
 
1. Belangrijkste aanwijzingen  
Deze gebruikshandleiding is bedoeld om u te helpen het 
verwarmingsapparaat correct te gebruiken, onderhoud 
uit te voeren en problemen te voorkomen zodat het 
apparaat steeds in de optimale condities kan worden 
gebruikt. Gelieve deze montage- en gebruikshandleiding 
aandachtig door te nemen alvorens het 
verwarmingsapparaat in gebruik te nemen. Bewaar de 
handleiding zorgvuldig en overhandig hem eventueel 
aan de volgende eigenaar.  
 
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis, in zone 0 & 1 

in natte en vochtige zones of op of in de buurt van 
directe warmtebronnen.  

- Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen 
door de fabrikant van het apparaat kan schade 
veroorzaken en beëindigd iedere garantie die u 
heeft.  

- Het apparaat niet gebruiken met een beschadigd 
snoer of stekker of indien het toestel beschadigd is 
op enigerlei wijze.  

- Indien het snoer van het apparaat beschadigd is, 
moet deze vervangen worden door een snoer die bij 
de fabrikant verkrijgbaar is.  

- 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 onderdompelen in water of 
andere vloeistoffen.  

- Laat het snoer niet tegen het  hete oppervlakte of in 
contact komen met het apparaat.  

- Het apparaat moet worden geplaatst op/aan een 
stabiele, vlakke, draagbare ondergrond/wand.  

- Het apparaat niet door kinderen of andere personen 
laten inschakelen die niet in staat zijn om het 
apparaat veilig te gebruiken. Voorkom dat er 
kinderen met het apparaat spelen.  

- In ruimtes waar ontvlambare stoffen opgeslagen of 
gebruikt worden, mag het apparaat niet toegepast 
worden.  
 

2. Montage, installatie 
Het apparaat kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt 
worden. Beschikt u over een vrijstaand apparaat, dan is 
deze standaard uitgerust met een acrylvoet. Deze voet is 
bij levering direct gemonteerd aan uw paneel en klaar 
voor gebruik.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Wandmontage 
BELANGRIJK – De meegeleverde bevestigingsmaterialen 
moeten gebruikt worden.   

 
 
 
 
 
 

- Boor bevestigingsgaten voor de schroeven. 
- Plaatst de schroeven vast in de wand. 
- Hang het verwarmingsapparaat door middel van de 

gleuven die zich aan de achterzijde van het apparaat 
bevinden aan de schroeven.  

 
Gebruik de bijgeleverde boormal voor het bepalen van 
de juiste plekken voor de  boorgaten.   
 

3. Storingen 
Wanneer het verwarmingsapparaat geen warmte 
afgeeft, controleer of het toestel ingeschakeld is. 
Wanneer de storing niet verholpen kan worden gelieve 
zich dan tot de fabrikant te wenden. Reparaties aan het 
apparaat mogen alleen door de fabrikant uitgevoerd 
worden.  
 

4. Reiniging 
Schakel het apparaat uit door de stekker uit het 
stopcontact te verwijderen en laat het afkoelen voordat 
deze wordt gereinigd. Het frame kan gereinigd worden 
met een zachte, vochtige doek en een mild 
schoonmaakmiddel. Het verwarmingspaneel nooit met 
water reinigen of andere vloeistoffen.  
 
Indien aanwezig, kan de doekbespanning gewassen 
worden op maximaal 30

 
graden. Let op: het B1 

certificaat dat geldt voor de doekbespanning, komt na 
het wassen te vervallen.  
 

5. Technische gegevens  
Aansluitingsspanning: 230V AC, 50Hz 
Veiligheidscategorie: IP 20 
 

Type Vermogen Gewicht Breedte Hoogte 

Vrijstaand inclusief acrylvoet  

S Alu horizontaal 145 Watt 5,8 kg 600mm 400mm 

S Alu verticaal 145 Watt 5,8 kg 400mm 600mm 

Wand 

S Alu horizontaal 145 Watt 3,3 kg 600mm 400mm 

S Alu verticaal 145 Watt 3,3 kg 400mm 600mm 

 

6. Garantie   
Op dit product zijn de garantiebepalingen uit de 
leveringsvoorwaarden van Pillen Products bv van 
toepassing.  
Verwijdering 
Het apparaat mag niet met het algemene huisvuil 
verwijderd worden.  

Montage- en gebruikshandleiding 
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