Easy comfort 2000Watt
Wifi convector

Handleiding & instructies
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Installatiehandleiding & instructies
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Easy comfort 2000Watt wifi convector!
De Easy Comfort 2000Watt Wifi convector kachel is ideaal voor het gebruik als bij of
hoofdverwarming.

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

80 x 40 cm

IP-Waarde

Niet geschikt voor vochtige ruimtes

Aansluitsnoer

150 cm

Vermogen

1000W / 1300W / 2300W
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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 verwarmingspanelen 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 mogen niet door kinderen worden uitgevoerd
zondertoezicht.
✓ Gebruik het apparaat niet in kleine ruimtes als er personen aanwezig zijn die
de kamer niet zelfstandig kunnen verlaten en die niet onder voortdurend
toezichtstaan.
✓ Sommige delen van dit product kunnen erg heet worden en bij langdurig
contact brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden
geschonken bij gebruik in de buurt van kinderen en kwetsbare mensen .
✓ Plaats het paneel niet dichtbij gordijnen en andere brandbare stoffen en
materialen. Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke ruimtes of ruimtes
met een agressieve atmosfeer.
✓ Plaats het apparaat staand en stabiel.
✓ 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.
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✓ 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!
✓ Zet het apparaat niet te dichtbij meubels als bedden, banken, poefen en
kussens.
✓ Haal het apparaat altijd uit het stopcontact als deze niet gebruikt wordt.
✓ Schakel het apparaat altijd uit als u de kamer verlaat.
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GARANTIE

Alleen bij juiste montage volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige
garantie geven. De easy comfort convector is een onderhoudsvrij
verwarmingssysteem met een garantie van 2 jaar op de elektrotechnische werking
van de elementen.
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BEDIENING

Montage
Bevestig de voetjes aan de behuizing van de kachel en bevestig ze met de
meegeleverde ST4mm*16 (4 stuks) schroeven.

Gebruik
Steek de stekker in een geschikt stopcontact van een wisselstroomvoeding met
hetzelfde voltage als aangegeven op het typeplaatje.
De knoppen op het aanraakscherm op het product komen overeen met de functies
van de afstandsbediening:
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1. Ventilator
2. Temperatuur "+" knop
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3. Temperatuur“-“ knop
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4. Aan/uit-knop
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5. Modus & WIFI-resetknop
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6. Timerknop
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7. °F / °C
8. WIFI indicator light
9. Vorstpreventielamp

Power functie

Voordat u de kachel kunt inschakelen, moet u de schakelaar aan de zijkant
inschakelen.
Druk op de aan/uit-knop om de functies in te stellen. Het bovenste deel van het
display toont de kamertemperatuur.
De verwarming werkt bij lage verwarmingscondities.

Modus
Druk op de modus & WIFI-resetknop om het laagste vermogen (1000 W) te regelen,
het vermogen bij middelmatige temperatuur (1300 W) te regelen en het vermogen bij
hoge temperatuur (2300 W) te regelen.
Ook kunt u hiermee de vorstpreventie regelen (wanneer de vorstpreventie is
ingeschakeld, wordt de verwarming automatisch ingeschakeld op het
laagste vermogen (1000W) wanneer de kamertemperatuur lager is dan 5°C.)
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Temperatuur selectie
Druk op de knop "▲" of "▼" om de gewenste temperatuur te selecteren uit een
bereik van 5°~37°C. Het LCD-scherm toont de ingestelde temperatuur.

Timer
Druk op de timerknop om het gewenste bereik van 1-24 uur te selecteren.
De resterende tijd verschijnt op het LCD-scherm.

Verbinding via WIFI
Benodigdheden voor verbinding:
Er is een Android smartphone of iPhone nodig om Wi-Fi in te stellen op de
thermostaat. Hiernaast is er een router nodig met een 2.4GHz Wi-Fi netwerk. 5GHz
wordt niet ondersteund. De 5GHz kunt u tijdens het verbinden volledig uitschakelen.
Wanneer de verbinding tot stand is gekomen met de 2.4GHz kan de 5GHz weer
ingeschakeld worden.
1. Gebruik uw telefoon om de onderstaande QR-code te scannen of zoek "Quality

Heating" als applicatie op uw telefoon/tablet om de app te downloaden en te
installeren.

2. Selecteer uw landcode, voer het mobiele telefoonnummer in en tik op "Ophalen"

om een bericht te krijgen met de verificatie-code.
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3. Voer de verificatiecode in het bericht in en tik op "Inloggen" om in te loggen op de

app.
4. Schakel het product in en zorg ervoor dat het product zich in een met WIFI

overdekte omgeving bevindt. Het WIFI-indicatielampje knippert snel. Als het
indicatielampje niet snel knippert, druk dan 5 seconden op de " Modus & WIFIresetknop " en het product zal een "piep" geluid maken, ga dan naar de app, tik
onderaan op "apparaat toevoegen", zoals weergegeven in afbeelding 1.

Afb 1.

A) Kies "Klein huishoudelijk" en vervolgens “kachels”, zoals weergegeven in foto 2
B) Druk op de "bevestigingsindicator knippert snel" wanneer het WIFI-logo op
hetapparaat snel knippert, zoals weergegeven in foto 3
C) Voer het wachtwoord van WIFI in en bevestig vervolgens, zoals weergegeven in
foto 4
D) Wacht tot de app verbinding maakt met het apparaat totdat het succesvol is
verbonden, zoals weergegeven in foto 5

Afb 2

Afb 3

Afb 4

Afb 5
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Bediening via WIFI
1. U kunt het apparaat mobiel bedienen in een WIFI- of 4G LTE-omgeving. Ga naar
de hoofdinterface van het apparaat en u ziet de voeding, modus, timer en instellingen
zoals weergegeven in afbeelding 6.
2. Druk op de aan / uit-knop en u kunt uw verwarming op de app gebruiken. Schakel
de modus in en u kunt de juiste temperatuur kiezen, zoals weergegeven in foto 7.
3. Druk op de timer, u kunt kiezen tussen 1 - 24 uur, zoals weergegeven in foto 8.
4. Druk op de instelling, u kunt °F en °C schakelen en naar het weekprogramma
gaan en de schakelaar van de ventilator bedienen, zoals weergegeven in foto 9.

Afb 6

Afb 7

Afb 8

Afb 9
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Het weekprogramma instellen
Selecteer de knop "Weekprogramma" om deze in te stellen.
Als u naar het weekprogramma gaat, kunt u op elke dag van de week de juiste
temperatuur voor 24 uur kiezen, zoals weergegeven in afbeelding 10.

Afb 10
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ONDERHOUD EN SERVICE

Onderhoud:
De convectoren zijn onderhoudsvrij.

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

-

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

-

Wacht altijd tot de convector afgekoeld is voordat u begint met schoonmaken.

-

Gebruik een vochtige doek met een mild reinigingsmiddel om de convector
schoon te maken.

-

Dompel de convector nooit onder in water en zorg ervoor dat er geen vocht in
de behuizing kan komen.

-

Bescherm de elektrische onderdelen tegen vocht en vloeistoffen.

-

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen op
alcoholbasis.

-

Als u dit artikel wilt weggooien, gooi het dan niet bij het huisvuil. Gebruikte
elektrische en elektronische apparatuur en batterijen moeten apart worden
ingezameld.
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TECHNISCHE DATA EN BESCHIKBARE MODELLEN

Verwarmingselement

Frequentie

50/60Hz

Oververhittingsbeveiliging

Ja

Lengte aansluitsnoer

1.50 meter

Certificaten

CE, TUV, ROHS

Productvariaties

Serie

Materiaal

IP

Montage

Lengte

Breedte

Diepte

Vermogen

Gewicht

Wifi
convector

Aluminium
Kunststof

-

staand

68 cm

45 cm

22 cm

35 Watt

5.50 KG

ONDERSTEUNING

Neem voor ondersteuning contact op met uw installateur of verkooppunt
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