
 

 

 

 
Handleiding voor de Terra Heat Verwarmingskabel 
 
Belangrijke gebruiksaanwijzingen  
De Terra Heat Kabel worden met de grootste zorg geproduceerd en op correcte werking gecontroleerd. Neem 
voor een lange en betrouwbare levensduur van de verwarmingskabel de volgende aanwijzingen in acht. 

 
1. Voor alle werkzaamheden aan en controles van de verwarmingskabel altijd eerst de netstekker uit het    
stopcontact halen.  
2. De verwarmingskabel nooit breken, afklemmen, onder spanning zetten, inkorten of mechanisch beschadigen of 
op een andere manier bewerken! 
3. De verwarmingskabel niet inbedden in isolerende bodemsubstraten. Dit zijn onder andere droge turf, 
houtspaanders, beukenhoutsnippers etc.  
4. De vloer van het terrarium mag niet geïsoleerd zijn met dempende materialen zoals polystyreen. 
5. Verwarmingskabel niet onbeschermd laten; altijd een afstand van minimaal 3 cm aanhouden tussen de 
verschillende kabellussen. 
6. Kabellussen mogen elkaar nooit kruisen! 
7. De warmteafgifte moet gegarandeerd zijn, anders ontstaat brandgevaar. 
8. De aansluitingen van de verwarmingskabel moeten zich altijd buiten de terrariums bevinden. 
9. De verwarmingskabel regelmatig controleren op beschadiging. Met name de eerste twee maanden in gebruik 
letten op de bodem rondom de verwarmingskabel.  Bij te hoge temperaturen de situatie corrigeren. Beschadigde 
of defecte verwarmingskabels direct buiten gebruik stellen.  
10. De verwarmingskabel mag nooit zonder toezicht worden gebruikt; gebruik van thermostaten en/of andere 
beveiligingen is noodzakelijk.  Het gebruik van thermostaten is bevorderlijk voor de veilige werking van het 
product.  
11. De fabrikant geeft zes maanden garantie op de werking van de verwarmingskabel, geldig vanaf de 
aankoopdatum. Aankoopbon en gebruiksaanwijzing daarom zorgvuldig bewaren.  
12. De fabrikant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit gebruik van het product, 
foutieve aansluiting en oneigenlijk gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het product is bedoeld.  
13. Licht ontvlambare voorwerpen rondom de verwarmingskabel verwijderen.  
14. De fabrikant gaat ervan uit dat de gebruiker in alle opzichten zorgvuldig en verantwoord met het product 
omgaat volgens de gebruiksaanwijzingen.  
15. Verwarmingskabels buiten bereik van kinderen en ongeautoriseerde personen houden. 
16. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen dat NIEMAND op enige wijze de verwarmingskabel kan 
manipuleren. 
17. De verwarmingskabel regelmatig controleren op beschadiging door de bewoners van de terraria of de 
prooidieren.  
 

 


