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BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Veiligheidswaarschuwingen

 Belangrijk!

- Het apparaat mag 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.

- WAARSCHUWING: Dek het 
apparaat nooit af om gevaarlijke 
oververhitting te voorkomen. 

- Plaats het apparaat niet direct onder een 
vast stopcontact.

- Als u de elektrische kachel met 
pootjes gebruikt, plaats het dan niet 
in de nabijheid van het (zwem)baden, 
wastafels, douches en gootstenen.

- Verzeker u ervan dat de schakelaar of 
andere bedieningen buiten het bereik 
van personen in een bad of onder de 
douche zijn aangebracht als u het 
apparaat aan de muur bevestigd.

- Laat de beschadigde voedingskabel 
vervangen door de fabrikant, een erkend 
servicecentrum of een gekwalificeerd 
persoon om risico's te vermijden.

- OPGELET: sluit het apparaat niet aan op 
een externe timer om schade veroorzaakt 
door de ongewenste reset van het 
beveiligingssysteem te vermijden.

- Gebruik het apparaat niet in kleine 
ruimtes waarin personen verblijven 
die niet zelfstandig de ruimte kunnen 
verlaten, tenzij deze personen continu 
worden gecontroleerd.

Opmerking:

- Gebruik de elektrische kachel niet om kleding te drogen.

- Plaats de voedingskabel niet bovenop de warme elektrische 

kachel.

- We raden u aan om de elektrische kachel niet in de tocht te 

plaatsen, aangezien sterke tocht de functionering van het 

apparaat negatief kan beïnvloeden.

- Gebruik de elektrische kachel enkel rechtop.

- Plaats de elektrische kachel op minstens 80cm bij meubels 

of andere voorwerpen vandaan.

- De eerste keer dat u het apparaat gebruikt, laat het 15 

minuten met de thermostaat op de hoogste temperatuur 

functioneren om de "nieuwe" geur te elimineren. De 

beschermende producten die voor het transport op de 

elektrische kachel zijn aangebracht kunnen lichte rook 

veroorzaken.

- Het apparaat niet plaatsen op tapijten of hoogpolige 

vloerbedekking om te voorkomen dat het 

luchtaanzuigrooster aan de onderkant van het apparaat 

wordt afgesloten.
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- De warme lucht afvoerroosters of het luchtaanzuigrooster 

aan de onderkant van het apparaat niet afsluiten.

- Het apparaat op dusdanige wijze plaatsen dat de stekker en 

het stopcontact ook na de installatie gemakkelijk kunnen 

worden bereikt.

- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een 

oppervlakte kleiner dan 4 m2.

- Een kantelbeveiliging onderbreekt de functionering als 

het apparaat kantelt of verkeerd is geplaatst, waardoor 

de veiligheid niet langer kan worden gewaarborgd. Het 

apparaat laat een geluidssignaal horen en gaat uit. Het 

apparaat hervat de functionering zodra het verticaal is 

geplaatst.

- Het apparaat is voorzien van een veiligheidsinrichting 

die het apparaat in het geval van een accidentele 

oververhitting uitschakelt. Het apparaat resetten door de 

stekker een aantal minuten uit het stopcontact te halen, 

de oorzaak van de oververhitting te verhelpen en de 

stekker weer in het stopcontact te stoppen. Wend u tot de 

klantenservice als deze storing zich regelmatig voordoet.

 Gevaar voor brandwonden!

- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden 

aangezien het tijdens het gebruik van de elektrische kachel 

oververhit kan raken.

 Het apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en amendementen;

- EEG-richtlijn 2004/108 inzake elektromagnetische 

compatibiliteit (EMC) en amendementen;

Verwerking van het apparaat

Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het 

apparaat niet samen met het huishoudelijke afval 

worden verwerkt, maar moet het naar een officieel 

inzamelcentrum gebracht worden.

INLEIDING
We danken u dat u voor een product van De'Longhi hebt 

gekozen. Neem een aantal minuten de tijd om deze handleiding 

door te lezen en schade aan het apparaat te voorkomen.

Symbolen gebruikt in deze handleiding
Belangrijke waarschuwingen worden met de onderstaande 

symbolen aangegeven. Het is belangrijk dat u deze 

waarschuwingen naleeft. De niet-naleving van elektrocutie, 

ernstig letsel, brandwonden, brand of schade aan het apparaat 

veroorzaken. 

 Belangrijk! 

De niet-naleving van de waarschuwing kan persoonlijk letsel of 

materiële schade veroorzaken. 

Gevaar voor brandwonden!

De niet-naleving van de waarschuwing kan persoonlijk 

brandvlekken of -wonden veroorzaken. 

 

 Opmerking:

Dit symbool verwijst naar aanbevelingen en voor de gebruiker 

belangrijke informatie. 

BESCHRIJVING
A Max + ventilator lampje

B Thermostaat

C Aan-/uit-schakelaar

D Timer

E Schuif

Algemene aanwijzingen
Het apparaat uitpakken. Controleer of de elektrische kachel en 

de voedingskabel tijdens het transport geen schade hebben 

opgelopen. 

Gebruik de elektrische kachel niet als deze beschadigd is. 

Verwijder het reclamemateriaal dat op het apparaat is 

aangebracht.  Het apparaat kan zowel aan de grond of aan 

de muur worden gebruikt. De pootjes niet monteren als het 

apparaat aan de muur wordt bevestigd.

Elektrische aansluiting

- Verifieer of de spanning vermeld op het typeplaatje van 

het apparaat gelijk is aan de spanning van de elektrische 

installatie in uw woning en of deze installatie het verbruik 

(Watt) gegeven op het plaatje kan verdragen, alvorens het 

apparaat op het stopcontact aan te sluiten.

-  Verzeker u ervan dat de elektrische installatie het vereiste 

vermogen kan verdragen als u meerdere apparaten 

tegelijkertijd gebruikt.

De pootjes monteren

Keer het apparaat om en plaats het op een tapijt of een zachte 

ondergrond om schade aan de lak te vermijden.

Bevestig de pootjes met behulp van de meegeleverde 4 

schroeven  aan het apparaat (zie afb. 1), 2 schroeven per 

pootje.

Installatie aan de muur

De kit voor de installatie aan de muur omvat:
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4 metalen beugels (A)

2 schroeven 4,8x13 PH (B)

4 schroeven 4,5x25 PH (C)

4 plastic bevestigingselementen 6x30 (D)

Vereist gereedschap voor de montage en geschatte 

installatietijd

Schroevendraaier PH 2 x 100 (kruiskopschroevendraaier) 

Geschatte installatietijd: 30 minuten

Controleer het volgende alvorens u het apparaat installeert:

a. Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact 

worden geplaatst.

b.  De stekker en het stopcontact dienen na de 

installatie eenvoudig bereikbaar te zijn.

c. Tijdens de installatie worden geen elektrische 

kabels of andere leidingen beschadigd.

d. Bewaar afstand tot gordijnen of ontvlambare 

materialen.

Verricht de volgende procedure voor de installatie aan de muur: 

Draai het apparaat om en plaats het op een vlakke ondergrond.  

Bevestig met behulp van een schroevendraaier de 2 beugels A 

met de 2 schroeven B, zie afb. 2. Gebruik een 6 mm betonboor 

voor bakstenen muren. Gebruik geschikte schroeven en 

bevestigingselementen (niet meegeleverd) voor de installatie 

op muren van gipsplaat of holle muren.

1.  Geef de punten aan alvorens u boort, houd u daarbij aan de 

minimumafstanden gegeven in afb. 3. 

2.  Boor gaten in de muur op de aangegeven punten en breng 

de plastic bevestigingselementen D aan.

3.  Bevestig de 2 metalen beugels A met de meegeleverde 

twee schroeven C.

4.  Hang het apparaat aan de beugels.

5.  Geef de onderste 2 bevestigingspunten aan. Verwijder het 

apparaat, boor de gaten en breng de bevestigingselementen 

D aan. 

6. Hang nu de elektrische kachel weer aan de beugels en 

bevestig het onderste deel van het apparaat met behulp 

van de overige 2 schroeven C.

GEBRUIK

Werking en gebruik
Steek het stekker in het stopcontact, draai de thermostaatknop 

(B) op de hoogste stand en zet het apparaat aan met behulp van 

de schakelaar (B), zie hieronder:

• Draai de vermogensknop op Min voor een minimum 

vermogen.

• Draai de vermogensknop op Med voor een gemiddeld 

vermogen (enkel bepaalde modellen).

• Draai de vermogensknop op Max voor een maximum 

vermogen.

• Draai de vermogensknop op Max  om het maximum 

vermogen met ventilator (het MAX + FAN lampje gaat 

branden) te selecteren.

• Het apparaat helemaal uitschakelen: draai de 

vermogensknop op "0" en draai de thermostaat op "  ", 

haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.

De thermostaat afstellen

Als de kamer de juiste temperatuur heeft bereikt, draai de 

thermostaatknop (B) langzaam linksom tot u een klik hoort. 

Draai de knop niet verder. De thermostaat zal automatisch de 

ingestelde temperatuur regelen en deze constant houden. In de 

lente, in de herfst of op zachte dagen kunt u energie besparen 

door het minimum vermogen te gebruiken.

Vorstpreventie

Met de thermostaat (B) op  en een van de vermogensniveaus 

gekozen, blijft de temperatuur in de kamer ongeveer 5°C. U 

vermijdt vorstvorming en u gebruik minimum energie.

Ventilatiemodellen

Het apparaat is voorzien van 2 ventilatoren die een snellere 

en gelijkmatigere verwarming mogelijk maken. Draai de 

vermogensschakelaar (C) op Max om deze functie te starten  .

Modellen voorzien van een 24-uurs timer

De timer loopt altijd als het apparaat op het stopcontact 

is aangesloten, zodat deze altijd met de plaatselijke tijd is 

gesynchroniseerd.

Gebruik het apparaat zonder timer door de schuif op  

te plaatsen.  Laat het apparaat op de ingestelde tijdstippen 

functioneren door de schuif (E) op  te plaatsen. Verricht de 

volgende procedure:

• Controleer de tijd die uw klok of horloge aangeeft. Draai 

aan de programmeerschijf met cijfers tot het cijfer 10 op de 

markering van de programmeereenheid is geplaatst als het 

10.00 uur is.

• Stel de intervallen in 

waarin u het apparaat 

wilt laten functioneren 

door de tandjes naar 

buiten te duwen (zie de 

afbeelding). Elk tandje 

komt overeen met 30 
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PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

Het apparaat functioneert 

niet

Controleer of de stekker in het stopcontact is 

gestoken en of het stopcontact functioneert.

Controleer of het apparaat wordt afgesloten.

De schakelaar staat op “0”.

De thermostaat is te laag ingesteld.

Stel de timer in.

Steek de stekker in het stopcontact.

Verwijder de afsluiting, koppel het verwar-

mingselement af en laat het apparaat afko-

elen. Wend u tot het dichtstbijzijnde service-

centrum als het apparaat niet functioneert.

Plaats de schakelaar op MIN, MED, MAX of 

MAX  .

Draai de thermostaat rechtsom op een hogere 

stand tot het verwarmingselement weer gaat 

werken.

Controleer of de timer het juiste tijdstip aan-

geeft en controleer de stand van de markers.

PROBLEMEN OPSPOREN

min. Aan het einde van deze procedure kunt u de sectoren 

behorende bij de periodes zien.

• Op deze manier functioneert het apparaat elke dag 

automatisch op de ingestelde tijdstippen. (Belangrijk: het 

apparaat moet altijd op het stopcontact zijn aangesloten)

• Wijzig de programmering door de tandjes in de beginstand 

te plaatsen en nieuwe intervallen in te stellen.

• Schakel het apparaat uit door de vermogenskop 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. 

Deze elektrische kachel vereist geen specifiek onderhoud. 

Verwijder stof met een zachte, droge doek. Gebruik geen 

schuur- of oplosmiddelen. Verwijder vuil met een stofzuigers als 

dit nodig is. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Voeding                                                        Zie het typeplaatje

Opgenomen vermogen                                  “


