8 jaar mogen het apparaat alleen
in- en uitschakelen, mits het in de
gewoonlijke operationele positie
Gevaar!
is geplaatst of geïnstalleerd en de
Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel wegens elektrikinderen onder streng toezicht staan
sche schokken met gevaar voor het leven.
en geïnstrueerd zijn over het veilige
- Het apparaat mag niet direct onder
gebruik van het apparaat en de risico’s
een stopcontact worden geplaatst.
die eraan verbonden zijn. Kinderen
- Gebruik het apparaat niet in de
met een leeftijd tussen 3 en 8 jaar
nabijheid van badkuipen, wasbakken,
mogen niet de stekker plaatsen, het
douches, wastafels of zwembaden.
apparaat afstellen en reinigen of
- Indien u ervoor kiest het apparaat aan
het onderhoud ervan uitvoeren.
de wand te bevestigen, zorg er dan
OPGELET: Sommige delen van het
voor dat de schakelaar of de andere
apparaat kunnen zeer warm worden
bedieningen niet bereikbaar zijn voor
en brandwonden veroorzaken. Er
de personen in het bad of de douche.
moet bijzondere aandacht worden
- Indien de voedingskabel beschadigd
besteed indien kinderen of kwetsbare
is, laat deze dan vervangen door de
personen aanwezig zijn.
fabrikant, een erkend servicecentrum
of een gekwalificeerde vakman om - OPGELET: sluit dit apparaat niet aan
op een externe timer om schade
risico's te vermijden.
veroorzaakt door een ongewenste
reset van het veiligheidssysteem te
Let op!
De niet-naleving van de waarschuwingen kan persoonlijk
vermijden.
letsel of schade aan het apparaat veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet in kleine
- Het apparaat mag gebruikt worden
ruimtes waar personen verblijven die
door kinderen ouder dan 8 jaar
niet in staat zijn de ruimte zelfstandig
en personen met verstandelijke,
te verlaten, tenzij deze personen
lichamelijke
en
zintuiglijke
continu worden gecontroleerd.
beperkingen of met onvoldoende
Gevaar voor brandwonden!
ervaring of kennis, mits ze onder streng
toezicht staan en bekend zijn met het Veronachtzaming kan of zal leiden tot brandwonden. 
veilige gebruik van het apparaat en - LET OP! om oververhitting te
voorkomen het apparaat nooit,
de risico’s die eraan verbonden zijn.
om welke reden dan ook, tijdens
Zorg ervoor dat kinderen niet met
de werking bedekken, aangezien
het apparaat spelen. De reiniging en
dit zou leiden tot een gevaarlijke
het onderhoud mogen niet worden
oververhitting.
uitgevoerd door kinderen, tenzij ze
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden
onder toezicht staan.
aangezien het tijdens het gebruik van het apparaat
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit
oververhit kan raken.
de buurt van het apparaat, tenzij ze
N.B.:
voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen met een leeftijd van 3 tot Dit symbool verwijst naar voor de gebruiker belangrijke
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN
Veiligheidswaarschuwingen
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BESCHRIJVING

aanbevelingen en informatie.
- Gebruik het apparaat nooit om kleding te drogen.
- De voedingskabel nooit op het warme apparaat laten
rusten.
- Voor een beter rendement van het apparaat moet het
uit de eventuele tocht worden geplaatst.
- Het apparaat mag alleen rechtop gebruikt worden.
- Het apparaat moet op een minimumafstand van 80cm
vanaf gordijnen en andere voor warmte gevoelige
voorwerpen geplaatst worden.
- Bij het eerste gebruik kan het apparaat geur afgeven; wij
raden aan het apparaat gedurende minstens 15 minuten
met de thermostaat in de maximale stand te gebruiken
en vervolgens de ruimte goed te luchten. Als gevolg
van het op de weerstand aangebrachte beschermende
product kan het apparaat eventueel rook afgeven.
- Het apparaat niet op tapijten of hoogpolige
vloerbedekking plaatsen om de verstopping van de
onder het apparaat gelegen luchtaanzuigrooster te
voorkomen.
- Het afvoerrooster warme lucht of het onder het apparaat
gelegen aanzuigrooster niet afsluiten.
- Het apparaat op dusdanige wijze plaatsen dat de stekker
en het stopcontact ook na de installatie gemakkelijk
bereikbaar zijn.
- Dit apparaat niet gebruiken in ruimtes met een
oppervlak van minder dan 4 m2.
- Een kantelbeveiliging onderbreekt de werking wanneer
het apparaat kantelt of dusdanig verkeerd geplaatst
is dat de veiligheid niet gewaarborgd is. Het apparaat
hervat de functionering zodra het weer verticaal wordt
geplaatst.
- Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsvoorziening
die het apparaat in het geval van een onvoorziene
oververhitting uitschakelt. Om het apparaat in geval
van oververhitting te resetten, de stekker een aantal
minuten uit het stopcontact verwijderen, de oorzaak
van de oververhitting wegnemen en het apparaat
weer aansluiten. Indien deze storing zich regelmatig
voordoet, raadpleeg dan de klantenservice.
-

A
B
C
D
E

Controlelampje
Thermostaat
Vermogenskeuzeschakelaar
Schuifknop
Timer

Algemene aanwijzingen

Het apparaat uit de verpakking verwijderen. Controleer of het
apparaat of de voedingskabel tijdens het transport schade
hebben opgelopen. Het apparaat in geval van beschadiging
niet gebruiken.
Al het op het apparaat aangebrachte reclamemateriaal
verwijderen. Het apparaat kan gebruikt worden op de vloer
en bevestigd aan de muur. De voeten niet monteren indien
het apparaat aan de muur wordt bevestigd.
Elektrische aansluiting
- Controleer, alvorens het apparaat op het stopcontact
aan te sluiten, of de op het typeplaatje van het apparaat
aangegeven spanning overeenkomt met de spanning
van uw elektriciteitsvoorziening en of deze in staat
is het op het etiket aangegeven verbruik (Watt) te
garanderen.
- Indien men tegelijkertijd meerdere apparaten
gebruikt is het belangrijk er voor te zorgen dat de
elektriciteitsvoorziening in staat is het vereiste
vermogen te garanderen.
Gebruik op de vloer, montage voeten
Benodigd gereedschap:
Phillipsschroevendraaier PH2x100 (kruiskop)
2 bijgeleverde schroeven 3.5x13 PH (F)
Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond.
Ga, voor de montage van de voeten, als volgt te werk:
- Plaats de twee haakjes in de sleuven en draai de voet
totdat deze vast klikt, zoals weergegeven in afbeelding
2.
- Plaats de twee pinnen in de betreffende gaatjes.
- Zet de voet vast met de bijgeleverde schroef (F)
(afbeelding 3).
- Raadpleeg afbeelding 4 voor de minimumafstanden
van het apparaat vanaf de muur.
De afmetingen zijn aangegeven voor de modellen zowel
met als zonder ventilatie " ".

Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en amendementen;
Richtlijn 2004/108/EG inzake de elektromagnetische
compatibiliteit en latere amendementen;

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

Let op! Gebruik het apparaat nooit zonder voeten als
het niet aan de muur is gemonteerd.
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Installatie aan de muur
De kit voor de installatie aan de muur bevat:
2 bovenste metalen bevestigingsbeugels (G)
2 onderste metalen bevestigingsbeugels (H)
2 schroeven 3,5 x 9,5 PH (I)
4 schroeven 4,5 x 25 PH (J)
4 kunststof pluggen 6 x 30 (K)

(B) naar de stand 6 en schakel het apparaat in met de
vermogenskeuzeschakelaar (C) zoals hieronder weergegeven:
• Het controlelampje (A) gaat branden.
• Draai de knop van de vermogenskeuzeschakelaar naar
Min om het minimumvermogen te kiezen.
• Draai de knop van de vermogenskeuzeschakelaar naar
Med om het gemiddelde vermogen te kiezen.
• Draai de knop van de vermogenskeuzeschakelaar naar
Max om het maximumvermogen te kiezen.
• Om het apparaat volledig uit te schakelen: draai de
vermogenskeuzeschakelaar naar "0" en de thermostaat
naar
en verwijder vervolgens de stekker uit het
stopcontact.

Benodigd gereedschap en geschatte montagetijd
Phillipsschroevendraaier PH 2x100 (kruiskop)
Geschatte montagetijd: 30 minuten
Controleer, alvorens het apparaat te installeren:
a. Het apparaat mag niet direct onder een
stopcontact worden geplaatst.
b. De stekker en het stopcontact dienen na de
installatie eenvoudig bereikbaar te zijn.
c. Let op om tijdens de installatie geen elektrische
of andere leidingen te beschadigen.
d. Bewaar afstand tot gordijnen of ontvlambare
materialen.

De thermostaat instellen
Wanneer de kamer de gewenste temperatuur bereikt, draai
dan de thermostaatknop (B) langzaam naar links tot men
een klik hoort. Draai niet verder door. Het controlelampje
(A) gaat uit. De thermostaat zal automatisch de ingestelde
temperatuur regelen en deze constant houden. In de lente, in
de herfst of op minder koude dagen kan men door gebruik te
maken van het minimumvermogen energie besparen.
Vorstpreventie
Met de thermostaatknop (B) in stand
en één van de
vermogensniveaus gekozen, handhaaft het apparaat in de
kamer een temperatuur van ongeveer 5°C en wordt met een
minimum energieverbruik vorst voorkomen.

Verricht de volgende procedure voor de installatie aan de
muur:
Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond. Met
behulp van een schroevendraaier de twee beugels H met de
schroeven I bevestigen zoals getoond in afb. 6.
1. Alvorens de gaten in de muur te boren, de exacte plek
markeren en hierbij de minimumafstanden bewaren
zoals getoond in afb. 5. De afmetingen zijn aangegeven
voor de modellen zowel met als zonder ventilatie " ".
2. Boor de gaten op de door u gemarkeerde plekken en
plaats de kunststof pluggen K. Gebruik voor bakstenen
muren een betonboor van 6 mm. In geval van gipsplaten
of valse (holle) wanden is het gebruik van geschikte
schroeven en verankeringspluggen aangeraden (niet
meegeleverd).
3. Bevestig de 2 metalen beugels G aan de muur met de
meegeleverde schroeven J.
4. Hang het apparaat op aan de beugels.
5. Markeer de onderste bevestigingspunten in
overeenkomt met de gaten van de beugels H. Verwijder
het apparaat, boor de onderste gaten en plaats de
pluggen K.
6. Nu kunt u het apparaat weer ophangen aan de beugels
en de onderkant van het apparaat vastzetten met de 2
overgebleven schroeven J.

Modellen voorzien van ventilatie.
Het toestel is uitgerust met een ventilator waarmee een
nog snellere en meer gelijkmatige verwarming verkregen
kan worden. Om deze functie te activeren, draai de
vermogenskeuzeschakelaar (C) naar Max .
Modellen voorzien van een 24-uurs timer
De timer is altijd actief wanneer het apparaat met het
stopcontact is verbonden om zo gesynchroniseerd te blijven
met de plaatselijke tijd. Om het apparaat zonder timer te
doen functioneren, plaats de schuifknop van de timer (D)
op
. Om het apparaat op de ingestelde tijden te laten
werken, plaats de schuifknop van de timer op
(afb. 1)
en ga verder zoals hieronder beschreven:
• Controleer de tijd door middel van een klok of een
horloge. Bijvoorbeeld: wanneer het 10:00 uur is, draai
dan de genummerde schijf van de programmering tot
het nummer 10 overeenkomt met de markering van de
schuifknop.
• Stel de intervallen in waarin u het apparaat wilt laten
functioneren door de tandjes naar buiten te duwen (zie
afbeelding). Elke tandje komt overeen met een periode

GEBRUIK
Werking en gebruik

Steek de stekker in het stopcontact, draai de thermostaatknop
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•

•
•

TECHNISCHE GEGEVENS

van 30 min. Aan het einde van de procedure zijn de
met de periodes van functionering overeenkomstige
segmenten zichtbaar.
Op deze wijze zal het apparaat elke dag met dezelfde
instellingen automatisch functioneren. (Belangrijk: het
apparaat moet altijd op het stopcontact aangesloten
zijn)
Wijzig de programmering door de tandjes in de
beginstand te plaatsen en nieuwe intervallen in te
stellen.
Schakel het apparaat uit door de vermogensknop op "0"
te plaatsen.

Voeding			
Zie typeplaatje
Stroomverbruik			"

ONDERHOUD

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en
wacht tot het helemaal is afgekoeld alvorens u onderhoud
verricht. Het toestel heeft geen bijzonder onderhoud nodig.
HET IS voldoende het stof met een zachte droge doek te
verwijderen. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Indien
nodig vuilophopingen met een stofzuiger verwijderen.

PROBLEMEN OPLOSSEN
PROBLEEM

OORZAAK

OPLOSSING

Het apparaat functione- De stekker is niet correct in het stopcontact ge- Steek de stekker in het stopcontact.
stoken of het stopcontact wordt niet gevoed.
ert niet.
Controleer op eventuele verstoppingen.

De verstopping verwijderen, het apparaat van
de elektriciteitsvoorziening loskoppelen en af
laten koelen. Indien het probleem aanhoudt,
raadpleeg dan het dichtstbijzijnde servicecentrum.

De schakelaar staat op “0”.

Verplaats de vermogenskeuzeschakelaar naar
de standen MIN, MED of MAX

De thermostaat is te laag ingesteld.

Draai de thermostaatknop rechtsom naar hogere waarden tot het apparaat gaat werken.

Stel de timer in.

Controleer of de timer op de juiste plaatselijke tijd is ingesteld alsook de juiste positie
van de tandjes.
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