Gebruiksaanwijzing

GEBRUIKSAANWIJZING (NL)

Lees de handleiding goed door vóór gebruik en bewaar hem goed voor later gebruik

Mill HT1500 gebruiksaanwijzing

Belangrijke veiligheidsinformatie
Wanneer u elektrische producten gebruikt, dient u de veiligheidsvoorschriften op te volgen, zeker wanneer
kinderen in de buurt zijn.
WAARSCHUWING! 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.
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
Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen onder de 8 jaar om personen met een fysieke
of geestelijke beperking of onvoldoende kennis en ervaring van dergelijke apparaten tenzij men
begeleiding of instructies hebben ontvangen voor veilig gebruik en de gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder begeleiding.
Kinderen onder de 3 jaar dienen weg te blijven bij het apparaat tenzij het onder voortdurend
toezicht staat.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar zijn alleen toegestaan om het apparaat AAN/UIT te zetten, indien het
apparaat op de juiste manier gemonteerd is en de kinderen instructies hebben ontvangen over het
veilige gebruik van het apparaat en bekend zijn met de mogelijke gevaren.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATER GEBRUIK
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Gebruiksaanwijzing
Omschrijving van het bedieningspaneel

Symbool

Functie

OFF (UIIT)
FAN
I
II

Uitzetten van het apparaat
Ventilatie (alleen ventilatie, geen verwarming)
Energiestand 1 (750W)
Energiestand 2 (1500W)

Thermostaat wiel:

Draai aan het wiel om de gewenste temperatuur in te stellen.

Gebruik van de kachel
Steek de stekker in het stopcontact met de juiste voltage.

Gebruik van alleen de ventilatie functie
1) Draai de knop van UIT naar FAN
2) Als de ventilatie niet start komt dit doordat de temperatuur van de kamer hoger is dan waar de
ingebouwde sensor op ingesteld is. Draai de thermostaat wiel geleidelijk met de klok mee, tot dat de
ventilator aan gaat.
3) Het rode lampje geeft aan wanneer de kachel in gebruik is.

Energie niveau en thermostaat
4) Draai de knop naar I (750W) of II (1500 Watt) om de verwarmingsfunctie van de kachel aan te zetten.
Het rode lampje geeft aan dat wanneer de kachel in gebruik is
5) Mechanische thermostaat:
a. Draai het wiel met de klok mee om de gewenste temperatuur in te stellen.
b. De kachel gaat geleidelijk in de standby modus wanneer het de juiste temperatuur bereikt heeft.
c. Wanneer de waargenomen temperatuur onder de gewenste temperatuur daalt, zal de kachel
automatisch opstarten
d. LET OP: Je hoort een zachte “klik” wanneer de waargenomen temperatuur gelijk is aan de
gewenste temperatuur.
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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

～
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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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International AS
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