gaten tot een afstand van 
4 meter en wanneer er na 4 minuten geen 
beweging wordt gezien, schakelt de heater 
automatisch uit. Deze schakelt automatisch 
weer aan, wanneer er iemand voorbij loopt.

7

Stroom indicator – Stand-by

180   graden

4Mtr afstand

Knop zonder functie

Leg de twee helften van de Basis (I) in lijn, zorg ervoor dat het 
wiel en de as op juiste plaats zitten. Breng bouten aan met 
ringen (E x 4 + C x 4).

Ringen en vleugelmoeren

Leg het lichaam van de heater op de randen van de doos om beschadigingen tijdens opbouw te 
voorkomen.

Technische data

Type: HEL12                       Model nr: EPH2960 of kijk op de kaart op het apparaat
Opbrengst: 2960 W 220v-240v AC ~ 50 Hz of kijk op de kaart op het apparaat
Wattage heater: 1480 W / 2960 W of kijk op de kaart op het apparaat
Kabel lengte: 5 meter of zoals aangegeven op de doos
Bruto gewicht: 25.7 kg Netto gewicht: 20.9 kg
Product afmeting: 50cm voet diameter en 152cm hoog

Helios is IP55 weersbestendig gecertificeerd. Het is 
ontworpen om regen te kunnen weerstaan. Een 
hoes is in de verpakking aanwezig voor 
bescherming. 

Wij bevelen aan dat u de heater op een droge 
plaats met hoes bewaard, wanneer deze lange tijd 
niet in gebruik is.

零配件

Koolstof verwarmingselementBeschermingsrooster

1

2

Hou de richtlijnen van de gebruiksaanwijzing aan.

Wanneer het apparaat niet werkt, lees s.v.p. zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en probleemoplossing door.

Mocht dit niet helpen schakel hulp in en bekijk de garantiekaart.

Accessoires en onderdelen                Verkrijgbaar van het bedrijf op de garantiekaart.

Weatherproof design
IP55

Wanneer de schakelaar 
aangezet is kan deze met de 
hand of met afstandsbediening
bediend worden.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het oranje licht knippert Veiligheidswaarschu
wing indicator

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Economie functie doet het 
niet. (groene LED op controle 
paneel is niet zichtbaar 
wanneer de economie knop 
wordt ingedrukt)

PIR / PCB storing

PIR functie is alleen mogelijk met de LIVE heating.

Wanneer één of alle 3 oranje LED indicatoren oplichten of flikkeren, 
geeft dit aan dat er een probleem is met de interne controle systemen 
van het apparaat. Zet de heater direct uit en wacht 30 minuten voordat 
deze weer wordt aangezet. Wanneer dit blijft voortduren bel de 
helpdesk – kijk op de garantiekaart.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Controle paneel werkt niet De vastzet functie is in 
werking
Of
 De knoppen zitten vast 
/PCB probleem

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

Bekijk de vastzet functie op pagina 9 om de controle paneel los te zetten.

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

De heater functie is niet 

Zet de schakelaar aan de achterkant op aan.

Controleer de stoppen en de stekker.

Zorg ervoor dat de heater op een vlakke en stevige 
ondergrond staat.

De heater staat uit

Er is geen stroom

De 
veiligheidsschakelaar is 
in werking

De omvalbeveiliging 
werkt niet goed

De heater staat niet op 
een vlakke ondergrond

De elektriciteitskabel is 
beschadigd

De heater werkt niet 
(aangegeven doordat het 
rode LED stand-by licht op 
de eenheid niet brandt)

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Kapotte 
koolstofdraad

Zichtbaar

Niet zichtbaar

Inspecteer de kabel op sneeën, breuken en knikken. Het vervangen van 
de kabel en fittingen kan in de technische helpdesk worden 
teruggevonden – zie garantiekaart.

De omvalbeveiliging zit vast in de UIT positie. Schudt de heater om de 
beveiliging te herstellen. Wanneer dit niet helpt, neem contact op met de 
helpdesk – zie de garantiekaart.

Koppel de heater los en zet deze op uit. Wacht 30 minuten om de heater 
te laten auto-resetten en zet de heater weer aan. Herhaal indien 
noodzakelijk. Als het probleem blijft bestaan neem dan contact op met 
de helpdesk – zie de garantiekaart.

Kapotte elementen zijn normaal gesproken zichtbaar. Controleer op 
zwarte of witte verkleuring aan de einden van de elementen.

paneel op de aan/hoog/medium knop om na te gaan of er één 
geblokkeerd is.
3) Wanneer er nog geen elementen aan gaan, controleer of de oranje 
LED knop aan is, dan zijn de elementen kapot. Wanneer er geen LED’s 
aangaan en geen elementen, wacht dan 30 minuten om het apparaat 
te laten resetten en zet deze daarna aan. Herhaal indien noodzakelijk. 
Wanneer dit blijft voorkomen, bel de technische helpdesk – bekijk de 
garantiekaart. Dit apparaat gebruikt gespecialiseerde hoge 
temperatuur koolstof elementen. Deze zijn alleen verkrijgbaar via de 
technische helpdesk. 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De afstandsbediening werkt 
niet

De batterijen zijn op Het rode lampje moet branden anders dienen de CR2025 batterijen te 
worden vervangen.

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De elementen werken niet 
(aangegeven doordat de rode 
stand-by licht aanstaat, maar 
er geen warmte komt).

Elementen werken 
niet. 
Veiligheidsschakelaar 
in werking

Probeer eerst de onderstaande procedures om erachter te komen dat 
het inderdaad de elemten zijn die niet werken:
1) Als er één element niet werkt, dient deze vervangen te worden.
2) Als er twee elementen niet werken, druk de afstandsbediening op 
aan/hoog/medium knop om te controleren dat de elementen niet aan 
gaan. Probeer ook op de knop de drukken van het controle 
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Gebruiksaanwijzing                                                                                           DNL-01

Helios/HEL12

Gebruiksaanwijzing                                                                                           ONL-01

AAN/UIT schakelaar

Uw naam

Uw adres

Postcode

Product naam Model nummer

Plaats van aankoop

Datum van aankoop

Serie nummer 

(op de rating label te vinden aan de achterzijde van de heater) 

Email adres

Uw locale rechten blijven gehandhaafd.

Vul dit formulier in en fax of email deze naar de onderstaande nummers. 
Ga terug naar de plaats van aankoop met de bon, wanneer het apparaat 
niet meer werkt.

2 JAAR FABRIEKSGARANTIE

Helios/HEL12

Out Trade BV.
De Grift 1A,  7711 EP Nieuwleusen   Holland
Tel : +31-529-482808
Fax : +31-529-484910
info@outtrade.nl
www.outtrade.nl

warranty



ML
 HEAT
HI/LOW

  HEAT
ON/OFF

ECONOMY

1

2

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

Gebruik de heater niet in gebieden waar benzine, verf of andere vlambare materialen zijn opgeslagen.
Haal de stekker uit het stopcontact, wanneer de heater niet in gebruik is. Om de stekker uit het stopcontact te halen, trek aan de 
stekker en nooit aan de kabel.
Richt de heater niet op gordijnen, meubelen of andere ontvlambare voorwerpen en zorg ervoor dat deze aan de voorkant minstens 
1,5 meter vrij is en 1 meter van de achterkant en zijkanten.
Bijzondere aandacht dient te worden geschonken wanneer de heater in de buurt van kinderen of huisdieren wordt gebruikt.
Plaats de heater nooit waar het in een zwembad of een ander water houdende plaats kan vallen. Gebruik de heater nooit in een 
badkamer of douche.
Gebruik de heater niet samen met een timer of een ander apparaat die ervoor kan zorgen dat de heater zonder toezicht wordt 
aangezet.
De elektriciteitskabel dient volledig uitgerold te zijn wanneer deze in gebruik wordt genomen.
Het rooster aan de voorzijde is om te voorkomen dat de verwarmingselementen vrij zijn en moet zijn geplaatst wanneer de heater 
aan is.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, bewegings- of mentale 
capaciteiten of zonder ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van door een verantwoordelijke die over hun welzijnwaakt. 
Er moet op worden gelet dat kinderen niet met het apparaat spelen.
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Veiligheid richtlijnen

Voet en eenheid opbouw (neem de voet accessoires uit de doos onder de heater)

Draai de voet ondersteboven en bevestig de metalen 
platen (B x 2) met vleugelmoeren en ringen vast 
(D x 4 + C x 4).

Plaats de twee metalen deksels over de voet (H x 2). 
Een helft heeft een uitsparing waar de wielen dienen
te worden geplaatst.

1 2

3

Schuif de voet door de vier bouten aan de 
onderkant van Heater (K). Maak de metalen 
platen (A x 2) stevig vast met de vleugel moeren
en ringen (D x 4 + C x 4).

4

Zorg ervoor dat de rollers en het compartiment 
waar de kabels in worden bewaard aan dezelfde
kant zijn. Wanneer de metalen uitsparing niet 
aan de juiste zijde is, werken de wielen niet juist.

Voor gebruik lezen

Uw Helios product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik, om binnen en buiten oppervlakten te verwarmen door middel van 
de infrarood carbon fibreheating technologie. Het apparaat moet alleen gebruikt worden voor dit doel volgens deze 
gebruiksaanwijzingen. Met zorgvuldigheid en aandacht zou de Helios u zorgeloos van warmte moeten kunnen voorzien voor 
zeker twee jaar na datum van aankoop. Lees a.u.b. de aanwijzingen en bewaar deze op een veilige plek en geef deze door aan 
andere gebruikers. Let op de aanwijzingen op de veiligheidsaanwijzingen. Dek het apparaat nooit af wanneer deze in gebruik is. 
Hou vlambare objecten zoals kleding, gordijnen etc. weg van het apparaat.

Algemene informatie

Reinigen en onderhoud

Voordat de verwarmingselementen worden schoon gemaakt of vervangen, dient de heater uitgezet te zijn en van het 
stopcontact verwijderd. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
Om de heater te reinigen gebruik een zachte doek om stof af te nemen,
Wanneer de heater erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze daarna droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, want deze beschadigen de heater.
Wanneer de heater lange tijd niet wordt gebruikt, reinig deze,plaats de hoes en bewaar deze op een droge plek.
Wanneer de aluminium reflector erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, omdat deze de heater beschadigen. Een vieze reflector verminderd de capaciteit.
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Garantie pagina

1 3 4

1 X Gebruiksaanwijzing

 G

2

Haal het product uit de verpakking en verzeker u ervan dat deze in goede staat is.
Laat kinderen niet met de verpakking spelen, bijvoorbeeld met de plastic zak.
Controleer dat de voltage en frequentie van uw apparaat aan de stroomvoorziening (moet 220-240 v v AC 50 Hz zijn).
Deze heater wordt heet wanneer in gebruik. Probeer de heater niet te verplaatsen tijdens gebruik en raak deze niet aan.
Voorkom dat de heater onbewaakt wordt gebruikt.
Gebruik de heater niet wanneer de kabel of stekker beschadigd is of nadat het apparaat een storing vertoont, gevallen is of op een 
andere wijze beschadigd. Stuur de heater naar een gecertificeerd bedrijf ter reparatie.
Probeer niet zelf elektrische of mechanische functies te repareren of herstellen, omdat dit de garantie kan teniet doen.
Plaats de heater niet op een zachte ondergrond of wanneer de opening geblokkeerd is.
Zorg ervoor dat de voet goed gemonteerd is en de heater rechtop en op een vlakke ondergrond voordat deze wordt aangezet. 
Deze heater is ontworpen voor gebruik op terrassen en rookgedeeltes. De heater is IP55 gecertificeerd voor weersbestendigheid; 
alhoewel om de levensduur van uw heater te verlengen wordt aanbevolen om deze bij hevige regen op een droge plaats te 
bewaren en bij opslag de hoes te gebruiken.
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Verplaatsing en plaatsing

4

Omschrijving en specificaties

Werking afstandsbediening

Functie bewegingsmelder

Functie afstandsbediening

6
7
7
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De juiste landelijke keurmerken op het apparaat 

Dit product is geproduceerd om aan de EEC richtlijnen 2006/95/EG en 89/336/EEC 
te voldoen.    Geen huishoudelijk afval. Moet worden verwijderd volgens de lokale 
richtlijnen.

Dit product voldoet aan de RoHS richtlijnen.

Overeenkomstig de Europese richtlijnen voor veiligheid, CE/EMC/GS en IP55.

Overeenkomstig de USA/C richtlijnen voor veiligheid, ETL.

Overeenkomstig de NZ/AU richtlijnen voor veiligheid, C-TICK, SAA

Overeenkomstig de Russische federatie veiligheidsregulering

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het design, uitrusting en 
technische gegevens, zowel als fouten.

S.A.A.

compliant

BELANGRIJK: Aan het einde van de levenscyclus van de batterijen in uw 
afstandsbediening dienen deze te worden verwijderd volgens de lokale normen. 
Gooi geen batterijen in de vuilnisbak. Li

Garantie

De garantie geldt niet voor de verwarmingselementen en batterijen.

A B C D E

Montage kit:    2 X Oval platen  2 X Lange ovale platen 12 X Ringen 8 X Vleugelmoeren 4 X Bouten

Leg de kabel niet onder de vloer of bedek deze niet met een vloerkleed. Verstop de kab el niet in het lange gras of laat deze niet 
dicht bij een werkende maaier. Hou de kabel verwijderd van plaatsen waar men erover kan struikelen.
Zorg ervoor dat voorwerpen de verwarmingselementen niet kunnen raken en plaats niets op het veiligheidsrooster (bijv. 
handdoeken). Dit kan de heater beschadigen of een elektrische schok of vuur veroorzaken. Gebruik de heater nooit om was te drogen.
Wanneer de verwarmingselementen zijn gestopt met gloeien, kunnen ze nog altijd aan staan. Controleer dat de heater aangeeft dat 
deze uit staat.
Verwijder de heater van het stopcontact, voordat deze wordt schoongemaakt.

11

12

13

Verplaatsing en positionering instructies

Hou de aanbevolen minimale afstanden aan van de objecten
om de heater.

Zorg ervoor dat de heater uit is en verwijderd is van het 
stopcontact voordat deze verplaatst wordt. 

Gebruik de metalen handgreep aan de achterzijde om de 
heater te manoeuvreren.

1m1m

1m

1.5m
45

Verplaats de Helios heater alleen aan de 
metalen handgreep.

Schroef de achterkant van de behuizing 
met een Philips of 
kruiskopschroevendraaier los.

Vervang de CR2025 batterij.

Schroef de achterkant van de behuizing 
voorzichtig vast. Zorg ervoor dat de 
rubberen verzegeling correct is 
teruggeplaatst.

A

B

C

5

Afstandsbediening

Full Function magnetische afstandsbediening die 
gemakkelijk hecht aan de heater zelf.  Niet 
vastzetten/kleven aan de grille.    Het bereik van de 
afstandsbediening is ongeveer  4 meter in de open 
lucht, omdat dit alleen op infrarood is gebaseerd.

Afstandsbediening batterij 

    vervanging

5

5

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van zijn producten en biedt een 
garantie van 2 jaar. Deze garantie is aanvullend en beïnvloedt uw lokale 
rechten niet. De garantie is geldig in de gebieden waar het apparaat 
verkocht wordt. Met dit apparaat krijgt u een garantie van twee jaar na 
aankoop van dit apparaat. Onder de garantie, in het geval van een 
materieel of fabricage defect, zal het apparaat worden gerepareerd of 
omgeruild. Uitgesloten van garantie is normale veroudering en 
wijzigingen aan het apparaat ten opzichte van hoe het gekocht is. 
Schoonmaak activiteiten en gevolgen van onjuist gebruik of schade die is 
aangebracht door de koper of een ander persoon, die veroorzaakt zijn 
door externe omstandigheden of koeriers of door de batterijen. Wanneer 
volledige vervanging is vereist zullen wij de heater bestuderen samen 
met de verkopende winkel, samen met de aankoopbon en gesigneerde 
garantiekaart.

Apparaat omschrijving en kenmerken

Handgreep

Omvalbeveiliging

Controle paneel

Infrarood verwarmingselementen

Beschermend rooster

Transport wielen

Kabel opslag compartiment en 
ratinglabel positie

PIR Economie sensor

Verplaats het apparaat alleen 
aan de handgreep.

Wanneer de heater in gebruik
is, wordt deze heet.

Wanneer de heater omvalt, 
schakelt deze automatisch 
uit. Zet de heater weer 
rechtop en zet deze aan om 
deze verder te kunnen 
gebruiken.

PIR (passieve infrarood) 
economie functie. Zet de heater 
automatisch uit wanneer er 
gedurende 4 minuten geen 
beweging is.

Koolstoffiber 
verwarmingselementen

Weatherproof design
IP55

6

Waarschuwing – Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, dienen standaard veiligheidsmaatregelen genomen te worden. Het niet 

opvolgen van deze instructies, kan brand, elektrische schokken of schade aan anderen veroorzaken.

Master Lock AFSLUIT FUNCTIE

Herhaal de bovenstaande procedure.

1  :  Druk de lichtknop in en hou deze vast.
2  :  Gevolgd door de warmte hoog/laag knop.
3  :  Hou beide knoppen simultaan vast totdat u de heater 
        5 keer hoort piepen. 

OPENSTELLEN 

VASTGEZET

Warmte aanpassing
Warmte hoog/laag

Knop zonder functie

Economie functie AAN/UIT

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

8

De afsluit functie zorgt ervoor dat u de heater kunt
vastzetten met de afstandsbediening, zodat 
anderen deze niet kunnen opereren.

Economie functie aan/uit

Rechter element aan indicator

Beide elementen aan indicator

Heater aanpassing
Warmte hoog/laag

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

Linker element aan indicator

Energie sparende modus indicator

Controlepaneelwerking

PIR Economie functie

De PIR functie zorgt ervoor dat de heater 
automatisch uitschakelt, wanneer deze niet 
in gebruik is. De PIR sensor houdt beweging 
van mensen in de gaten tot een afstand van 
4 meter en wanneer er na 4 minuten geen 
beweging wordt gezien, schakelt de heater 
automatisch uit. Deze schakelt automatisch 
weer aan, wanneer er iemand voorbij loopt.

7

Stroom indicator – Stand-by

180   graden

4Mtr afstand

Knop zonder functie

Leg de twee helften van de Basis (I) in lijn, zorg ervoor dat het 
wiel en de as op juiste plaats zitten. Breng bouten aan met 
ringen (E x 4 + C x 4).

Ringen en vleugelmoeren

Leg het lichaam van de heater op de randen van de doos om beschadigingen tijdens opbouw te 
voorkomen.

Technische data

Type: HEL12                       Model nr: EPH2960 of kijk op de kaart op het apparaat
Opbrengst: 2960 W 220v-240v AC ~ 50 Hz of kijk op de kaart op het apparaat
Wattage heater: 1480 W / 2960 W of kijk op de kaart op het apparaat
Kabel lengte: 5 meter of zoals aangegeven op de doos
Bruto gewicht: 25.7 kg Netto gewicht: 20.9 kg
Product afmeting: 50cm voet diameter en 152cm hoog

Helios is IP55 weersbestendig gecertificeerd. Het is 
ontworpen om regen te kunnen weerstaan. Een 
hoes is in de verpakking aanwezig voor 
bescherming. 

Wij bevelen aan dat u de heater op een droge 
plaats met hoes bewaard, wanneer deze lange tijd 
niet in gebruik is.

零配件

Koolstof verwarmingselementBeschermingsrooster

1

2

Hou de richtlijnen van de gebruiksaanwijzing aan.

Wanneer het apparaat niet werkt, lees s.v.p. zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en probleemoplossing door.

Mocht dit niet helpen schakel hulp in en bekijk de garantiekaart.

Accessoires en onderdelen                Verkrijgbaar van het bedrijf op de garantiekaart.

Weatherproof design
IP55

Wanneer de schakelaar 
aangezet is kan deze met de 
hand of met afstandsbediening
bediend worden.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het oranje licht knippert Veiligheidswaarschu
wing indicator

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Economie functie doet het 
niet. (groene LED op controle 
paneel is niet zichtbaar 
wanneer de economie knop 
wordt ingedrukt)

PIR / PCB storing

PIR functie is alleen mogelijk met de LIVE heating.

Wanneer één of alle 3 oranje LED indicatoren oplichten of flikkeren, 
geeft dit aan dat er een probleem is met de interne controle systemen 
van het apparaat. Zet de heater direct uit en wacht 30 minuten voordat 
deze weer wordt aangezet. Wanneer dit blijft voortduren bel de 
helpdesk – kijk op de garantiekaart.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Controle paneel werkt niet De vastzet functie is in 
werking
Of
 De knoppen zitten vast 
/PCB probleem

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

Bekijk de vastzet functie op pagina 9 om de controle paneel los te zetten.

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

De heater functie is niet 

Zet de schakelaar aan de achterkant op aan.

Controleer de stoppen en de stekker.

Zorg ervoor dat de heater op een vlakke en stevige 
ondergrond staat.

De heater staat uit

Er is geen stroom

De 
veiligheidsschakelaar is 
in werking

De omvalbeveiliging 
werkt niet goed

De heater staat niet op 
een vlakke ondergrond

De elektriciteitskabel is 
beschadigd

De heater werkt niet 
(aangegeven doordat het 
rode LED stand-by licht op 
de eenheid niet brandt)

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Kapotte 
koolstofdraad

Zichtbaar

Niet zichtbaar

Inspecteer de kabel op sneeën, breuken en knikken. Het vervangen van 
de kabel en fittingen kan in de technische helpdesk worden 
teruggevonden – zie garantiekaart.

De omvalbeveiliging zit vast in de UIT positie. Schudt de heater om de 
beveiliging te herstellen. Wanneer dit niet helpt, neem contact op met de 
helpdesk – zie de garantiekaart.

Koppel de heater los en zet deze op uit. Wacht 30 minuten om de heater 
te laten auto-resetten en zet de heater weer aan. Herhaal indien 
noodzakelijk. Als het probleem blijft bestaan neem dan contact op met 
de helpdesk – zie de garantiekaart.

Kapotte elementen zijn normaal gesproken zichtbaar. Controleer op 
zwarte of witte verkleuring aan de einden van de elementen.

paneel op de aan/hoog/medium knop om na te gaan of er één 
geblokkeerd is.
3) Wanneer er nog geen elementen aan gaan, controleer of de oranje 
LED knop aan is, dan zijn de elementen kapot. Wanneer er geen LED’s 
aangaan en geen elementen, wacht dan 30 minuten om het apparaat 
te laten resetten en zet deze daarna aan. Herhaal indien noodzakelijk. 
Wanneer dit blijft voorkomen, bel de technische helpdesk – bekijk de 
garantiekaart. Dit apparaat gebruikt gespecialiseerde hoge 
temperatuur koolstof elementen. Deze zijn alleen verkrijgbaar via de 
technische helpdesk. 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De afstandsbediening werkt 
niet

De batterijen zijn op Het rode lampje moet branden anders dienen de CR2025 batterijen te 
worden vervangen.

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De elementen werken niet 
(aangegeven doordat de rode 
stand-by licht aanstaat, maar 
er geen warmte komt).

Elementen werken 
niet. 
Veiligheidsschakelaar 
in werking

Probeer eerst de onderstaande procedures om erachter te komen dat 
het inderdaad de elemten zijn die niet werken:
1) Als er één element niet werkt, dient deze vervangen te worden.
2) Als er twee elementen niet werken, druk de afstandsbediening op 
aan/hoog/medium knop om te controleren dat de elementen niet aan 
gaan. Probeer ook op de knop de drukken van het controle 
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Gebruiksaanwijzing                                                                                           DNL-01

Helios/HEL12

Gebruiksaanwijzing                                                                                           ONL-01

AAN/UIT schakelaar

Uw naam

Uw adres

Postcode

Product naam Model nummer

Plaats van aankoop

Datum van aankoop

Serie nummer 

(op de rating label te vinden aan de achterzijde van de heater) 

Email adres

Uw locale rechten blijven gehandhaafd.

Vul dit formulier in en fax of email deze naar de onderstaande nummers. 
Ga terug naar de plaats van aankoop met de bon, wanneer het apparaat 
niet meer werkt.

2 JAAR FABRIEKSGARANTIE

Helios/HEL12

Out Trade BV.
De Grift 1A,  7711 EP Nieuwleusen   Holland
Tel : +31-529-482808
Fax : +31-529-484910
info@outtrade.nl
www.outtrade.nl

warranty



ML
 HEAT
HI/LOW

  HEAT
ON/OFF

ECONOMY

1

2

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

Gebruik de heater niet in gebieden waar benzine, verf of andere vlambare materialen zijn opgeslagen.
Haal de stekker uit het stopcontact, wanneer de heater niet in gebruik is. Om de stekker uit het stopcontact te halen, trek aan de 
stekker en nooit aan de kabel.
Richt de heater niet op gordijnen, meubelen of andere ontvlambare voorwerpen en zorg ervoor dat deze aan de voorkant minstens 
1,5 meter vrij is en 1 meter van de achterkant en zijkanten.
Bijzondere aandacht dient te worden geschonken wanneer de heater in de buurt van kinderen of huisdieren wordt gebruikt.
Plaats de heater nooit waar het in een zwembad of een ander water houdende plaats kan vallen. Gebruik de heater nooit in een 
badkamer of douche.
Gebruik de heater niet samen met een timer of een ander apparaat die ervoor kan zorgen dat de heater zonder toezicht wordt 
aangezet.
De elektriciteitskabel dient volledig uitgerold te zijn wanneer deze in gebruik wordt genomen.
Het rooster aan de voorzijde is om te voorkomen dat de verwarmingselementen vrij zijn en moet zijn geplaatst wanneer de heater 
aan is.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, bewegings- of mentale 
capaciteiten of zonder ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van door een verantwoordelijke die over hun welzijnwaakt. 
Er moet op worden gelet dat kinderen niet met het apparaat spelen.
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Veiligheid richtlijnen

Voet en eenheid opbouw (neem de voet accessoires uit de doos onder de heater)

Draai de voet ondersteboven en bevestig de metalen 
platen (B x 2) met vleugelmoeren en ringen vast 
(D x 4 + C x 4).

Plaats de twee metalen deksels over de voet (H x 2). 
Een helft heeft een uitsparing waar de wielen dienen
te worden geplaatst.

1 2

3

Schuif de voet door de vier bouten aan de 
onderkant van Heater (K). Maak de metalen 
platen (A x 2) stevig vast met de vleugel moeren
en ringen (D x 4 + C x 4).

4

Zorg ervoor dat de rollers en het compartiment 
waar de kabels in worden bewaard aan dezelfde
kant zijn. Wanneer de metalen uitsparing niet 
aan de juiste zijde is, werken de wielen niet juist.

Voor gebruik lezen

Uw Helios product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik, om binnen en buiten oppervlakten te verwarmen door middel van 
de infrarood carbon fibreheating technologie. Het apparaat moet alleen gebruikt worden voor dit doel volgens deze 
gebruiksaanwijzingen. Met zorgvuldigheid en aandacht zou de Helios u zorgeloos van warmte moeten kunnen voorzien voor 
zeker twee jaar na datum van aankoop. Lees a.u.b. de aanwijzingen en bewaar deze op een veilige plek en geef deze door aan 
andere gebruikers. Let op de aanwijzingen op de veiligheidsaanwijzingen. Dek het apparaat nooit af wanneer deze in gebruik is. 
Hou vlambare objecten zoals kleding, gordijnen etc. weg van het apparaat.

Algemene informatie

Reinigen en onderhoud

Voordat de verwarmingselementen worden schoon gemaakt of vervangen, dient de heater uitgezet te zijn en van het 
stopcontact verwijderd. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
Om de heater te reinigen gebruik een zachte doek om stof af te nemen,
Wanneer de heater erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze daarna droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, want deze beschadigen de heater.
Wanneer de heater lange tijd niet wordt gebruikt, reinig deze,plaats de hoes en bewaar deze op een droge plek.
Wanneer de aluminium reflector erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, omdat deze de heater beschadigen. Een vieze reflector verminderd de capaciteit.

1

2
3

4
5

Weersbestendige hoes Metalen schilden voor voet

PCB controle paneel 
Afstandsbediening (kan wegens veiligheidsredenen zonder
batterijen worden geleverd)

ProbleemoplossingVervanging van de batterijen van de afstandsbediening

Probleemoplossing

3M stroomkabel en stekker’ Wiel en as

Schroeven, ringen en platen

Inhoud van de doos

1 X Afstandsbediening

F

2 X Metalen voet deksels

H

2 X Voet delen Inclusief 2 wielen met as
 

A

B
DE

H

1 X Weersbestendige hoes

J

Omvalbeveiliging

1 X Helios heater lichaam

K

K

i

 I

Inhoud

Introductie

Gebruiksaanwijzing

Montage instructies

Doos inhoud

Algemene informatie

Technische data

Accessoires en onderdelen
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2
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3
4

Veiligheidsinstructies

Schoonmaken en onderhoud

   Montage van de voet en heater

Probleemoplossing              8-9

Garantie pagina

1 3 4

1 X Gebruiksaanwijzing

 G

2

Haal het product uit de verpakking en verzeker u ervan dat deze in goede staat is.
Laat kinderen niet met de verpakking spelen, bijvoorbeeld met de plastic zak.
Controleer dat de voltage en frequentie van uw apparaat aan de stroomvoorziening (moet 220-240 v v AC 50 Hz zijn).
Deze heater wordt heet wanneer in gebruik. Probeer de heater niet te verplaatsen tijdens gebruik en raak deze niet aan.
Voorkom dat de heater onbewaakt wordt gebruikt.
Gebruik de heater niet wanneer de kabel of stekker beschadigd is of nadat het apparaat een storing vertoont, gevallen is of op een 
andere wijze beschadigd. Stuur de heater naar een gecertificeerd bedrijf ter reparatie.
Probeer niet zelf elektrische of mechanische functies te repareren of herstellen, omdat dit de garantie kan teniet doen.
Plaats de heater niet op een zachte ondergrond of wanneer de opening geblokkeerd is.
Zorg ervoor dat de voet goed gemonteerd is en de heater rechtop en op een vlakke ondergrond voordat deze wordt aangezet. 
Deze heater is ontworpen voor gebruik op terrassen en rookgedeeltes. De heater is IP55 gecertificeerd voor weersbestendigheid; 
alhoewel om de levensduur van uw heater te verlengen wordt aanbevolen om deze bij hevige regen op een droge plaats te 
bewaren en bij opslag de hoes te gebruiken.
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Verplaatsing en plaatsing
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Omschrijving en specificaties

Werking afstandsbediening

Functie bewegingsmelder

Functie afstandsbediening
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De juiste landelijke keurmerken op het apparaat 

Dit product is geproduceerd om aan de EEC richtlijnen 2006/95/EG en 89/336/EEC 
te voldoen.    Geen huishoudelijk afval. Moet worden verwijderd volgens de lokale 
richtlijnen.

Dit product voldoet aan de RoHS richtlijnen.

Overeenkomstig de Europese richtlijnen voor veiligheid, CE/EMC/GS en IP55.

Overeenkomstig de USA/C richtlijnen voor veiligheid, ETL.

Overeenkomstig de NZ/AU richtlijnen voor veiligheid, C-TICK, SAA

Overeenkomstig de Russische federatie veiligheidsregulering

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het design, uitrusting en 
technische gegevens, zowel als fouten.

S.A.A.

compliant

BELANGRIJK: Aan het einde van de levenscyclus van de batterijen in uw 
afstandsbediening dienen deze te worden verwijderd volgens de lokale normen. 
Gooi geen batterijen in de vuilnisbak. Li

Garantie

De garantie geldt niet voor de verwarmingselementen en batterijen.

A B C D E

Montage kit:    2 X Oval platen  2 X Lange ovale platen 12 X Ringen 8 X Vleugelmoeren 4 X Bouten

Leg de kabel niet onder de vloer of bedek deze niet met een vloerkleed. Verstop de kab el niet in het lange gras of laat deze niet 
dicht bij een werkende maaier. Hou de kabel verwijderd van plaatsen waar men erover kan struikelen.
Zorg ervoor dat voorwerpen de verwarmingselementen niet kunnen raken en plaats niets op het veiligheidsrooster (bijv. 
handdoeken). Dit kan de heater beschadigen of een elektrische schok of vuur veroorzaken. Gebruik de heater nooit om was te drogen.
Wanneer de verwarmingselementen zijn gestopt met gloeien, kunnen ze nog altijd aan staan. Controleer dat de heater aangeeft dat 
deze uit staat.
Verwijder de heater van het stopcontact, voordat deze wordt schoongemaakt.
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Verplaatsing en positionering instructies

Hou de aanbevolen minimale afstanden aan van de objecten
om de heater.

Zorg ervoor dat de heater uit is en verwijderd is van het 
stopcontact voordat deze verplaatst wordt. 

Gebruik de metalen handgreep aan de achterzijde om de 
heater te manoeuvreren.

1m1m

1m

1.5m
45

Verplaats de Helios heater alleen aan de 
metalen handgreep.

Schroef de achterkant van de behuizing 
met een Philips of 
kruiskopschroevendraaier los.

Vervang de CR2025 batterij.

Schroef de achterkant van de behuizing 
voorzichtig vast. Zorg ervoor dat de 
rubberen verzegeling correct is 
teruggeplaatst.

A

B

C

5

Afstandsbediening

Full Function magnetische afstandsbediening die 
gemakkelijk hecht aan de heater zelf.  Niet 
vastzetten/kleven aan de grille.    Het bereik van de 
afstandsbediening is ongeveer  4 meter in de open 
lucht, omdat dit alleen op infrarood is gebaseerd.

Afstandsbediening batterij 

    vervanging

5

5

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van zijn producten en biedt een 
garantie van 2 jaar. Deze garantie is aanvullend en beïnvloedt uw lokale 
rechten niet. De garantie is geldig in de gebieden waar het apparaat 
verkocht wordt. Met dit apparaat krijgt u een garantie van twee jaar na 
aankoop van dit apparaat. Onder de garantie, in het geval van een 
materieel of fabricage defect, zal het apparaat worden gerepareerd of 
omgeruild. Uitgesloten van garantie is normale veroudering en 
wijzigingen aan het apparaat ten opzichte van hoe het gekocht is. 
Schoonmaak activiteiten en gevolgen van onjuist gebruik of schade die is 
aangebracht door de koper of een ander persoon, die veroorzaakt zijn 
door externe omstandigheden of koeriers of door de batterijen. Wanneer 
volledige vervanging is vereist zullen wij de heater bestuderen samen 
met de verkopende winkel, samen met de aankoopbon en gesigneerde 
garantiekaart.

Apparaat omschrijving en kenmerken

Handgreep

Omvalbeveiliging

Controle paneel

Infrarood verwarmingselementen

Beschermend rooster

Transport wielen

Kabel opslag compartiment en 
ratinglabel positie

PIR Economie sensor

Verplaats het apparaat alleen 
aan de handgreep.

Wanneer de heater in gebruik
is, wordt deze heet.

Wanneer de heater omvalt, 
schakelt deze automatisch 
uit. Zet de heater weer 
rechtop en zet deze aan om 
deze verder te kunnen 
gebruiken.

PIR (passieve infrarood) 
economie functie. Zet de heater 
automatisch uit wanneer er 
gedurende 4 minuten geen 
beweging is.

Koolstoffiber 
verwarmingselementen

Weatherproof design
IP55

6

Waarschuwing – Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, dienen standaard veiligheidsmaatregelen genomen te worden. Het niet 

opvolgen van deze instructies, kan brand, elektrische schokken of schade aan anderen veroorzaken.

Master Lock AFSLUIT FUNCTIE

Herhaal de bovenstaande procedure.

1  :  Druk de lichtknop in en hou deze vast.
2  :  Gevolgd door de warmte hoog/laag knop.
3  :  Hou beide knoppen simultaan vast totdat u de heater 
        5 keer hoort piepen. 

OPENSTELLEN 

VASTGEZET

Warmte aanpassing
Warmte hoog/laag

Knop zonder functie

Economie functie AAN/UIT

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

8

De afsluit functie zorgt ervoor dat u de heater kunt
vastzetten met de afstandsbediening, zodat 
anderen deze niet kunnen opereren.

Economie functie aan/uit

Rechter element aan indicator

Beide elementen aan indicator

Heater aanpassing
Warmte hoog/laag

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

Linker element aan indicator

Energie sparende modus indicator

Controlepaneelwerking

PIR Economie functie

De PIR functie zorgt ervoor dat de heater 
automatisch uitschakelt, wanneer deze niet 
in gebruik is. De PIR sensor houdt beweging 
van mensen in de gaten tot een afstand van 
4 meter en wanneer er na 4 minuten geen 
beweging wordt gezien, schakelt de heater 
automatisch uit. Deze schakelt automatisch 
weer aan, wanneer er iemand voorbij loopt.

7

Stroom indicator – Stand-by

180   graden

4Mtr afstand

Knop zonder functie

Leg de twee helften van de Basis (I) in lijn, zorg ervoor dat het 
wiel en de as op juiste plaats zitten. Breng bouten aan met 
ringen (E x 4 + C x 4).

Ringen en vleugelmoeren

Leg het lichaam van de heater op de randen van de doos om beschadigingen tijdens opbouw te 
voorkomen.

Technische data

Type: HEL12                       Model nr: EPH2960 of kijk op de kaart op het apparaat
Opbrengst: 2960 W 220v-240v AC ~ 50 Hz of kijk op de kaart op het apparaat
Wattage heater: 1480 W / 2960 W of kijk op de kaart op het apparaat
Kabel lengte: 5 meter of zoals aangegeven op de doos
Bruto gewicht: 25.7 kg Netto gewicht: 20.9 kg
Product afmeting: 50cm voet diameter en 152cm hoog

Helios is IP55 weersbestendig gecertificeerd. Het is 
ontworpen om regen te kunnen weerstaan. Een 
hoes is in de verpakking aanwezig voor 
bescherming. 

Wij bevelen aan dat u de heater op een droge 
plaats met hoes bewaard, wanneer deze lange tijd 
niet in gebruik is.

零配件

Koolstof verwarmingselementBeschermingsrooster

1

2

Hou de richtlijnen van de gebruiksaanwijzing aan.

Wanneer het apparaat niet werkt, lees s.v.p. zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en probleemoplossing door.

Mocht dit niet helpen schakel hulp in en bekijk de garantiekaart.

Accessoires en onderdelen                Verkrijgbaar van het bedrijf op de garantiekaart.

Weatherproof design
IP55

Wanneer de schakelaar 
aangezet is kan deze met de 
hand of met afstandsbediening
bediend worden.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het oranje licht knippert Veiligheidswaarschu
wing indicator

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Economie functie doet het 
niet. (groene LED op controle 
paneel is niet zichtbaar 
wanneer de economie knop 
wordt ingedrukt)

PIR / PCB storing

PIR functie is alleen mogelijk met de LIVE heating.

Wanneer één of alle 3 oranje LED indicatoren oplichten of flikkeren, 
geeft dit aan dat er een probleem is met de interne controle systemen 
van het apparaat. Zet de heater direct uit en wacht 30 minuten voordat 
deze weer wordt aangezet. Wanneer dit blijft voortduren bel de 
helpdesk – kijk op de garantiekaart.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Controle paneel werkt niet De vastzet functie is in 
werking
Of
 De knoppen zitten vast 
/PCB probleem

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

Bekijk de vastzet functie op pagina 9 om de controle paneel los te zetten.

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

De heater functie is niet 

Zet de schakelaar aan de achterkant op aan.

Controleer de stoppen en de stekker.

Zorg ervoor dat de heater op een vlakke en stevige 
ondergrond staat.

De heater staat uit

Er is geen stroom

De 
veiligheidsschakelaar is 
in werking

De omvalbeveiliging 
werkt niet goed

De heater staat niet op 
een vlakke ondergrond

De elektriciteitskabel is 
beschadigd

De heater werkt niet 
(aangegeven doordat het 
rode LED stand-by licht op 
de eenheid niet brandt)

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Kapotte 
koolstofdraad

Zichtbaar

Niet zichtbaar

Inspecteer de kabel op sneeën, breuken en knikken. Het vervangen van 
de kabel en fittingen kan in de technische helpdesk worden 
teruggevonden – zie garantiekaart.

De omvalbeveiliging zit vast in de UIT positie. Schudt de heater om de 
beveiliging te herstellen. Wanneer dit niet helpt, neem contact op met de 
helpdesk – zie de garantiekaart.

Koppel de heater los en zet deze op uit. Wacht 30 minuten om de heater 
te laten auto-resetten en zet de heater weer aan. Herhaal indien 
noodzakelijk. Als het probleem blijft bestaan neem dan contact op met 
de helpdesk – zie de garantiekaart.

Kapotte elementen zijn normaal gesproken zichtbaar. Controleer op 
zwarte of witte verkleuring aan de einden van de elementen.

paneel op de aan/hoog/medium knop om na te gaan of er één 
geblokkeerd is.
3) Wanneer er nog geen elementen aan gaan, controleer of de oranje 
LED knop aan is, dan zijn de elementen kapot. Wanneer er geen LED’s 
aangaan en geen elementen, wacht dan 30 minuten om het apparaat 
te laten resetten en zet deze daarna aan. Herhaal indien noodzakelijk. 
Wanneer dit blijft voorkomen, bel de technische helpdesk – bekijk de 
garantiekaart. Dit apparaat gebruikt gespecialiseerde hoge 
temperatuur koolstof elementen. Deze zijn alleen verkrijgbaar via de 
technische helpdesk. 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De afstandsbediening werkt 
niet

De batterijen zijn op Het rode lampje moet branden anders dienen de CR2025 batterijen te 
worden vervangen.

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De elementen werken niet 
(aangegeven doordat de rode 
stand-by licht aanstaat, maar 
er geen warmte komt).

Elementen werken 
niet. 
Veiligheidsschakelaar 
in werking

Probeer eerst de onderstaande procedures om erachter te komen dat 
het inderdaad de elemten zijn die niet werken:
1) Als er één element niet werkt, dient deze vervangen te worden.
2) Als er twee elementen niet werken, druk de afstandsbediening op 
aan/hoog/medium knop om te controleren dat de elementen niet aan 
gaan. Probeer ook op de knop de drukken van het controle 
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Gebruiksaanwijzing                                                                                           DNL-01

Helios/HEL12

Gebruiksaanwijzing                                                                                           ONL-01

AAN/UIT schakelaar

Uw naam

Uw adres

Postcode

Product naam Model nummer

Plaats van aankoop

Datum van aankoop

Serie nummer 

(op de rating label te vinden aan de achterzijde van de heater) 

Email adres

Uw locale rechten blijven gehandhaafd.

Vul dit formulier in en fax of email deze naar de onderstaande nummers. 
Ga terug naar de plaats van aankoop met de bon, wanneer het apparaat 
niet meer werkt.

2 JAAR FABRIEKSGARANTIE

Helios/HEL12

Out Trade BV.
De Grift 1A,  7711 EP Nieuwleusen   Holland
Tel : +31-529-482808
Fax : +31-529-484910
info@outtrade.nl
www.outtrade.nl

warranty



ML
 HEAT
HI/LOW

  HEAT
ON/OFF

ECONOMY

1

2

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

Gebruik de heater niet in gebieden waar benzine, verf of andere vlambare materialen zijn opgeslagen.
Haal de stekker uit het stopcontact, wanneer de heater niet in gebruik is. Om de stekker uit het stopcontact te halen, trek aan de 
stekker en nooit aan de kabel.
Richt de heater niet op gordijnen, meubelen of andere ontvlambare voorwerpen en zorg ervoor dat deze aan de voorkant minstens 
1,5 meter vrij is en 1 meter van de achterkant en zijkanten.
Bijzondere aandacht dient te worden geschonken wanneer de heater in de buurt van kinderen of huisdieren wordt gebruikt.
Plaats de heater nooit waar het in een zwembad of een ander water houdende plaats kan vallen. Gebruik de heater nooit in een 
badkamer of douche.
Gebruik de heater niet samen met een timer of een ander apparaat die ervoor kan zorgen dat de heater zonder toezicht wordt 
aangezet.
De elektriciteitskabel dient volledig uitgerold te zijn wanneer deze in gebruik wordt genomen.
Het rooster aan de voorzijde is om te voorkomen dat de verwarmingselementen vrij zijn en moet zijn geplaatst wanneer de heater 
aan is.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, bewegings- of mentale 
capaciteiten of zonder ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van door een verantwoordelijke die over hun welzijnwaakt. 
Er moet op worden gelet dat kinderen niet met het apparaat spelen.
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14
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Veiligheid richtlijnen

Voet en eenheid opbouw (neem de voet accessoires uit de doos onder de heater)

Draai de voet ondersteboven en bevestig de metalen 
platen (B x 2) met vleugelmoeren en ringen vast 
(D x 4 + C x 4).

Plaats de twee metalen deksels over de voet (H x 2). 
Een helft heeft een uitsparing waar de wielen dienen
te worden geplaatst.

1 2

3

Schuif de voet door de vier bouten aan de 
onderkant van Heater (K). Maak de metalen 
platen (A x 2) stevig vast met de vleugel moeren
en ringen (D x 4 + C x 4).

4

Zorg ervoor dat de rollers en het compartiment 
waar de kabels in worden bewaard aan dezelfde
kant zijn. Wanneer de metalen uitsparing niet 
aan de juiste zijde is, werken de wielen niet juist.

Voor gebruik lezen

Uw Helios product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik, om binnen en buiten oppervlakten te verwarmen door middel van 
de infrarood carbon fibreheating technologie. Het apparaat moet alleen gebruikt worden voor dit doel volgens deze 
gebruiksaanwijzingen. Met zorgvuldigheid en aandacht zou de Helios u zorgeloos van warmte moeten kunnen voorzien voor 
zeker twee jaar na datum van aankoop. Lees a.u.b. de aanwijzingen en bewaar deze op een veilige plek en geef deze door aan 
andere gebruikers. Let op de aanwijzingen op de veiligheidsaanwijzingen. Dek het apparaat nooit af wanneer deze in gebruik is. 
Hou vlambare objecten zoals kleding, gordijnen etc. weg van het apparaat.

Algemene informatie

Reinigen en onderhoud

Voordat de verwarmingselementen worden schoon gemaakt of vervangen, dient de heater uitgezet te zijn en van het 
stopcontact verwijderd. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
Om de heater te reinigen gebruik een zachte doek om stof af te nemen,
Wanneer de heater erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze daarna droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, want deze beschadigen de heater.
Wanneer de heater lange tijd niet wordt gebruikt, reinig deze,plaats de hoes en bewaar deze op een droge plek.
Wanneer de aluminium reflector erg vies is, gebruik een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
sprays of andere chemicaliën, omdat deze de heater beschadigen. Een vieze reflector verminderd de capaciteit.

1

2
3

4
5

Weersbestendige hoes Metalen schilden voor voet

PCB controle paneel 
Afstandsbediening (kan wegens veiligheidsredenen zonder
batterijen worden geleverd)

ProbleemoplossingVervanging van de batterijen van de afstandsbediening

Probleemoplossing

3M stroomkabel en stekker’ Wiel en as

Schroeven, ringen en platen

Inhoud van de doos

1 X Afstandsbediening

F

2 X Metalen voet deksels

H

2 X Voet delen Inclusief 2 wielen met as
 

A

B
DE

H

1 X Weersbestendige hoes

J

Omvalbeveiliging

1 X Helios heater lichaam

K

K

i

 I

Inhoud

Introductie

Gebruiksaanwijzing

Montage instructies

Doos inhoud

Algemene informatie

Technische data

Accessoires en onderdelen

1
1
2
2 

 

3
4

Veiligheidsinstructies

Schoonmaken en onderhoud

   Montage van de voet en heater

Probleemoplossing              8-9

Garantie pagina

1 3 4

1 X Gebruiksaanwijzing

 G

2

Haal het product uit de verpakking en verzeker u ervan dat deze in goede staat is.
Laat kinderen niet met de verpakking spelen, bijvoorbeeld met de plastic zak.
Controleer dat de voltage en frequentie van uw apparaat aan de stroomvoorziening (moet 220-240 v v AC 50 Hz zijn).
Deze heater wordt heet wanneer in gebruik. Probeer de heater niet te verplaatsen tijdens gebruik en raak deze niet aan.
Voorkom dat de heater onbewaakt wordt gebruikt.
Gebruik de heater niet wanneer de kabel of stekker beschadigd is of nadat het apparaat een storing vertoont, gevallen is of op een 
andere wijze beschadigd. Stuur de heater naar een gecertificeerd bedrijf ter reparatie.
Probeer niet zelf elektrische of mechanische functies te repareren of herstellen, omdat dit de garantie kan teniet doen.
Plaats de heater niet op een zachte ondergrond of wanneer de opening geblokkeerd is.
Zorg ervoor dat de voet goed gemonteerd is en de heater rechtop en op een vlakke ondergrond voordat deze wordt aangezet. 
Deze heater is ontworpen voor gebruik op terrassen en rookgedeeltes. De heater is IP55 gecertificeerd voor weersbestendigheid; 
alhoewel om de levensduur van uw heater te verlengen wordt aanbevolen om deze bij hevige regen op een droge plaats te 
bewaren en bij opslag de hoes te gebruiken.

1
2
3
4
5 
6

7
8
9

Verplaatsing en plaatsing

4

Omschrijving en specificaties

Werking afstandsbediening

Functie bewegingsmelder

Functie afstandsbediening

6
7
7
8
 

De juiste landelijke keurmerken op het apparaat 

Dit product is geproduceerd om aan de EEC richtlijnen 2006/95/EG en 89/336/EEC 
te voldoen.    Geen huishoudelijk afval. Moet worden verwijderd volgens de lokale 
richtlijnen.

Dit product voldoet aan de RoHS richtlijnen.

Overeenkomstig de Europese richtlijnen voor veiligheid, CE/EMC/GS en IP55.

Overeenkomstig de USA/C richtlijnen voor veiligheid, ETL.

Overeenkomstig de NZ/AU richtlijnen voor veiligheid, C-TICK, SAA

Overeenkomstig de Russische federatie veiligheidsregulering

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het design, uitrusting en 
technische gegevens, zowel als fouten.

S.A.A.

compliant

BELANGRIJK: Aan het einde van de levenscyclus van de batterijen in uw 
afstandsbediening dienen deze te worden verwijderd volgens de lokale normen. 
Gooi geen batterijen in de vuilnisbak. Li

Garantie

De garantie geldt niet voor de verwarmingselementen en batterijen.

A B C D E

Montage kit:    2 X Oval platen  2 X Lange ovale platen 12 X Ringen 8 X Vleugelmoeren 4 X Bouten

Leg de kabel niet onder de vloer of bedek deze niet met een vloerkleed. Verstop de kab el niet in het lange gras of laat deze niet 
dicht bij een werkende maaier. Hou de kabel verwijderd van plaatsen waar men erover kan struikelen.
Zorg ervoor dat voorwerpen de verwarmingselementen niet kunnen raken en plaats niets op het veiligheidsrooster (bijv. 
handdoeken). Dit kan de heater beschadigen of een elektrische schok of vuur veroorzaken. Gebruik de heater nooit om was te drogen.
Wanneer de verwarmingselementen zijn gestopt met gloeien, kunnen ze nog altijd aan staan. Controleer dat de heater aangeeft dat 
deze uit staat.
Verwijder de heater van het stopcontact, voordat deze wordt schoongemaakt.

11

12

13

Verplaatsing en positionering instructies

Hou de aanbevolen minimale afstanden aan van de objecten
om de heater.

Zorg ervoor dat de heater uit is en verwijderd is van het 
stopcontact voordat deze verplaatst wordt. 

Gebruik de metalen handgreep aan de achterzijde om de 
heater te manoeuvreren.

1m1m

1m

1.5m
45

Verplaats de Helios heater alleen aan de 
metalen handgreep.

Schroef de achterkant van de behuizing 
met een Philips of 
kruiskopschroevendraaier los.

Vervang de CR2025 batterij.

Schroef de achterkant van de behuizing 
voorzichtig vast. Zorg ervoor dat de 
rubberen verzegeling correct is 
teruggeplaatst.

A

B

C

5

Afstandsbediening

Full Function magnetische afstandsbediening die 
gemakkelijk hecht aan de heater zelf.  Niet 
vastzetten/kleven aan de grille.    Het bereik van de 
afstandsbediening is ongeveer  4 meter in de open 
lucht, omdat dit alleen op infrarood is gebaseerd.

Afstandsbediening batterij 

    vervanging

5

5

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van zijn producten en biedt een 
garantie van 2 jaar. Deze garantie is aanvullend en beïnvloedt uw lokale 
rechten niet. De garantie is geldig in de gebieden waar het apparaat 
verkocht wordt. Met dit apparaat krijgt u een garantie van twee jaar na 
aankoop van dit apparaat. Onder de garantie, in het geval van een 
materieel of fabricage defect, zal het apparaat worden gerepareerd of 
omgeruild. Uitgesloten van garantie is normale veroudering en 
wijzigingen aan het apparaat ten opzichte van hoe het gekocht is. 
Schoonmaak activiteiten en gevolgen van onjuist gebruik of schade die is 
aangebracht door de koper of een ander persoon, die veroorzaakt zijn 
door externe omstandigheden of koeriers of door de batterijen. Wanneer 
volledige vervanging is vereist zullen wij de heater bestuderen samen 
met de verkopende winkel, samen met de aankoopbon en gesigneerde 
garantiekaart.

Apparaat omschrijving en kenmerken

Handgreep

Omvalbeveiliging

Controle paneel

Infrarood verwarmingselementen

Beschermend rooster

Transport wielen

Kabel opslag compartiment en 
ratinglabel positie

PIR Economie sensor

Verplaats het apparaat alleen 
aan de handgreep.

Wanneer de heater in gebruik
is, wordt deze heet.

Wanneer de heater omvalt, 
schakelt deze automatisch 
uit. Zet de heater weer 
rechtop en zet deze aan om 
deze verder te kunnen 
gebruiken.

PIR (passieve infrarood) 
economie functie. Zet de heater 
automatisch uit wanneer er 
gedurende 4 minuten geen 
beweging is.

Koolstoffiber 
verwarmingselementen

Weatherproof design
IP55

6

Waarschuwing – Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, dienen standaard veiligheidsmaatregelen genomen te worden. Het niet 

opvolgen van deze instructies, kan brand, elektrische schokken of schade aan anderen veroorzaken.

Master Lock AFSLUIT FUNCTIE

Herhaal de bovenstaande procedure.

1  :  Druk de lichtknop in en hou deze vast.
2  :  Gevolgd door de warmte hoog/laag knop.
3  :  Hou beide knoppen simultaan vast totdat u de heater 
        5 keer hoort piepen. 

OPENSTELLEN 

VASTGEZET

Warmte aanpassing
Warmte hoog/laag

Knop zonder functie

Economie functie AAN/UIT

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

8

De afsluit functie zorgt ervoor dat u de heater kunt
vastzetten met de afstandsbediening, zodat 
anderen deze niet kunnen opereren.

Economie functie aan/uit

Rechter element aan indicator

Beide elementen aan indicator

Heater aanpassing
Warmte hoog/laag

Verwarmingselementen
Warmte aan/uit

Linker element aan indicator

Energie sparende modus indicator

Controlepaneelwerking

PIR Economie functie

De PIR functie zorgt ervoor dat de heater 
automatisch uitschakelt, wanneer deze niet 
in gebruik is. De PIR sensor houdt beweging 
van mensen in de gaten tot een afstand van 
4 meter en wanneer er na 4 minuten geen 
beweging wordt gezien, schakelt de heater 
automatisch uit. Deze schakelt automatisch 
weer aan, wanneer er iemand voorbij loopt.
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Stroom indicator – Stand-by

180   graden

4Mtr afstand

Knop zonder functie

Leg de twee helften van de Basis (I) in lijn, zorg ervoor dat het 
wiel en de as op juiste plaats zitten. Breng bouten aan met 
ringen (E x 4 + C x 4).

Ringen en vleugelmoeren

Leg het lichaam van de heater op de randen van de doos om beschadigingen tijdens opbouw te 
voorkomen.

Technische data

Type: HEL12                       Model nr: EPH2960 of kijk op de kaart op het apparaat
Opbrengst: 2960 W 220v-240v AC ~ 50 Hz of kijk op de kaart op het apparaat
Wattage heater: 1480 W / 2960 W of kijk op de kaart op het apparaat
Kabel lengte: 5 meter of zoals aangegeven op de doos
Bruto gewicht: 25.7 kg Netto gewicht: 20.9 kg
Product afmeting: 50cm voet diameter en 152cm hoog

Helios is IP55 weersbestendig gecertificeerd. Het is 
ontworpen om regen te kunnen weerstaan. Een 
hoes is in de verpakking aanwezig voor 
bescherming. 

Wij bevelen aan dat u de heater op een droge 
plaats met hoes bewaard, wanneer deze lange tijd 
niet in gebruik is.

零配件

Koolstof verwarmingselementBeschermingsrooster
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Hou de richtlijnen van de gebruiksaanwijzing aan.

Wanneer het apparaat niet werkt, lees s.v.p. zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en probleemoplossing door.

Mocht dit niet helpen schakel hulp in en bekijk de garantiekaart.

Accessoires en onderdelen                Verkrijgbaar van het bedrijf op de garantiekaart.

Weatherproof design
IP55

Wanneer de schakelaar 
aangezet is kan deze met de 
hand of met afstandsbediening
bediend worden.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het oranje licht knippert Veiligheidswaarschu
wing indicator

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Economie functie doet het 
niet. (groene LED op controle 
paneel is niet zichtbaar 
wanneer de economie knop 
wordt ingedrukt)

PIR / PCB storing

PIR functie is alleen mogelijk met de LIVE heating.

Wanneer één of alle 3 oranje LED indicatoren oplichten of flikkeren, 
geeft dit aan dat er een probleem is met de interne controle systemen 
van het apparaat. Zet de heater direct uit en wacht 30 minuten voordat 
deze weer wordt aangezet. Wanneer dit blijft voortduren bel de 
helpdesk – kijk op de garantiekaart.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Controle paneel werkt niet De vastzet functie is in 
werking
Of
 De knoppen zitten vast 
/PCB probleem

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

Bekijk de vastzet functie op pagina 9 om de controle paneel los te zetten.

Bel de helpdesk – zie de garantiekaart.

De heater functie is niet 

Zet de schakelaar aan de achterkant op aan.

Controleer de stoppen en de stekker.

Zorg ervoor dat de heater op een vlakke en stevige 
ondergrond staat.

De heater staat uit

Er is geen stroom

De 
veiligheidsschakelaar is 
in werking

De omvalbeveiliging 
werkt niet goed

De heater staat niet op 
een vlakke ondergrond

De elektriciteitskabel is 
beschadigd

De heater werkt niet 
(aangegeven doordat het 
rode LED stand-by licht op 
de eenheid niet brandt)

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Kapotte 
koolstofdraad

Zichtbaar

Niet zichtbaar

Inspecteer de kabel op sneeën, breuken en knikken. Het vervangen van 
de kabel en fittingen kan in de technische helpdesk worden 
teruggevonden – zie garantiekaart.

De omvalbeveiliging zit vast in de UIT positie. Schudt de heater om de 
beveiliging te herstellen. Wanneer dit niet helpt, neem contact op met de 
helpdesk – zie de garantiekaart.

Koppel de heater los en zet deze op uit. Wacht 30 minuten om de heater 
te laten auto-resetten en zet de heater weer aan. Herhaal indien 
noodzakelijk. Als het probleem blijft bestaan neem dan contact op met 
de helpdesk – zie de garantiekaart.

Kapotte elementen zijn normaal gesproken zichtbaar. Controleer op 
zwarte of witte verkleuring aan de einden van de elementen.

paneel op de aan/hoog/medium knop om na te gaan of er één 
geblokkeerd is.
3) Wanneer er nog geen elementen aan gaan, controleer of de oranje 
LED knop aan is, dan zijn de elementen kapot. Wanneer er geen LED’s 
aangaan en geen elementen, wacht dan 30 minuten om het apparaat 
te laten resetten en zet deze daarna aan. Herhaal indien noodzakelijk. 
Wanneer dit blijft voorkomen, bel de technische helpdesk – bekijk de 
garantiekaart. Dit apparaat gebruikt gespecialiseerde hoge 
temperatuur koolstof elementen. Deze zijn alleen verkrijgbaar via de 
technische helpdesk. 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De afstandsbediening werkt 
niet

De batterijen zijn op Het rode lampje moet branden anders dienen de CR2025 batterijen te 
worden vervangen.

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

ECONOMY

  HEAT
ON/OFF

 HEAT
HI/LOW

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De elementen werken niet 
(aangegeven doordat de rode 
stand-by licht aanstaat, maar 
er geen warmte komt).

Elementen werken 
niet. 
Veiligheidsschakelaar 
in werking

Probeer eerst de onderstaande procedures om erachter te komen dat 
het inderdaad de elemten zijn die niet werken:
1) Als er één element niet werkt, dient deze vervangen te worden.
2) Als er twee elementen niet werken, druk de afstandsbediening op 
aan/hoog/medium knop om te controleren dat de elementen niet aan 
gaan. Probeer ook op de knop de drukken van het controle 
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Gebruiksaanwijzing                                                                                           DNL-01

Helios/HEL12

Gebruiksaanwijzing                                                                                           ONL-01

AAN/UIT schakelaar

Uw naam

Uw adres

Postcode

Product naam Model nummer

Plaats van aankoop

Datum van aankoop

Serie nummer 

(op de rating label te vinden aan de achterzijde van de heater) 

Email adres

Uw locale rechten blijven gehandhaafd.

Vul dit formulier in en fax of email deze naar de onderstaande nummers. 
Ga terug naar de plaats van aankoop met de bon, wanneer het apparaat 
niet meer werkt.

2 JAAR FABRIEKSGARANTIE

Helios/HEL12

Out Trade BV.
De Grift 1A,  7711 EP Nieuwleusen   Holland
Tel : +31-529-482808
Fax : +31-529-484910
info@outtrade.nl
www.outtrade.nl

warranty


