Quality Heating
Eco slim convector
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Handleiding & instructies

Installatiehandleiding & instructies
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Quality Heating Eco slim convector!
De Eco slim convector van Quality Heating heeft een slank design en past in elk
interieur. Het is een krachtige convector met een ingebouwde programmeerbare
thermostaat die gemakkelijk bediend kan worden via uw telefoon.
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

460 x 107 x 400 mm
690 x 107 x 400 mm
830 x 107 x 400 mm

IP-Waarde

IP 24

Kleur

Wit

1000 Watt
1500 Watt
2000 Watt
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

-

Lees alle informatie in deze handleiding nauwkeurig door.

-

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

-

Gebruik de thermostaat enkel zoals beschreven in de handleiding.

-

Sluit niet meer dan 3600 watt vermogen aan per groep.
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INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

✓ 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.
✓ Hang het apparaat aan de wand.
✓ Hanteer het apparaat niet met natte of vochtige handen. Stel het apparaat niet
bloot aan direct spuitend water.
✓ 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.
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GARANTIE

Alleen bij juiste montage volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige
garantie geven. De Quality Heating Eco slim convector is een onderhoudsvrije
convector met een garantie van 2 jaar op de elektrotechnische werking van de
elementen.
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MONTAGE EN GEBRUIK

Wandmontage
Houdt bij de montage van de convector altijd rekening met en minimale afstand van
1000mm aan alle kanten.
Minimaal 1000mm

Minimaal 1000mm

Minimaal 1000mm

Minimaal 1000mm

1. Gebruik de montage beugel van de convector voor de juiste afstand. Plaats de
beugel tegen de wand en maak deze vast met de schroeven.
2. Kantel te convector en zorg er voor dat de onderkant vast komt te zitten, til
rustig de convector op en maak deze nu aan de bovenkant vast.
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Controlepaneel

13
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Aan/uit-lampje
Laag vermogen actief
Hoog vermogen actief
Verwarmingsindicator
Temperatuur °C-indicator
Omhoog Selecteren
Omlaag selecteren
Selectie vol/half vermogen
Aan/uit- en instellingsknop
Timerindicator
Tijdweergave
Wi-Fi-weergave
Aan/uit-schakelaar
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Functie

Controlepaneel Interpretatie
Overzicht

Inschakelen

Druk op “

Uitschakelen

Houd “
“ 3 seconden ingedrukt om de verwarming uit te
schakelen.
Druk op de selectieknop voor vol/half vermogen om
tussen de instellingen te schakelen. De huidige instelling
wordt weergegeven door het pictogram "LO" of "HI" op
het display.

Selectie
vol/half
vermogen
Instelling
doeltemperat
uur
Timerinstelling

“ om de verwarming in te schakelen.

+

Druk tweemaal op “
” en selecteer vervolgens “
”
of “
” om de timer in te stellen, de timer ging van 0-24
uur.

+

Kinderslot
WIFI resetten

Druk eerst op “
” en selecteer vervolgens “ ” of “ ” om
de doeltemperatuur in te stellen, het temperatuur
instelbereik is 5 tot 45℃.

+

Houd "
" en "
" tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt
om de kinderslotfunctie in of uit te schakelen.
Houd de selectieknop voor volledig/half vermogen
ingedrukt om de wifi opnieuw in te stellen.

Gebruik
Open raam detectie
Wanneer de verwarming in werking is, bevindt deze zich automatisch in de
detectiemodus voor open ramen en wordt uitgeschakeld als de
omgevingstemperatuur snel onder de 3 graden of meer daalt. Als de kachel een
open raam heeft gedetecteerd, zal het °C-pictogram knipperen, de kachel piept en
stopt met verwarmen. U moet het apparaat dan opnieuw opstarten voor het
opwarmen.
Probleem oplossen:
1. E1-Temperatuursensorfout, met 5 pieptonen.
2. E3-Oververhittingsgebeurtenis, met 5 piepgeluiden.
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Vorstbescherming
De convector heeft een ingebouwde vorstbeveiligingsmodus waardoor de
omgevingstemperatuur niet onder de 5 komt. Deze functie werkt ongeacht de
instellingen die op de kachel zijn geselecteerd. De enige manier om deze functie in
werking te stellen, is door de verwarming uit te schakelen met de hoofdschakelaar
(niet stand-by).
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QUALITY HEATING APP

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. U kunt uw router na het verbinden weer terug zetten op de
5GHz netwerk, de 2.4GHz is alleen nodig tijdens het verbinden van het apparaat met
de app.

Stap 1 Download de Quality Heating APP
Scan de QR-code die hiernaast is weergegeven om de app direct te downloaden of
zoek in de Google Play store of App store (iPhone) naar: Quality Heating. Druk
hierna op downloaden. De app wordt nu gedownload en geïnstalleerd.
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Stap 2 Registreer een account of log in
⚫ Na de installatie kunt u inloggen. Als dit de eerste keer is dat u de app gaat
gebruiken kunt u een nieuw account registreren. (Fig 2-1）

Fig 2-1
Lees de Privacy Policy en druk op ‘Akkoord’ om naar de volgende stap te gaan.
(Fig 2-2)
⚫ Registreer uw account door middel van een e-mail of telefoonnummer en druk op
‘Verificatiecode ophalen’. (Fig 2-3)
⚫ U ontvangt nu een verificatiecode via e-mail of sms, voer deze in. (Fig 2-4)
⚫ Maak nu een wachtwoord aan (6 tot 20 tekens). (Fig 2-5)
⚫

⚫

Fig 2-2

Fig 2-3

Fig 2-4

Fig 2-5
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Stap 3 Creëer een huis
1. Ga naar profile (rechtsonder) en ga naar Home-beheer (Fig 3-1)

Fig 3-1
2. Ga je huis een naam door te klikken op Home-naam (Fig 3-2)
3. Stel je locatie in door te klikken op familielocatie en dan bevestigen (Hoeft niet
precies uw adres te zijn, zie Fig 3-3)

Fig 3-2

Fig 3-3
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Stap 4 Verbind uw apparaat met Wi-Fi
•
•
•
•

•

Zet de convector aan en kijk of de wifi-pictogram knippert. Als dit niet het geval
is reset dan de wifi door de selectieknop 7 seconden in te drukken.
Open de app op uw telefoon en druk rechtsboven op het + knopje drukken om
uw thermostaat toe te voegen. ( Fig 4-1 )
Zoek vervolgens naar “klein huishoudelijk” links in het menu en druk
vervolgens op “thermostaat” (Fig 4-2)
Nu moet u uw eigen wifi selecteren en uw wachtwoord hiervan invullen. De
app gaat dan automatisch verbinding maken. (Fig 4-3) Dit zal ongeveer 5 tot
90 seconden kunnen duren. (Fig 4-4)
Mocht dit niet lukken probeer het dan opnieuw.

Fig 4-1

Fig 4-2

Fig 4-3

Fig 4-4

Als de verbinding gelukt is kunt u nu gemakkelijk via de mobiele app de convector
gaan programmeren. Wij adviseren om dit via de app te doen.
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ONDERHOUD EN SERVICE

Onderhoud:
Quality Heating Eco slim convector is onderhoudsvrij.

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

-

Gebruik een vochtige doek met een mild reinigingsmiddel om het paneel
schoon te maken.

-

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

-

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen op
alcoholbasis.

-

Droog de behuizing na het schoonmaken.

-

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

14

TECHNISCHE DATA EN BESCHIKBARE MODELLEN

Verwarmingselement

Vorstbeveiliging

Ja

Voeding

230 V

Certificaten

CE, ROHS

Productvariaties

Serie

Materiaal

IP

Montage

Lengte

Eco Slim Alluminium 24 Wand
615 mm
convector
Vrijstaand 850 mm
970 mm

Breedte

Diepte

Gewicht

400 mm

50 mm

4,7 KG
5,7 KG
6,3 KG

ONDERSTEUNING

Neem voor ondersteuning contact op met uw installateur of verkooppunt
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