Handleiding Mini-Verwarmer / Vorstbewaker
Alleen voor gebruik in droge ruimtes BINNENSHUIS
Warmtevermogen: 200 Watt of 400 Watt
Netspanning: 230 V, 50 Hz
Veiligheidsklasse: IP 21
Elektrische aansluiting
Het apparaat dient te worden aangesloten op een geaard stopcontact.
Een eventuele vaste verbinding met het lichtnet mag uitsluitend
worden aangelegd door een gekwalificeerde elektricien.
Gebruik
Steek de stekker in het stopcontact. Het verwarmingselement is
alleen actief wanneer de omgevings-temperatuur lager is dan de
ingestelde schakeltemperatuur. Op stand 1 (vorstvrij houden) is
deze temperatuur ca. +5 C. Het instelbereik loopt tot ca. +30C.
Opmerking: controleer de schakel-temperatuur op gezette tijden.
U vindt dit inschakelpunt door langzaam aan de knop te draaien, tot u een klikgeluid hoort.
Monteren tegen de wand
Bevestig de vorstbewaker verticaal tegen een wand of muur, met draaiknop en snoer aan de
onderzijde. Op deze wijze kan de ingebouwde temperatuur opnemer het apparaat tijdig
uitschakelen, waardoor oververhitting wordt voorkomen.
Warmte afgifte
Zorg dat de vorstbewaker ten allen tijde zijn warmte goed aan de directe omgeving kan
overdragen. Houdt bij de montage verder rekening met voldoende vrije ruimte rondom het
apparaat, zodat deze zijn warmte goed kwijt kan. Afstand tot de vloer minimaal 6 cm. Aan de
bovenzijde minimaal 29 cm en aan weerszijden tenminste 11 cm vrije ruimte laten. Voorkom
belemmering van de luchtstroom door kleding, gordijnen of andere materialen. Dat kan
namelijk leiden tot brandgevaar door oververhitting.
Schoonmaken
Verwijder stof en/ of vuil met een licht-vochtige doek. Geen reinigingsmiddelen gebruiken.
Als de vorstbewaker niet werkt
a. Is er netspanning aanwezig? (controleer zekering, stekker goed in het stopcontact)
b. Als het apparaat of het netsnoer beschadigd is dient het geheel te worden vervangen.
c. Zet de thermostaat op maximum (helemaal rechtsom draaien, in stand 6).
d. Neem contact op met uw leverancier als het apparaat nog steeds geen warmte afgeeft.
Waarschuwing
De vorstbewaker is niet bedoeld voor gebruik in natte ruimten, zoals badkamers.
Het apparaat mag niet worden gebruikt door kleine kinderen, mensen met verminderde
motorische vaardigheden en personen die zich onvoldoende bewust zijn van hun eigen
veiligheid.
Denk aan uw veiligheid! U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en gebruik.
Dugoshop en Voltanova kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld.
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