BESCHRIJVING
Controlelampje + Max
Thermostaat
Vermogenskeuzeschakelaar
Schuifje
Timer
Timerwijzer
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Verwijder het apparaat uit de verpakking. Controleer
het apparaat en het netsnoer op transportschade. Start
het apparaat niet als het beschadigd is. Verwijder al het
reclamemateriaal van het apparaat.

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.
Draai de knop van de vermogenskeuzeschakelaar in
de stand Max
om het maximumvermogen met
ventilatie te selecteren.
Om het apparaat volledig uit te schakelen: draai de
vermogenskeuzeschakelaar naar "0" en de thermostaat
naar
en verwijder vervolgens de stekker uit het
stopcontact.

Instellen van de thermostaat
Wanneer de gewenste temperatuur in de kamer is bereikt,
draait u de thermostaatknop (B) langzaam linksom tot u
een klik hoort, zonder verder te gaan. De thermostaat regelt
automatisch de temperatuur en houdt deze constant. In het
voorjaar, najaar of op mildere dagen kunt u energie besparen
door het mininumvermogen te gebruiken.

Elektrische aansluiting
- Controleer voordat u het apparaat op het stopcontact
aansluit of de netspanning bij u thuis overeenkomt
met de waarde in Volt (V) die op het typeplaatje staat
aangegeven en of het stopcontact en de elektrische
installatie zijn afgestemd op de vereiste belasting
(Watt) die op het etiket staat aangegeven.
- Als u meer dan één apparaat tegelijk gebruikt, is het
belangrijk dat u er zeker van bent dat de elektrische
installatie het vereiste vermogen kan leveren.

Antivries
Met de thermostaatknop (B) in stand
en een van de
geselecteerde vermogensstanden, houdt het toestel de
kamer op een temperatuur van ongeveer 5°C om bevriezing
te voorkomen met een minimaal energieverbruik.

Gebruik op de vloer, montage van de pootjes
Benodigde gereedschappen:
Schroevendraaier PH2x100 (ster)
2 meegeleverde schroeven 3,5x13 PH (G)
Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond.
Ga voor de montage van de pootjes als volgt te werk:
- Steek de twee haken in de gleuven en draai het pootje
tot dit vastklikt zoals weergegeven in figuur 1.
- Steek de twee pinnetjes in hun gaten.
- Bevestig het pootje met de meegeleverde schroef (G)
(figuur 2).
- Zie figuur 3 voor de minimale afstanden tussen het
apparaat en de wanden.

Ventilatie
Het apparaat is uitgerust met een ventilator die een nog
snellere en gelijkmatige verwarming mogelijk maakt. Om
deze functie te starten, zet u de vermogenskeuzeschakelaar
(C) op Max (bij activering van de thermostaat gaat het
controlelampje A branden).
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
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 (F) van
de schuifknop.
• Stel de intervallen in waarin u het apparaat wilt laten

Opgelet! Gebruik het apparaat nooit zonder pootjes.

GEBRUIK
Werking en gebruik
Steek de stekker in het stopcontact, draai de thermostaatknop
(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
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functioneren door de tandjes naar buiten te duwen. Elke
tandje komt overeen met een periode 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)
Om de instellingen te wijzigen, zet u de tandjes terug
in hun oorspronkelijke positie (tandjes naar binnen) en
programmeert u de nieuwe werkingsperioden.
Schakel het apparaat uit door de vermogensknop op "0"
te plaatsen.

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.

TECHNISCHE GEGEVENS
Voeding			
Stroomverbruik		

Zie typeplaatje
"

PROBLEMEN OPLOSSEN
PROBLEEM

OORZAAK

OPLOSSING

Het apparaat functione- De stekker is niet correct in het stopcontact Steek de stekker in het stopcontact.
ert niet.
gestoken of het stopcontact wordt niet gevoed.
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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