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Woord vooraf
Hartelijk dank voor de aankoop van een HeatFun infraroodpaneel van Pillen Products bv. Met dit product
kunt u rekenen op jarenlang probleemloos gebruik. Deze gebruikshandleiding is bedoeld om u te helpen
het infraroodpaneel correct te gebruiken, onderhoud uit te voeren en problemen te voorkomen zodat het
paneel steeds in de optimale condities kan worden gebruikt. Gelieve deze gebruikershandleiding
aandachtig door te nemen alvorens het infraroodpaneel in gebruik te nemen.
Voor meer informatie over HeatFun kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0544 398810 of
via info@heatfun.eu of kijk op www.heatfun.eu. HeatFun is een merknaam van Pillen Products bv te
Lichtenvoorde, Nederland.
Aan dit gehele document kunnen geen rechten worden ontleend.
Lichtenvoorde, december 2016
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NL

Gebruikershandleiding
1. Inleiding
Dit is de algemene gebruiksaanwijzing voor HeatFun warmtepanelen van Pillen Products bv. Het is
mogelijk dat de afbeeldingen niet overeenkomen met het geleverde meubel of dat niet alle opties
aanwezig zijn.
Iedereen die met de plaatsing, inbedrijfname, bediening, schoonmaak en onderhoud van dit
warmtepaneel te maken krijgt moet vooraf de gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen en begrepen
hebben. Deze gebruiksaanwijzing moet ten allen tijde beschikbaar zijn voor de personen die het
warmtepaneel bedienen, schoonmaken of onderhouden. Het navolgen van alle voorschriften en
aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing draagt ertoe bij dat het warmtepaneel veilig gebruikt wordt
en dat het warmtepaneel storingsvrij functioneert. Buiten de voorschriften en aanwijzingen uit deze
gebruikershandleiding moeten ook algemeen geldende voorschriften voor veiligheid en
arbeidsomstandigheden aangehouden worden. De afbeeldingen in deze gebruikersaanwijzing hoeven
niet altijd overeen te komen met het geleverde warmtepaneel. De tekeningen zijn niet op de schaal
1:1.
Als er bij het warmtepaneel elektrische accessoires meegeleverd zijn, zijn hiervoor ook eigen
gebruiksaanwijzingen bijgevoegd.
De in deze gebruiksaanwijzing gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op de meest recente
informatie. Zij worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzigingen. Pillen Products bv behoudt
zich het recht voor op het ongeacht welk moment de constructie en/of uitvoering van haar producten
te wijzigen zonder de verplichting eerder gedane leveranties dienovereenkomstig aan te passen.
2. Belangrijke informatie
De HeatFun infraroodverwarming is met de grootst mogelijke zorg geproduceerd en voldoet aan de
geldende Europese veiligheidsnormen. Om het product veilig te gebruiken is het absoluut
noodzakelijk dat u de instructies in deze gebruikersdocumentatie leest en navolgt.
3. Toepassing en gebruik
Deze infraroodverwarming is bedoeld voor het plaatselijk bijverwarmen van ruimtes en personen. De
verwarming gaat werken als u de stekker in het stopcontact steekt. Om de verwarming uit te zetten
haalt u de stekker uit het stopcontact. Het is mogelijk dat enkele producten zijn voorzien van een
draadloze afstandsbediening.
4. Technische specificaties
Op het typeplaatje staan o.a. de technische gegevens over de elektrische aansluiting en het
serienummer van het geleverde warmtepaneel vermeld. Dit typeplaatje bevindt zich aan de
onderkant van het warmtepaneel, in de buurt van de elektrische bekabeling.
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5. Schoonmaak van het apparaat
Schakel het apparaat altijd uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat deze wordt
schoongemaakt. Laat de infraroodverwarming eerst volledig afkoelen. Mocht het paneel een
doekbespanning bevatten, dan is het mogelijk deze te verwijderen en te wassen op 30°, het doek is
ook geschikt voor de droger. Het frame is met water en een mild schoonmaakmiddel te reinigen. Het
verwarmingspaneel nooit met water reinigen, deze nooit in water of ander vloeistoffen
onderdompelen.

6.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften




Raak geen hete oppervlakken aan.
Om u te beschermen tegen een elektrische schok; snoer, stekker of het apparaat niet
onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
Haal de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet in gebruik is of voor reiniging.
Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of te monteren.
Het apparaat niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker of indien het toestel
beschadigd is op enigerlei wijze.
Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kan
schade veroorzaken en beëindigt iedere garantie die u heeft.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis, in zone 0 & 1 in natte zones of op of in de buurt van
directe warmtebronnen.
Laat geen snoer niet tegen hete oppervlakte of in contact komen met het apparaat. Plaats het
product niet onder of dicht bij de gordijnen, raambekleding enz.
Dit apparaat is alleen voor (huishoudelijk) gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke, draagbare ondergrond/plafond.
Dit apparaat mag alleen worden gebruikt onder toezicht van volwassenen.
Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder kinderen) met
verminderde fysieke, zintuigelijke of mentale capaciteiten. Of een gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen m.b.t het gebruik van
dit apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit
zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op
dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen.
Let op: om gevaar te voorkomen door het onbedoeld terugstellen van de thermische beveiliging
mag dit apparaat niet gevoed worden via een externe schakelapparaat, zoals een timer, of
aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig uit en aangezet wordt door het voorwerp.
Het beschadigde snoer of stekker moet vervangen worden door een geautoriseerde technicus
om gevaar te vermijden. Repareer het apparaat niet zelf.
Het gebruik van een verlengsnoer of iets dergelijks is niet toegestaan.
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7.

Plaatsing en aansluiting

7.1. HeatFun vrijstaand
7.1.1.
HeatFun S Alu vrijstaand
Beschikt u over een vrijstaand HeatFun S Alu infraroodpaneel? Deze panelen zijn standaard uitgerust
met een acrylvoet, zowel bij de horizontale als verticale variant. Deze voet is bij levering direct
gemonteerd aan uw verwarming en klaar voor gebruik.
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7.1.2.
HeatFun L Alu vrijstaand
Beschikt u over een vrijstaand HeatFun L Alu Infrapaneel? Deze panelen zijn standaard uitgerust met
een metalenvoet, zowel bij de horizontale als verticale variant. Deze voet is bij levering direct
gemonteerd aan uw verwarming en klaar voor gebruik.
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7.1.3.
HeatFun Pro vrijstaand
Heeft u een HeatFun Pro vrijstaand infraroodpaneel? Bij dit paneel wordt standaard een voetenset
(of optioneel wieltjes) bijgeleverd waar u het paneel, zowel horizontaal als verticaal, in kunt
schuiven. Met de twee bijgeleverde schroeven, schroeft u het paneel ter versteviging aan het
voetenset.
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7.2.

HeatFun wand

7.2.1.
HeatFun Alu wand
Heeft u een HeatFun Alu verwarmingspaneel muurvariant? Deze dient bevestigd te worden aan de
wand. Hiervoor gebruikt u bevestigingsmaterialen, geschikt voor de wand. Informeer bij twijfel een
specialist
met
welk
materiaal
u
het
beste
het
paneel
kan
monteren.
TIP: maak gebruik van een waterpas om het panel recht neer te hangen.
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Beugelbevestiging

Draai de bout aan

Steek de bout door de plaat en steek
de geleverde moer in het
bevestigingsblok.
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7.2.2.
HeatFun Pro wand
Beschikt u over een HeatFun Pro wand verwarmingspaneel? Deze wordt geleverd met 4 magneten die
u allen middels schroeven op de muur bevestigd. Het paneel bestaat uit een metalen oppervlakte en
kan door de magnetische opname aan de muur bevestigd worden. TIP: maak gebruik van een
waterpas om het panel recht neer te hangen.

Zie de afbeelding hieronder voor richtlijnen conform de bevestiging van de magneten. Afmetingen zijn
in mm.
HeatFun S Pro wand

HeatFun L Pro wandvariant
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7.3.

HeatFun plafond

7.3.1.
HeatFun Alu plafond
Heeft u een HeatFun Alu plafondelement? Wij adviseren, indien mogelijk, de panels aan een
bouwkundig plafond te bevestigen. Het is ook mogelijk om de panels aan een systeemplafond te
bevestigen, alleen dient er dan een extra systeemhouder boven het plafond te worden geplaatst om
het gewicht van de panel gelijkmatig te verdelen over het plafond. TIP: Let op de eisen van uw
plafond en laat u zich informeren door een specialist.

Montagemogelijkheden

Blikplafond

Betonnen plafond
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7.3.2.
HeatFun Pro plafond
Beschikt u over een HeatFun Pro plafondelement? Wij adviseren, indien mogelijk, de panels aan een
bouwkundig plafond te bevestigen. Het is ook mogelijk om de panels aan een systeemplafond te
bevestigen, alleen dient er dan een extra systeemhouderset boven het plafond te worden geplaatst
om het gewicht van de panel gelijkmatig te verdelen over het plafond. TIP: Let op de eisen van uw
plafond en laat u zich informeren door een specialist.

Montagemogelijkheden

Blikplafond

Betonnen plafond

7.3.3.
HeatFun Systeemplafond plaat
Onze HeatFun Systeemplafond platen zijn snel en eenvoudig in uw systeemplafond te leggen. De
panelen legt u op dezelfde manier als de plafondplaten in het systeem.
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7.3.3.
HeatFun Comfortpanel Alu & Pro
Heeft u een HeatFun Comfortpaneel? Wij adviseren, indien mogelijk, de panels aan een bouwkundig
plafond te bevestigen. Het is ook mogelijk om de panels aan een systeemplafond te bevestigen,
alleen dient er dan een extra systeemhouderset boven het plafond te worden geplaatst om het
gewicht van de panel gelijkmatig te verdelen over het plafond. TIP: Let op de eisen van uw plafond
en laat u zich informeren door een specialist.

Montagemogelijkheden

Blikplafond

Betonnen plafond

Systeemplafond
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7.4. Textieldoek bevestigen
7.4.1
Confectie: inspan uitvoering
Bevestig uw doek eenvoudig in het HeatFun profiel. Plaats de pees in het profiel met het textiel aan
de buitenkant, de PVC rand drukt u in het profiel. Span het textiel vanuit de buitenzijde naar binnen
toe.
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7.4.2.
Confectie: elastiek uitvoering
Het elastieken doek is door haar rekbaarheid eenvoudig, snel en gemakkelijk om het
infraroodpaneel te binden.
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8.

Garantie
Op het warmtepaneel zijn de garantiebepalingen uit de leveringsvoorwaarden van Pillen Products bv
van toepassing.
Van de garantie uitgesloten zijn beschadigingen aan het meubel die zijn ontstaan door het gebruik
van het warmtepaneel, zoals krassen.
De garantie vervalt indien:
 Het warmtepaneel geheel of gedeeltelijk gedemonteerd is.
 Het elektrische paneel geopend is door iemand anders dan een servicemonteur van Pillen
Products bv.
 De aansluiting van de elektriciteit niet door een bevoegd elektricien gedaan is.
 Het warmtepaneel niet overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing is gebruikt, onderhouden,
aangesloten, geplaatst of verplaatst.
 Het warmtepaneel onoordeelkundig, onjuist, onachtzaam of niet in overeenstemming met het
in deze gebruiksaanwijzing omschreven bedoelde gebruik gebruikt is.

9.

Afdanken
Indien het product afgedankt wordt, dienen de voorschriften voor afvalverwerking in acht genomen
te worden die gelden op de plaats van en ten tijde van het afdanken. In het product zijn alleen
algemeen bekende materialen verwerkt. Ten tijde van de productie bestonden hiervoor
afvalverwerkingsmogelijkheden en er waren geen bijzondere risico’s bekend. In de regel
wordt het infraroodpaneel als industrieel afval beschouwd.
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10.

EG-Verklaring van Overeenstemming

Wij,
Pillen Products bv.
Nijverheidsstraat 9
7131 PA Lichtenvoorde
Nederland
Verklaren onder geheel eigen verantwoordelijkheid dat de producten:








HeatFun Alu S
HeatFun Alu L
HeatFun Pro S
HeatFun Pro L
HeatFun Systeemplafond
HeatFun Comfortpanel Alu
HeatFun Comfortpanel Pro

Waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de bepaling van de Europese richtlijnen.
Lichtenvoorde, december 2016

Theo Pillen
Directeur Pillen Products bv
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