WVM904LCD

Warme voeten mat- LCD
Specificaties
-

Warme voeten mat
Afmeting : 40 x 60 cm
Vermogen: 90 Watt
Voorzien van 4 warmtestanden
Voorzien van aan/uitschakelaar, 4 standen regeling en automatische timer

Toepassing
-

De mat is geschikt voor toepassing in droge ruimte
De mat kan worden gebruikt op niet warmte gevoelige vloeren. Let op bij toepassing op PVC
of vinyl.

Belangrijke veiligheidsinformatie
•

Schakel altijd de stroom volledig af wanneer u de elektrische onderdelen hanteert, bij
installatie, verwijderen, schoonmaken of onderhoud.

•

Lees alle informatie in deze handleiding nauwkeurig door.

•

Gebruik de warme voeten mat enkel zoals beschreven in de handleiding.

Garantie
Alleen bij juiste plaatsing en gebruik volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie
geven. VH warme voeten mat is een onderhoudsvrij verwarmingssysteem met een garantie van 2
jaar op de elektrotechnische werking van de mat.

Gebruiksvoorschriften
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Niet gebruiken in natte / vochtige ruimtes of buiten omgevingen.
De Warme Voeten Mat niet afdekken om overbelasting en oververhitting te voorkomen.
Gebruik de warme voeten mat enkel op een droge en vlakke ondergrond.
De mat niet buigen, niet doorboren, niet insnijden.
Zorg dat de aansluitkabel en aanverwante onderdelen en componenten niet
beschadigen.
In geval van schade aan de kabel, schakelaar of Warme Voeten Mat, direct de stekker uit
het stopcontact nemen, neem eventueel contact op met uw leverancier.
Reinigen van de warme voeten mat alleen met vochtige doek en mild
schoonmaakmiddel. Niet geschikt voor de wasmachine.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een
verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en
kennis, tenzij ze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het
apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Ondersteuning
Neem voor ondersteuning contact op met uw installateur of :
Verwarminghandel.nl | info@verwarminghandel.nl
033– 303 4333 | www.verwarminghandel.nl

WVM904LCD

Warme voeten mat- LCD
Bediening van de mat
Temperatuurinstellingen
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Schakel de mat in door ca 3 sec de Model/Off knop ingedrukt te houden
De mat wordt ingeschakeld in de laagste stand (1)
Druk meermaals op de Model/Off knop om van instelling te wisselen
De mat heeft 4 standen. In het scherm ziet u op welke stand de mat is ingesteld : 1 t/m 4
Deze 4 standen staan voor een oppervlakte temperatuur van de mat:
a. 1: Laag
b. 2: Midden
c. 3: Warm
d. 4: Hoog
Zolang de mat opwarmt knippert de ingestelde stand (1,2,3 of 4). Als de mat de gewenste
temperatuur heeft bereikt stopt het cijfer met knipperen.

Timer instellingen
Let op; wanneer de mat wordt ingeschakeld start de timer automatisch op 120 min. De mat schakelt
dus altijd automatisch uit na 120 min, tenzij de timer anders wordt ingesteld.
▪
▪
▪
▪

Om de timer in te stellen, houdt de TIMER knop ingedrukt tot de minuten gaan knipperen
Druk meermaals op de timer knop om de gewenste instelling te kiezen
Het scherm toont het overgebleven aantal minuten op de timer.
De timer kan worden ingesteld op: 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 en 300 minuten.

Ondersteuning
Neem voor ondersteuning contact op met uw installateur of :
Verwarminghandel.nl | info@verwarminghandel.nl
033– 303 4333 | www.verwarminghandel.nl

