Gebruiksaanwijzing

GEBRUIKSAANWIJZING (NL)

Lees de handleiding goed door vóór gebruik en bewaar hem goed voor later gebruik.
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Belangrijke veiligheidsinformatie
Wanneer u elektrische producten gebruikt, dient u de veiligheidsvoorschriften op te volgen, zeker wanneer kinderen in de
buurt zijn.
W AA RSCH UW ING! Zorg er altijd voor dat je de stekker uit de ventilatiekachel trekt en wacht tot hij is afgekoeld
voordat je hem verplaatst of schoonmaakt. Doe dit om elektrische schokken of verwondingen door de hitte te
vermijden
























De ventilatiekachel mag alleen onder toezicht worden gebruikt
Zorg dat de kachel aangesloten is op de aangegeven netstroom.
Gebruik geen verlengsnoeren. Deze kunnen oververhit raken en brand veroorzaken.
De ventilatiekachel mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
De verwarming mag niet worden gebruikt als de stekker of het snoer beschadigd zijn.
In geval van schade moet het snoer worden gerepareerd door de producent of een expert om
gevaarlijke situaties te voorkomen
De kachel dient te worden uitgezet wanneer het niet in gebruik is. Bij uitschakeling, trek aan de
stekker en niet aan de stroomkabel.
De lucht invoer/uitvoer mag nooit afgedekt worden. Hou een afstand aan van tenminste 1 meter
voor de ventilatiekachel en 50 cm achter de kachel.
Laat kinderen of dieren de kachel niet aan raken of mee spelen. Wees voorzichtig! De lucht uitgang
wordt warm gedurende gebruik.
Wanneer de kachel niet gebruikt wordt, plaats hij in een droge, koele ruimte, niet in het bereik van
kinderen
Tijdens het verplaatsen of voor schoonmaak of onderhoud, haal de stekker uit het stopcontact en
wacht totdat de kachel volledig is afgekoeld.
De ventilatiekachel mag niet worden gebruikt in de omgeving van baden, douches of zwembaden.
Raak de ventilatiekachel nooit aan met natte handen.
De kachel mag nooit worden afgedekt, dit kan oververhitting of brand veroorzaken.
Gebruik de kachel nooit in ruimtes met explosieve gassen.
De kachel mag nooit gebruikt worden in ruimtes waar benzine, verf on andere brandbare
vloeistoffen zijn opgeslagen, zoals in garages.
Houdt de ventilatiekachel schoon. Voorkom dat objecten de luchtingangen binnen dringen. Dit kan
een elektrische schok, brand of beschadiging aan het apparaat opleveren.
In geval van schade moet het apparaat worden gerepareerd door de producent of een expert om
gevaarlijke situaties te voorkomen





BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATER
GEBRUIK!
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Omschrijving van de ventilatiekachel

1. Bedieningspaneel
2. Display
3. Voorpaneel
4. Lucht uitlaat
5. Basis / Voet
6. Luchtinlaat
7. Hoofdschakelaar

Gebruiksaanwijzing
Display en bedieningspaneel
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Gebruik van de ventilatiekachel
Steek de stekker in een geaard stopcontact. Zet de hoofdschakelaar op de achterkant van de kachel op
“aan”(I). Het “standby” ( ) icoon is nu verlicht op het display.

1. Druk op knop en het apparaat start op. Het apparaat start op een lage temperatuur en het indicatie
lampje
aan is.
De display laat de waargenomen temperatuur in de ruimte zien. (let op: de waargenomen
temperatuur kan lichtelijk afwijken van de actuele temperatuur in de ruimte).
2. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, druk op de “ POWER” knop om te schakelen tussen veel en
laag vermogen. Het indicatielampje
(laag vermogen: 1400 W) of indicatie lamp
(hoog
vermogen: 2000 W) zal aan zijn.
3. ECO mode: Door op de ECO knop te drukken, wordt de temperatuur standaard op 22 ᵒC. Het apparaat
zal schakelen tussen hoog en laag vermogen, of “standby” om deze temperatuur vast te houden.
4. Oscillatie functie: Wanneer het apparaat in werking is, druk “Osc” om de oscillatiefunctie aan /uit te
zetten.
Het indicatie lampje
is aan als de oscillatie functie “AAN” aangeeft op het display. De
oscillatiefunctie is niet mogelijk wanneer de kachel op “standby” staat.
5. Timer: Als het apparaat aan is, druk eenmalig op “SET” om de tijd in te stellen. Druk op
of
binnen 5 seconden om de tijd in te stellen van 1- 24 uur. Wanneer de juiste tijd is geselecteerd, wacht
5 seconden tot het apparaat de waargenomen kamer temperatuur weergeeft.
6. Thermostaat: Wanneer het apparaat aan is, druk twee keer op “SET” om de gewenste temperatuur in
te stellen.
Druk op
of
in 5 seconden binnen de oscillatie functie. Wanneer het apparaat aan is, druk op
“Osc” tot het apparaat de waargenomen kamer temperatuur weergeeft.
Wanneer de gewenste temperatuur bereikt is, gaat het apparaat in de “standby” modus, het “power”
icoon gaat uit en de lucht circulatie stopt na 10 seconden. Wanneer de temperatuur is 2 ᵒC onder de
ingesteld temperatuur is, gaat het apparaat opnieuw werken.
LET OP! Indien de temperatuur in de kamer lager is dan 9ᵒC, de display zal “LO”(lage temperatuur)
weergeven. Indien de temperatuur in de kamer is hoger dan 39ᵒC, dan zal de display “HI” (hoge
temperatuur) aangeven. Indien de kamer temperatuur is tussen de 9ᵒC en 39ᵒC, zal de display de
waargenomen temperatuur weergeven.
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Afstandsbediening

De kachel kan ook bediend worden met de afstandsbediening.
Zie de instructies op de vorige pagina voor de inleiding tot het bedienen van de
ventilatiekachel .

Het plaatsen van de batterij
1. open de batterijhouder op de achterkant van de afstandsbediening (zie afbeelding 1)
2. Plaats de batterij (CR2032) (zie afbeelding 2)
3. Plaats de batterijhouder terug in de afstandsbediening.

Afbeelding 2

Afbeelding 2
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Veiligheidsinstructies
Om gevaren en onjuist gebruik te voorkomen, lees aub de handleiding zorgvuldig (voor de verklaring van de
symbolen, zie pagina 8).
Bij de geringste aanwijzing dat er iets mis is
met het apparaat, neemt u contact op met
een geautoriseerd service center

Bedien het apparaat niet met natte handen. U kan
geëlektrocuteerd worden.

Steek geen metalen objecten of andere
scherpe objecten in het apparaat

Gebruik geen open vuren of andere ontvlambare
spuitbussen in de buurt van het apparaat.

Laat de kachel niet direct op kinderen blazen

Haal niet de stekker uit het stopcontact door aan
het stroomsnoer te trekken.

Zorg dat het snoer onbeschadigd is en de
stekker op de juiste wijze in het stopcontact
is gestoken

Als de kachel een rare geur produceert of
vreemde geluiden uit het apparaat komen, zet de
kachel uit en verwijder de stekker.
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Als het snoer kapot is, mag het apparaat niet
gebruikt worden. Neem contact op met de
service afdeling

Het snoer mag niet worden opgerold. Plaats geen
zware objecten op het snoer



Als het apparaat niet gebruikt wordt voor
langere tijd, zet het uit en steek de stekker
eruit. Laat nooit kinderen of mensen met
een beperking het apparaat gebruiken.




.

Gebruik het apparaat nooit in de buurt van
water
Plaats het apparaat nooit direct onder een
stopcontact
Plaats het apparaat nooit zodat het gedrukt
staat tegen een muur, gordijn of andere
ontvlambare objecten, omdat het brand kan
veroorzaken

Gebruik een stopcontact dat voldoet aan
de standaard (10A/230V)
Zorg ervoor dat de stroomvoorziening
stabiel is (AC220-240V)
Als het apparaat verplaatst is, controleer
of de stroomvoorziening juist is

Voorkom oververhitting. Plaats nooit objecten
over de kachel heen.
Steek nooit objecten in het apparaat.
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Verklaring van de symbolen in de veiligheidsinstructies

Waarschuwing

Een actie kan resulteren in
schade/verwondingen aan
het apparaat of personen

Verboden

Een actie welke strikt
verboden is

Moet worden opgevolgd

Een actie dat exact moet
worden opgevolgd zoals
omschreven in de instructie

Niet uit elkaar halen

Demontage verboden

Elektrische schok

Actie dat een elektrische
schok tot gevolg kan hebben

Niet aan raken
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Onderhoud
1) Trek vóór het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en laat de kachel afkoelen
2)

Veeg de kachel geregeld af met een vochtig doekje en droog het oppervlak
voordat je de kachel opnieuw inschakelt.

3) Tijdens het stookseizoen moet de kachel tenminste een keer per maand
worden schoongemaakt.
Opgelet! De kachel mag nooit onder water worden gehouden. Reinig de kachel niet met
detergenten. Laat nooit water in de kachel terecht komen; dit kan gevaarlijk zijn.
4) Stof enz. moet worden afgenomen met een zachte doek.
5) De kachel moet worden opgeborgen op een droge en schone plek.
6) Als de kachel stopt te functioneren, probeer deze dan niet zelf te repareren. Dit kan brandgevaar
en/of een elektrische schok teweegbrengen.

Technische Specificatie

Model code
Voltage
Frequentie
Stroomsterkte
Geluidsniveau
Afmetingen

～
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Garantie
De garantietermijn is 2 jaar. De kachel zal worden gerepareerd of vervangen in geval van een defect binnen
deze periode. De garantie is van kracht wanneer de kachel volgens deze instructies is gebruikt en de klant
een aankoopbewijs kan overleggen. Als de kachel op wat voor manier dan ook niet goed werkt, neem dan
contact op met de winkel waar deze is aangeschaft.

Afvalverwerking
Het symbool
geeft aan dat dit product moet worden gescheiden van huishoudelijk afval. Dit product
moet worden afgeleverd bij een recyclingdienst of in een container voor elektrische apparaten en
uitrustingen. Dit om gezondheidsrisico's en milieuschade te vermijden. Lokale handelaars (of de
milieudienst bij jou in de buurt) zijn volgens de wet verplicht om dit soort producten aan te nemen en te
recyclen.
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