Warmte mat met controller – V14

Handleiding & instructies
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Installatiehandleiding & instructies
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw warmtemat met controller V14!
De warmte matten met controller zijn beschikbaar in verschillende afmetingen en
varianten. De warmte mat leent zich voor verschillende doeleinden, zo zorgt deze
uiteraard voor heerlijk warme voeten. Maar u kunt de mat bijvoorbeeld ook tegen de
rugleuning van uw bank plaatsen voor een warme rug.
Om te garanderen dat uw product optimaal werkt zijn er enkele aandachtspunten,
deze zijn beschreven in deze installatievoorschriften. Alleen bij gebruik volgens deze
voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven.

SPECIFICATIES

Voeding

230 V

Afmeting

40 x 60 cm 110Watt antraciet
40 x 60 cm 110Watt crème
50 x 70 cm 145Watt antraciet

IP-Waarde

Niet geschikt voor vochtige ruimtes

Aansluitsnoer

200 cm
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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.

-

Alle bedrading dient te worden uitgevoerd naar lokale en nationale
bouwnormen en verordeningen.

-

Gebruik de verwarmingsmatten enkel zoals beschreven in de handleiding.

-

Sluit niet meer dan 3600 watt vermogen aan per groep.
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INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN

✓ Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar alle
waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.
✓ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en
gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder
toezicht.
✓ Gebruik het apparaat niet in kleine ruimtes als er personen aanwezig zijn die
de kamer niet zelfstandig kan verlaten en die niet onder voortdurend toezicht
staan.
✓ Dek de mat niet volledig af
✓ Laat het apparaat volledig drogen na een natte reiniging. Gebruik het niet als
het nat is.
✓ Hanteer het apparaat niet met natte of vochtige handen. Stel het apparaat niet
bloot aan direct spuitend water.
✓ Bedek of transporteer het apparaat niet tijdens gebruik.
✓ Ga niet op het apparaat zitten.
✓ Dit apparaat is geen speelgoed! Buiten bereik van kinderen en dieren houden.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik zonder thermostaat.
✓ Controleer accessoires en aansluitonderdelen op mogelijke schade vóór elk
gebruik van het apparaat. Gebruik geen defecte apparaten of onderdelen.
✓ Zorg ervoor dat alle elektrische kabels buiten het apparaat zijn beschermd
tegen schade (bijv. Veroorzaakt door dieren). Gebruik het apparaat nooit als
elektrische kabels of de stroomaansluiting beschadigd zijn!
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GARANTIE

Alleen bij juiste montage volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige
garantie geven. Verwarmingsmatten zijn een onderhoudsvrij verwarmingssysteem
met een garantie van 2 jaar op de elektrotechnische werking van de elementen.
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BEDIENING

De vermogen van de mat instellen
Druk ON/OFF, het rode lampje van de “high” stand brandt
Druk op ON/OFF in stappen om de standen te bereiken:
HOOG (high)
MIDDEL (middle)
LAAG (low)
ON/OFF

Rood
Groen
Blauw
Uit

De timer instellen
Na het instellen van het vermogen van de mat kunt u doorgaan met het
instellen van de timer
Houdt ON/OFF 3sec ingedrukt tot het blauwe licht gaat knipperen.
De timer staat nu op 30min.
Om de gewenste tijd in te stellen kunt u ON/OFF in stappen drukken tot de
gewenste stand.
Kleur Licht

Timer

Blauw
Groen
Rood
Groen + Blauw
Rood + Groen

30 minuten
1 uur
2 uur
3 uur
5 uur
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ONDERHOUD EN SERVICE

Onderhoud:
De warme matten zijn onderhoudsvrij.

Schoonmaken:
Zorg ervoor dat de mat schoon en stofvrij is voordat u hanteert.

-

Schakel de stroom uit of haal de stekker uit het stopcontact voordat u het de
mat schoonmaakt.

-

Gebruik de stofzuiger in de laagste stand.

-

Dompel de mat nooit onder in water en zorg ervoor dat er geen vocht in de
controller of mat kan komen.

-

Bescherm de elektrische onderdelen tegen vocht en vloeistoffen.

-

Gebruikt en licht vochtige doek of de mat schoon te vegen.

-

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen op
alcoholbasis.
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TECHNISCHE DATA EN BESCHIKBARE MODELLEN

Verwarmingselement

Oppervlakte temperatuur

Ca 30 – 35 ͦ C

Oververhittingsbeveiliging

Ja

Lengte aansluitsnoer

2.0 meter

Certificaten

CE, TUV, ROHS

Productvariaties

Serie Materiaal IP

Montage Lengte Breedte Diepte Vermogen Gewicht

V14

Staand

Polyester

-

60-70
cm

40-50
cm

0.5 cm 150-180
Watt

1 KG

ONDERSTEUNING

Neem voor ondersteuning contact op met uw installateur of verkooppunt
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