
 

Elektronische keramische ventilatorkachel 

Gebruiksaanwijzing 

Art.-No. 26583 

230V~ 50Hz 1800W 

 

Belangrijke informatie  

1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. 

Belangrijk: Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (incl. kinderen) met een fysieke, sensoriele of  

verstandelijke beperking of door personen zonder ervaring en/of zonder kennis van zaken, tenzij ze onder toezicht staan 

van een bevoegd persoon, Kinderen moeten onder toezicht staan, om er zeker van te zijn, dat ze niet met het apparaat  

spelen. 

2. Overtuig u ervan, dat de netspanning in uw huishouden overeenstemt met die, die op het apparaat is aangegeven, voor u  

het apparaat in gebruik neemt  

3. Laat het apparaat nooit zonder toezicht tijdens het gebruik.. 

4. Controleer regelmatig of de kabel niet is beschadigd. Mocht het kabel of het apparaat zijn beschadigd deze niet gebruiken  

maar door een gekwalificeerd bedrijf laten controleren/repareren.  

5. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden. 

6. Laat het apparaat nooit met water of andere vloeistoffen in aanraking komen, niet om te reinigen noch voor enig ander  

doeleinde. Lees het gedeelte reiniging en onderhoud alvorens het apparaat te reinigen. 

7. Gebruik het apparaat niet in de buurt van een warmtebron 

8. Trek de stekker uit het stopcontact, alvorens het apparaat te reinigen of als het niet wordt gebruikt. Trek de stekker er  

nooit uit met vochtige handen. 

9.  Gebruik het apparaat nooit buitenshuis en bewaar het op een droge plaats.  

10. Trek nooit aan de kabel en let erop dat de kabel nergens aan blijft hangen of wordt geknikt. 

11. Plaats het apparaat op een stabiele gladde ondergrond, opdat het niet kan vallen   

12.  Overtuig u ervan, dat het apparaat niet onder een stopcontact staat, opdat het zich niet in de hete luchtstroom bevindt.  

13. Plaats het apparaat zodanig, dat brandbare voorwerpen/textiel niet in brand kunnen raken. Let er daarom altijd op dat  

het veilig staat. De luchtopeningen onder het apparaat moeten altijd vrij zijn.   

14. Het apparaat mag nooit worden bedekt 

15. Pas op: Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuip, douche, wastafel of zwembad. Het mag niet in contact komen 

met water. 

 

 



 

16. Tijdens het gebruik kan de luchtuitlaat een zeer hoge temperatuur bereiken. Vermijdt daarom elk contact met de 

huid. Gevaar voor brandwonden! 

17. Steek geen voorwerpen door het rooster of in het apparaat. 

 

Onderdeel beschrijving 

1. Thermostaat 

2. Ventilatorschakelaar 

3. Oscillatieknop 

4. Controlelampje 

5. Luchtrooster 

6. Kantelbeveiliging 

7. Waakvlam 

 

 IN BEDRIJF MAG DE VERWARMER NOOIT WORDEN BEDEKT OF WORDEN GEBRUIKT OM DE WAS  

TE DROGEN! 

 

Plaatsing van het apparaat 

Gebruik het verwarmingsapparaat op tenminste 50 cm afstand van de muur of andere voorwerpen. Plaats het apparaat  

zodanig, dat de luchtstroom de kamer optimaal verwarmt. Dus niet op hoeken, nissen, vloer of plafond richten   

Ingebruikname 

Bij de eerste ingebruikname van het apparaat kan er een reukontwikkeling ontstaan, die echter na korte tijd verdwijnt.  

Ventilatorschakelaar 

0    Uit 

 Ventilator zonder verwarming 

I     900W (lage capaciteit) 

II    1800W (maximum capaciteit) 

Thermostaat  

Links (-)    UIT 

Rechts (+)   Maximum 

Indien u hebt gekozen voor de lage of maximum capaciteit, kies dan met de thermostaat de gewenste temperatuur. Met  

de thermostaat kan traploos de gewenste temperatuur worden ingesteld. Als de gekozen temperatuur is bereikt, schakelt  

het apparaat vanzelf uit en weer aan als deze hier onderkomt. Een controlelampje flikkert gedurende het opwarmen en gaat 

uit zodra de gewenste temperatuur is bereikt.  

 



 

Oscillatie 

Dit apparaat heeft extra oscillatiefunctie: Door de schakelaar naar beneden te drukken wordt deze gestart. Door  

nogmaals op de schakelaar te drukken beëindigt.  

Bescherming tegen oververhitting en kantelen  

Dit apparaat is voorzien van een kantelbeveiliging, waardoor het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld als het 

kantelt. Als het apparaat omvalt meteen uitschakelen, overeind zetten en weer aanschakelen. De verwarming is voorzien 

van een bescherming tegen oververhitting, waardoor het apparaat in geval van oververhitting automatisch uitgeschakeld wordt. 

Mocht dit voorkomen, dan het apparaat uitschakelen, de stekker er uittrekken gedurende 30 minuten en het rooster vrij maken. 

Daarna weer aanschakelen zoals vooraf beschreven. Dat is genoeg om de bescherming tegen oververhitting uit te schakelen. 

Als dit probleem nogmaals voorkomt wendt u dan tot de dichtstbijzijnde klantenservice. 

Reiniging en onderhoud 

1. Zorg er voordat u het apparaat gaat schoonmaken voor, dat het van de stroom is afgehaald en volledig is afgekoeld. 

2. Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, moet u de verwarmer niet reinigen en niet onderdompelen. 

3. De behuizing kan worden afgeveegd met een licht vochtige, pluisvrije doek. 

4. Indien nodig moeten stofdeeltjes die zich in de uitlaatopeningen hebben opgehoopt, worden verwijderd met een stofzuiger. 

5. GEEN zeep of chemische stoffen gebruiken die schade aan de behuizing van de verwarmer kunnen toebrengen. 

 

AFVALVERWIJDERING:  

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.  

Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk  

fvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische  

apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke- of bevoegde instanties voor de a 

fvalverwijdering. 

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Duitsland 

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  

in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl 

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur. 

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen 

in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden. 

 

mailto:info@eurotops.nl


 

© 24.08.2015 


