
 
 
 
 

 

Gebruiksaanwijzing  
Stoneheaters met digitale temperatuurregeling  
18Qt en 6Qt 
 
 
 
 

Lezen voor het eerste gebruik! 
De heater niet in gebruik nemen 
voordat deze uitgerookt is 
 

 
 
 
 
Gebruiksaanwijzing bij de Beautiful Life heaters 
 
Belangrijk: De heater moet eerst “uitgerookt” worden!  
Het is normaal dat het apparaat de eerste keer behoorlijk stinkt. Ga als volgt te werk: 
 Haal de waterpan er uit en de deksel er af. 
 Plaats de heater in een goed geventileerde ruimte, zoals garage, carport of balkon. 
 Zet de thermostaat op de hoogste stand en laat de heater een uur aanstaan. 
 ! Let op kinderen en huisdieren, het apparaat wordt erg heet. 
Het kan zijn dat de eerste paar keer tijdens het opwarmen nog een lichte geur vrijkomt.  
 
Let op:  
 Gebruik een geaard stopcontact. 
 De heaters kunnen zeer heet worden tijdens verwarmen, ook aan de buitenkant! 
 Lees ook de bijgevoegde gebruiksaanwijzing van de fabrikant voor andere 

waarschuwingen en tips. 
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Gebruik als stoneheater: 
De bedoeling van de fabrikant is dat er enkel water in de losse bak gedaan wordt. Dus 
niet in de heater zelf. De garantie vervalt bij onjuist gebruik. 
 
 In de losse pan een doekje op de bodem leggen, daarop de stenen, water er in tot de 

stenen ruim onder water staan.                                                                             
 Doe de stekker in het stopcontact, kies met de + en – toets voor weergave in Celsius 

of Farenheid, druk op de aan-uit knop, kies met de + en – toetsen de juiste 
temperatuur 

 De linker display geeft de gewenste temperatuur aan, de rechter display de echte 
temperatuur.  

 Tijdens masseren geen deksel gebruiken, dit maakt lawaai, is storend in het werken 
en zorgt voor wisselende temperaturen.  

 De opwarmtijd is ca 30-45minuten, wilt u sneller op gang zijn, vul de heater dan met 
warm water. 

 
De geëmailleerde pan, zowel binnen als buitenbak, kunnen makkelijk beschadigen.  
Laat stenen er niet in of op vallen. 
Er zit één jaar garantie op de heater, niet op de email.  
Indien de heater beschadigd bij u aankomt, neem dan contact op met uw leverancier. 
Neem bij problemen contact op met u leverancier  

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Gewenste temperatuur 
2-Echte temperatuur 
3-Indicator voor verwarming 
4-Warmer 
5-Kouder 
6-Aan-uit 
7-Pan voor de stenen 
 

Opmerking:  
De temperatuur weergegeven in display 2 wordt niet in het water gemeten 
maar in de heater. Alleen met een thermometer die in het water hangt kunt 
u de werkelijke watertemperatuur aflezen. Deze is enkele graden lager dan 
de display aangeeft.  
 


