kinderen en kwetsbare personen
aanwezig zijn.
- Gebruik dit apparaat niet in de onmidGevaar!
dellijke nabijheid van douches, badHet niet in acht nemen van de waarschuwingen kan leiden
kuipen, wasbakken, zwembaden, enz.
tot levensbedreigend letsel door elektrische schok.
- Als de voedingskabel beschadigd is,
- Dit apparaat kan worden gebruikt door
moet deze worden vervangen door
kinderen vanaf 8 jaar en door persode fabrikant, door de technische sernen met verminderde lichamelijke,
vicedienst of door een gekwalificeerd
zintuiglijke of geestelijke vermogens,
persoon - om elk risico te voorkomen.
of met een gebrek aan ervaring en - LET OP: Om elk gevaar te voorkomen
kennis, mits zij onder toezicht staan
veroorzaakt door per ongeluk resetten
of geïnstrueerd zijn betreffende het
van het veiligheidssysteem, mag dit
veilig gebruik van het apparaat en zich
apparaat niet in werking worden gezet
bewust zijn van de ermee verbonden
door een externe timer (schakelklok).
risico’s. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en gebruiBelangrijk!
kersonderhoud mogen niet door kin- Het negeren van deze waarschuwing tot letsel of beschadideren zonder toezicht worden uitge- ging van het apparaat leiden.
- Het apparaat dient niet rechtstreeks
voerd.
onder een bevestigd stopcontact ge- Kinderen onder de 3 jaar dienen op
plaatst te worden.
afstand gehouden te worden, tenzij zij
- Het circuit van dit apparaat is gevuld
voortdurend onder toezicht staan.
met een exacte hoeveelheid speciale
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen
olie en reparaties die het openen van het
dit apparaat alleen aan- en uitzetten,
apparaat vereisen, mogen uitsluitend
mits het geplaatst en geïnstalleerd
uitgevoerd worden door een door
is in zijn daarvoor bedoelde normale
de fabrikant erkend servicecentrum.
werkstand. Ook dienen zij onder toeElke eventuele lekkage van olie moet
zicht te staan of geïnstrueerd te zijn
aan de klantenservicedienst worden
betreffende het veilig gebruik van
gemeld. Raadpleeg voor meer details
het apparaat, en zich bewust zijn van
de bijgesloten garantie.
de ermee verbonden risico’s. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het - Het gebruik van een verlengsnoer is niet raadzaam, aangezien het tot oververhitting van het verlengsnoer kan
apparaat niet aansluiten, reguleren
leiden gedurende werking van de verwarming.
en schoonmaken of gebruikersonderhoud uitvoeren. WAARSCHUWING—
Gevaar voor brandwonden!
Sommige onderdelen van dit Het negeren van deze waarschuwing kan tot brandwonden
product kunnen erg heet worden of verbrandingen leiden.
en brandwonden veroorzaken. Er WAARSCHUWING: Bedek het apparaat
dient speciale aandacht te wor- NOOIT wanneer het in werking is,
den besteed aan plaatsen waar teneinde brandgevaarlijke oververBELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN
Veiligheidswaarschuwingen

17

hitting te vermijden.

GEBRUIK

Elektrische aansluiting
- Controleer, alvorens de radiator op het net aan te sluiten, of het voltage van uw stroombron overeenkomt
met de voltagewaarde aangegeven op het apparaat en
zorg dat het stopcontact en de voedingskabel juist gedimensioneerd zijn.
- SLUIT DE RADIATOR ALLEEN OP EFFICIËNT GEAARDE
STOPCONTACTEN.

Opmerking:
Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de
gebruiker.
- Gebruik de radiator nooit voor het drogen van wasgoed.
- Plaats de stroomkabel nooit op de radiator terwijl hij
nog heet is.
- Wij adviseren u de radiator niet op een tochtige plaats
te zetten, aangezien sterke luchtstroom een averechts
effect heeft op de operationele efficiëntie van het apparaat.
- Gebruik de radiator alleen in rechtopstaande positie.
- De radiator dient op minstens 30 cm van meubels of
andere objekten geplaatst te worden.
- Laat het apparaat bij het eerste gebruik minstens 15
minuten werken met de thermostaat op maximum teneinde de “nieuwe” geur te elimineren. Er kan wat rook
vrij komen tengevolge van de beschermende stoffen die
voor transport op het verwarmingselement zijn aangebracht.
- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker en het stopcontact ook na installatie eenvoudig bereikt kunnen
worden.
- Gebruik het apparaat niet in ruimtes met een oppervlakte kleiner dan 4m2.
- Een ingebouwd veiligheidsmechanisme zorgt dat het
apparaat afslaat in geval van oververhitting. Neem om
te resetten contact op met de klantenservice. Zie bijgesloten garantie.

Het aanpassen van de poten

Haal de poten en de zwenkwieltjes uit de polystyreen verpakking. Plaats de schroefdraadbout zoals getoond op de
Afbeeldingen 1, 2 en 3, en bevestig met de vleugelmoeren de
poten aan de bodem van de radiator tussen de twee laatste
elementen. Monteer daarna de wieltjes aan de pinnetjes op
de poten en druk ze stevig aan totdat ze vastklikken (Afbeeldingen 4, 5). Trek aan elk wieltje om te controleren of het
goed bevestigd is. Bij sommige modellen zijn de wieltjes al
op de poten gemonteerd.
Modellen met “Easy wheel” systeem
Keer de radiator ondersteboven op een kleedje of een zacht
oppervlak om beschadiging van de lak te voorkomen.
Klap de wieletjes helemaal uit door ze naar buiten te draaien
(Afbeelding 6). Keer de radiator weer om naar zijn rechtopstaande positie.
Belangrijk!
Wanneer de radiator in werking is dient hij altijd in verticale
positie te staan (wieltjes onder, bedieningsknoppen boven).
Elke andere positie kan gevaarlijk zijn!

Het apparaat weggooien
Mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke
afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

GEBRUIKSINSTRUCTIES
Aanschakelen
Draai de instelknop van de thermostaat met de klok mee tot
maximum(6). Maak beide schakelaars aan. De lichtjes van de
schakelaars blijven branden totdat de ingestelde temperatuur in de ruimte is bereikt. Dan gaan ze uit.
Wanneer de ruimte de gewenste temperatuur heeft bereikt,
draai de instelknop langzaam tegen de richting van de wijzers
van de klok in, totdat u een klik hoort en de lichtjes uitgaan.
Het apparaat zal automatisch aan- en afslaan om de vereiste
temperatuur te handhaven.
- knop in stand«MIN» = minimaal vermogen (indicatorlicht brandt);
- knop in stand«MED» = gemiddeld vermogen (indicatorlicht brandt);
- beide knoppen in stand«MIN» «MED» = maximaal vermogen (indicatorlicht brandt)

INTRODUCTIE

Dank u voor het kiezen van een De’Longhi product. Neem
a.u.b. enkele minuten om de instructies te lezen. Hierdoor
worden alle risico's en schade aan het apparaat vermeden.

BESCHRIJVING

(zie afbeelding op blz. 3.
A Thermostaat
B Schakelaars
C Timer (alleen sommige modellen)
D Snoerhouder
E Wieltje
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Gebruik van de thermostaat
De thermostaat richt zich naar de temperatuur in de ruimte
en niet naar die van de radiator. Draai de instelknop van de
thermostaat tegen de wijzers van de klok in naar de lagere
nummers om de temperatuur te verlagen; draai in de richting
van de klok naar de hogere nummers om de temperatuur te
verhogen. Draai, teneinde het apparaat helemaal uit te zetten, de thermostaat naar de minimumstand en trek de
stekker uit het stopcontact.

-

Vorstbeveiligingsfunctie
Wanneer de thermostaat is ingesteld en en de schakelaars
zijn ingedrukt, houdt het apparaat de ruimte op een temperatuur van ongeveer 5˚C, waardoor bevriezing wordt voorkomen met een minimaal energieverbruik.

Het tijdelijk opheffen van de timer(alleen in sommige
modellen)
Om de instellingen van de timer tijdelijk op te heffen, druk de
schakelaar van de timer naar stand I (Afbeelding 8) Druk de
schakelaar naar de oorspronkelijke stand, om terug te gaan
naar de ingestelde werking
(Afbeelding 8).

Om het apparaat helemaal uit te zetten, druk de schakelaars naar de 0 stand en trek ook de stekker uit het stopcontact om te voorkomen dat de timer blijft werken.

BELANGRIJK DRAAI DE INSTELKNOP VOOR DE TIJD NIET
TEGEN DE WIJZERS VAN DE KLOK IN.
De timer is als een elektrische klok en werkt alleen als hij
aangesloten is op een stroombron. Indien niet aangesloten,
stopt de timer en moet hij later opnieuw ingesteld worden.

HOE DE TIMER TE GEBRUIKEN

LET OP: Indien de schakelaar van de timer in de
0-stand staat (Afbeelding 8), staat de verwarming op
uit en zal niet werken).

Ga om de verwarming te programmeren als volgt te werk
(Afbeelding 7):
- Kijk op uw klok of horloge hoe laat het is. Als het 10 uur
's avonds is, draai de genummerde schijf met de klok
mee totdat het nummer 22 (10 uur 's avonds) op de
schijf samenvalt met de aanwijzer s (3) op de timer.
Stel in gedurende welke tijdsperioden het apparaat
dient te werken door de pinnetjes op de timer (1) naar
binnen te drukken.
Elk pinnetje(1) komt overeen met een periode van 15
minuten. Hierdoor onstaan er zichtbare sectoren die
overeenstemmen met de perioden van werking (2).
Wanneer de timer is ingesteld, zal de radiator elke dag
werken gedurende de geprogrammeerde tijdsperioden.
(Belangrijk: de radiator moet altijd aangesloten zijn op
het stopcontact).
- Plaats om de programmering te veranderen de pinnetjes van de timer terug in hun oorspronkelijke positie en
stel de nieuwe perioden van werking in.

ONDERHOUD

Alvorens ook maar enige handeling aan de radiator te verrichten, verwijder de stekker uit het stopcontact en wacht tot
het apparaat is afgekoeld. De oliegevulde elektrische radiator
vereist geen specifiek onderhoud. Het is voldoende het vuil
met een zachte, droge doek te verwijderen. Gebruik nooit
oplos- of schuurmiddelen. Verwijder indien nodig vuilconcentraties met een stofzuiger.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stroombron
Opgenomen vermogen		

Zie informatielabel
“

PROBLEEMOPLOSSING
PROBLEEM
Het apparaat werkt niet

MOGELIJKE OORZAAK

OPLOSSING

Zorg ervoor dat het aangesloten is en dat Steek de stekker in het stopcontact.
het stopcontact werkt.
Controleer of er hindernissen aanwezig Verwijder de hindernis en laat het apparaat
zijn.
afkoelen. Indien het apparaat niet werkt,
neem alstublieft contact op met klantenservice.
De temperatuur is misschien te laag in- Stel de temperatuur hoger in.
gesteld.
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