BESCHRIJVING

A
B
C

De thermostaat afstellen
Als de kamer de juiste temperatuur heeft bereikt, draai de
thermostaatknop (B) langzaam linksom tot u een klik hoort.
Draai de knop niet verder. De thermostaat zal automatisch de
ingestelde temperatuur regelen en deze constant houden. In de
lente, in de herfst of op zachte dagen kunt u energie besparen
door het minimum vermogen te gebruiken.

Max + ventilator lampje
Thermostaat
Aan-/uit-schakelaar

Algemene aanwijzingen

Het apparaat uitpakken. Controleer of de elektrische kachel en
de voedingskabel tijdens het transport geen schade hebben
opgelopen.
Gebruik de elektrische kachel niet als deze beschadigd is.
Verwijder het reclamemateriaal dat op het apparaat is
aangebracht.

Vorstpreventie
Met de thermostaat (B) op en een van de vermogensniveaus
gekozen, blijft de temperatuur in de kamer ongeveer 5°C. U
vermijdt vorstvorming en u gebruik minimum energie.
Ventilatiemodellen
Het apparaat is voorzien van 2 ventilatoren die een snellere
en gelijkmatigere verwarming mogelijk maken. Draai de
vermogensschakelaar (C) op Max om deze functie te starten .

Elektrische aansluiting
- Verifieer of de spanning vermeld op het typeplaatje van
het apparaat gelijk is aan de spanning van de elektrische
installatie in uw woning en of deze installatie het verbruik
(Watt) gegeven op het plaatje kan verdragen, alvorens het
apparaat op het stopcontact aan te sluiten.
- Verzeker u ervan dat de elektrische installatie het vereiste
vermogen kan verdragen als u meerdere apparaten
tegelijkertijd gebruikt.

ONDERHOUD

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht
tot het helemaal is afgekoeld alvorens u onderhoud verricht.
Deze elektrische kachel vereist geen specifiek onderhoud.
Verwijder stof met een zachte, droge doek. Gebruik geen
schuur- of oplosmiddelen. Verwijder vuil met een stofzuigers als
dit nodig is.

De pootjes monteren
Keer het apparaat om en plaats het op een tapijt of een zachte
ondergrond om schade aan de lak te vermijden.
Bevestig de pootjes met behulp van de meegeleverde 4
schroeven F
aan het apparaat (zie afb. 1), 2 schroeven per
pootje.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding
Opgenomen vermogen		

GEBRUIK
Werking en gebruik

Steek het stekker in het stopcontact, draai de thermostaatknop
(B) op de hoogste stand en zet het apparaat aan met behulp van
de schakelaar (B), zie hieronder:
• Draai de vermogensknop op Min voor een minimum
vermogen.
• Draai de vermogensknop op Med voor een gemiddeld
vermogen (enkel bepaalde modellen).
• Draai de vermogensknop op Max voor een maximum
vermogen.
• Draai de vermogensknop op Max om het maximum
vermogen met ventilator (het MAX + FAN lampje gaat
branden) te selecteren.
• Het apparaat helemaal uitschakelen: draai de
vermogensknop op "0" en draai de thermostaat op " ",
haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.

12

Zie het typeplaatje
“

PROBLEMEN OPSPOREN
PROBLEEM

OORZAAK

OPLOSSING

Het apparaat functioneert Controleer of de stekker in het stopcontact is Steek de stekker in het stopcontact.
niet
gestoken en of het stopcontact functioneert.
Controleer of het apparaat wordt afgesloten.

Verwijder de afsluiting, koppel het verwarmingselement af en laat het apparaat afkoelen. Wend u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum als het apparaat niet functioneert.

De schakelaar staat op “0”.

Plaats de schakelaar op MIN, MED, MAX of
MAX .

De thermostaat is te laag ingesteld.

Draai de thermostaat rechtsom op een hogere
stand tot het verwarmingselement weer gaat
werken.
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