WAARSCHUWINGEN
Veiligheidswaarschuwingen
Belangrijk!
Veronachtzaming van de waarschuwingen kan letsel of schade
aan het apparaat veroorzaken.

-

- Het apparaat mag ook gebruikt
worden door kinderen ouder dan 8
jaar en personen met verstandelijke,
lichamelijke en zintuiglijke beperkingen
of met onvoldoende ervaring of kennis,
mits ze onder streng toezicht staan
en bekend zijn met het veilig gebruik
van het apparaat en de risico’s die
eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat
kinderen niet met het apparaat spelen.
De reiniging en het onderhoud mogen
niet worden uitgevoerd door kinderen,
tenzij ze onder toezicht staan.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit
de buurt van het apparaat, tenzij ze
voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen met een leeftijd van 3 tot 8
jaar mogen het apparaat alleen in- en
uitschakelen, mits dit in de gewoonlijke
werkpositie is geplaatst of geïnstalleerd
en de kinderen onder streng toezicht
staan en geïnstrueerd zijn over het
veilige gebruik van het apparaat en de
gevaren die dit met zich meebrengt.
Kinderen met een leeftijd tussen 3 en 8
jaar mogen niet de stekker inbrengen,
het apparaat afstellen en reinigen of het
onderhoud ervan uitvoeren. OPGELET:
Sommige delen van het apparaat
kunnen zeer warm worden en
brandwonden veroorzaken. Er
moet bijzondere aandacht besteed
worden in tegenwoordigheid van
kinderen of kwetsbare personen.
- OPGELET: Dek in geen geval het

-

-

apparaat tijdens de werking af,
om gevaarlijke oververhitting te
voorkomen.
Het circuit van dit apparaat is gevuld
met een exacte hoeveelheid speciale
olie en reparaties die het openen van het
apparaat vereisen, mogen uitsluitend
uitgevoerd worden door een door
de fabrikant erkend servicecentrum.
Elke eventuele lekkage van olie moet
aan de klantenservicedienst worden
gemeld. Raadpleeg voor meer details de
bijgesloten garantie.
Het apparaat mag niet recht onder een
vast stopcontact geplaatst worden.
Gebruik de radiator nooit in de nabijheid
van badkuipen, douches, spoelbakken
of zwembaden.
Wanneer het netsnoer beschadigd is,
mag het uitsluitend door de fabrikant
of door zijn technische servicedienst
of door iemand met een soortgelijke
vakbekwaamheid vervangen worden,
om elk risico te voorkomen.
OPGELET: om gevaren te voorkomen
die veroorzaakt worden doordat het
veiligheidssysteem per ongeluk gereset
wordt, mag dit apparaat niet via een
externe timer gevoed worden.

Gevaar voor brandwonden!
Veronachtzaming van de waarschuwingen kan brandwonden of
verbrandingen veroorzaken.
- Men raadt het gebruik van verlengsnoeren af, aangezien
deze tijdens de werking van de radiator oververhit kunnen
raken.
Opmerking:
Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de
gebruiker.
- Gebruik de radiator nooit om wasgoed te drogen.
- Leg het netsnoer nooit bovenop de radiator wanneer deze
warm is.

16

-

-

Plaatsing
Het apparaat mag niet recht onder een vast stopcontact
worden geplaatst. Gebruik het apparaat niet in kamers met
een oppervlak van minder dan 4 m2.

Wij adviseren om de radiator niet te plaatsen waar tocht
aanwezig is, aangezien sterke tocht de werking van het
apparaat nadelig kan beïnvloeden.
Gebruik de radiator uitsluitend in verticale stand.
Plaats het apparaat op minstens 50 cm afstand van
meubels of andere voorwerpen.
Laat bij het eerste gebruik het apparaat minstens 15
minuten met de thermostaat op de maximumstand
werken om de "nieuwgeur" te verwijderen. Het apparaat
kan een kleine hoeveelheid rook afgeven wegens de
beschermende middelen die vóór het transport op de
weerstanden zijn aangebracht.
Dit verschijnsel is normaal.
Dek de in- en uitlaatroosters van de lucht aan de onderkant
van het apparaat niet af.
Plaats het apparaat zodanig dat het stopcontact en de
stekker na installatie eenvoudig te bereiken zijn.
Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een
oppervlakte kleiner dan 4 m2.
Een veiligheidsvoorziening schakelt het apparaat uit
in geval van eventuele oververhitting. Neem, om het
apparaat opnieuw in te stellen, contact op met de
klantenservicedienst, zoals aangegeven in de bijgesloten
garantie.

Aansluiting op de netspanning
- Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u
te controleren of de netspanning overeenkomt met de
waarde vermeld op het typeplaatje en of het stopcontact
en het voedingsnet op de vereiste belasting zijn
afgestemd.
- Controleer voorts de capaciteit van de zekeringen.
SLUIT DE RADIATOR UITSLUITEND OP EEN GEAARD
STOPCONTACT AAN.
Vermijd contact van kleding, wasgoed, meubels of ontvlambaar
materiaal met het stopcontact dat de radiator van stroom
voorziet.

Inschakelen

Steek de stekker in het stopcontact, draai de thermostaatknop
naar de maximumstand en start het apparaat als volgt met de
keuzeknop van het vermogen:
- draai de knop naar de stand MIN om het
minimumvermogen in te stellen (het controlelampje
"MIN" gaat branden).
- draai de knop naar de stand MED om het gemiddelde
vermogen in te stellen (de controlelampjes "MIN/MED"
gaan branden).
- draai de knop naar de stand MAX om het
maximumvermogen in te stellen (de controlelampjes
gaan branden).

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

BESCHRIJVING

A thermostaat
B keuzeknop vermogen
C/D/E controlelampjes (MIN, MED, MAX)
F snoerhouder
G wieltje

Regeling van de thermostaat
Draai, wanneer de temperatuur in de ruimte het gewenste
niveau heeft bereikt, de thermostaatknop langzaam linksom
tot de stand waarbij een "klik" wordt gehoord en niet verder.
De op deze manier ingestelde temperatuur wordt automatisch
door de thermostaat geregeld en constant gehouden. Als het
apparaat een model is met drie vermogensniveaus, kan in het
mildere seizoen of wanneer de temperatuur niet bijzonder
koud is, het minimum vermogensniveau ingesteld worden om
het verbruik te minimaliseren.

GEBRUIK
Plaatsing van de wieltjes

Zet de radiator op zijn kop op een tapijt of een zacht oppervlak
om beschadiging van de verflaag te voorkomen.
Open de wieltjes volledig door ze naar buiten de draaien (fig.
1). Zet de radiator weer in de juiste positie.

Antivriesfunctie
Draai de thermostaatknop naar de stand en de keuzeknop
van het vermogen naar MAX. Het apparaat houdt de
omgevingstemperatuur op circa 5°C, zodat bevriezing wordt
voorkomen met een minimaal energieverbruik. Bij modellen
met timer, moeten de tandjes naar binnen worden gedrukt.

Opgelet
Gebruik de radiator altijd in verticale positie (wielen onderaan,
bedieningselementen bovenaan).
Elke andere positie kan een gevaarsituatie opleveren.
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Opmerking
Draai, om het apparaat volledig uit te schakelen, de keuzeknop
van het vermogen naar "0" en haal de stekker uit het
stopcontact.

-

MODELLEN MET TIMER
Gebruik van de timer

werkingsperiodes in.
Als u het apparaat echter zonder programmering wilt
laten werken, duwt u alle tandjes naar binnen.
In dit geval moet voor volledige uitschakeling van
het apparaat, niet alleen de knop naar "OFF" worden
gedraaid, maar ook de stekker worden uitgenomen om te
voorkomen dat de timer blijft werken.

OPGELET: DRAAI DE SCHIJF VAN DE TIMER NIET LINKSOM
De timer is een elektrische klok en werkt alleen wanneer de
stekker is ingebracht. Wanneer de stekker verwijderd is, stopt
de timer en moet hij vervolgens opnieuw worden ingesteld.

VEILIGHEIDSVOORZIENING

Een veiligheidsvoorziening onderbreekt de werking van het
apparaat in geval van oververhitting.
Neem contact op met het dichtstbijzijnde De'Longhi
servicecentrum om het apparaat weer in te schakelen.

ONDERHOUD

Ga als volgt te werk om de verwarmingsfunctie te
programmeren:
- Controleer de tijd op uw horloge.
Als het bijvoorbeeld 10 uur 's avonds is, draait u de schijf
van de timer rechtsom totdat het nummer 22 (10 uur 's
avonds) uitgelijnd is met het referentieteken s (3).
Stel de tijdsperioden in waarin u het apparaat wilt laten
werken, door de tandjes (1) naar binnen te duwen.
Elk tandje (1) komt overeen met een periode van 15
minuten. Hierna blijven alleen de sectoren zichtbaar
die met de werkingsperioden overeenkomen (2). Zodra
de timer is ingesteld, zal de radiator elke dag op de
geprogrammeerde tijden in werking treden (opgelet: de
stekker van de radiator moet altijd ingebracht blijven).
- Om de programmering te veranderen, zet u de tandjes
in hun oorspronkelijke positie terug en stelt u de nieuwe

Verwijder altijd de stekker en laat het apparaat afkoelen.
Stof de radiator af met een zachte, vochtige doek zonder
reinigingsmiddelen of schuurmiddelen te gebruiken.
Als de radiator langere tijd niet gebruikt wordt, wikkel dan het
snoer rondom zijn houder en berg het apparaat op een droge
plek op. Het apparaat is ontworpen om vele jaren perfect te
werken. Probeer in geval van werkingsdefecten niet de radiator
eigenhandig te repareren: u loopt het risico om brand of een
elektrische schok te veroorzaken.
Neem contact op met het dichtstbijzijnde Servicecentrum (zie
lijst met De'Longhi servicecentra).

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning
Stroomverbruik		

Zie gegevensplaatje
“

OPLOSSING VAN PROBLEMEN
PROBLEEM
Het apparaat werkt niet

OORZAAK

OPLOSSING

- Controleer of de stekker is ingebracht en - Steek de stekker in het stopcontact.
het stopcontact werkt.
- Controleer de aanwezigheid van eventuele - Verwijder dat wat verstopt en laat het
verstoppingen.
apparaat afkoelen. Als het apparaat nog
steeds niet werkt, neem dan contact
op met het dichtstbijzijnde De'Longhi
servicecentrum.
- De ingestelde temperatuur kan te laag zijn.
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- Stel een hogere temperatuur in.

