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1. Blindstekker los schroeven.
LET OP: BEWAREN!

2a. Montage van de timer - verticaal.

Montage- und Gebrauchsanleitung

2b. Montage van de timer - horizontaal.

Installation and usage instructions
Installatie- en bedieningsinstructies
Instructions d'installation et d'utilisation

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

3. Stekker in steken en vast schroeven.

• De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af als
de volgende richtlijnen niet opgevolgd worden.
De panelen mogen niet anders gebruikt worden
dan waarvoor deze ontworpen zijn.
• Kinderen jonger dan 3 jaar dienen van het stralingspaneel weg gehouden te worden, behalve
als er continu toezicht is. Kinderen tussen 3 en
8 jaar mogen het stralingspaneel alleen onder
toezicht bedienen. Zij mogen niet de stekker in
de wandcontactdoos steken, het paneel reinigen of onderhoud er aan uit te voeren.
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LET OP: Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak waardevolle materialen. Ze kunnen echter ook
schadelijke materialen bevatten, die
voor veiligheid of gebruik nodig waren.
Bij het afval kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor het milieu. Gooi deze apparaten dan
ook nooit bij het restafval, maar laat de apparaten
verwijderen door professionele instanties. U kunt
oude apparaten onder andere inleveren bijde leverancier en de gemeentelijke inleverpunten.

BEDIENING
• Door één maal te drukken wordt de timer geactiveerd.
• Knipperend lampje aan de rechter onderzijde
van het display betekent dat de verwarming
actief is.
• Het apparaat schakelt twee uur op maximaal
vermogen in.
• Na 2 uur schakelt de thermostaat automatisch
af en stopt de verwarming.
• Door tussentijds te drukken schakelt de timer
voortijdig uit.
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TECHNISCHE GEGEVENS
31 x 251 x 62 mm
16 A, 230 V
IP

24

TIMER

2 uur

ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN
Beste klant,
Neem onze algemene voorwaarden in acht. In het
geval van garantie gelden de lokale eisen. Spreek
hiervoor de lokale handelaar of distributeur aan.
VOORBEHOUD: We behouden ons het recht voor
technische wijzigingen aan te brengen. Veranderingen, fouten en drukfouten vormen geen aanspraak op schadevergoeding.

