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Geachte klant

Hartelijk dank voor het kiezen van deze handdoekradiator.Dit product 
is in overeenstemming met onze strenge kwaliteitseisen vervaardigd 
om u totale voldoening te geven. Wij raden wij u aan deze instructies 
aandachtig te lezen en bij de hand te houden om het meeste uit uw 
radiator te halen.

Hartelijk dank voor uw aankoop.

  

1. Overzicht 
1.1 Introductie 

 

 

 

1.2 Waarschuwingen 
LET OP Om elk gevaar voor zeer jonge kinderen te voorkomen, 
wordt u geadviseerd om dit apparaat zo te installeren dat de 
laagste verwarmingsbalk minimaal 600 mm vanaf de vloer 
bevindt. 

 

  

 

Let op, heet oppervlak.
 

LET OP — Sommige delen van dit product kunnen zeer heet worden 
en brandwonden veroorzaken. Er dient voornamelijk aandacht te 
worden besteed waar kinderen en kwetsbare mensen aanwezig zijn.  
Houd kinderen jonger dan 3 jaar op afstand, tenzij zij continu onder toezicht 
staan. Kinderen tussen 3 jaar en 8 jaar mogen het apparaat alleen aan- en 
uitzetten mits deze in de normale bedrijfsstand is geplaatst of geïnstalleerd 
en dat zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilig 
gebruiken van het apparaat en de daaruit voortkomende gevaren hebben 
begrepen. Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet aanzetten, 
bedienen en schoonmaken of onderhouden eraan uitvoeren. Dit apparaat 
kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met 
beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring
en kennis hebben als zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en de daaruit voortkomende
gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden
uitgevoerd.
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Dit apparaat moet volgens de geldende regels en normen worden 
verbonden of aangesloten en alleen door een bevoegd persoon. Een 
handdoekradiator moet worden gebruikt voor het doel waarvoor deze 
bestemd is en niet als een tafel, stoel, speelgoed, ladder, enz. 
 
Het is beschermd tegen waterspatten en kan worden geïnstalleerd binnen 
de volumes 2 en 3 (zie paragraaf 2.1), zolang de elektrische bedieningen 
buiten het bereik van iedereen is die het bad of de douche gebruikt. Het 
mag niet worden geaard. 
 
De voeding moet met een aardlekschakelaar van 30 mA maximaal worden 
beveiligd, vooral wanneer deze in een ruimte met een badkuip of douche 
wordt geïnstalleerd. 
 
BELANGRIJK Als het netsnoer is beschadigd, dan moet deze om 
veiligheidsredenen worden vervangen door de fabrikant, de serviceafdeling 
van de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon. 
 
BELANGRIJK Het verwarmingsapparaat mag niet onder een stopcontact 
worden geplaatst. 
 
BELANGRIJK Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik op hoogtes van 
meer dan 2000 meter. 
 
Voordat er met onderhoudswerkzaamheden wordt begonnen, moet u 
ervoor zorgen dat u uw apparaat uitzet door op  op de thermostaat te 
drukken. 
 
Dit verwarmingsapparaat is gevuld met een precieze hoeveelheid specifieke 
glycol. 
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Alle reparatiewerkzaamheden waarvoor de glycoltank moet worden 
geopend, mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of diens 
serviceafdeling, waar ook contact mee moet worden opgenomen 
wanneer er glycol lekt. Houd u bij het afvoeren van het verwarmings-
toestel aan de geldende voorschriften voor het afvoeren van glycol.

“Om radiatoren zo goed mogelijk te laten functioneren, is het raadzaam 
om na een bepaalde periode (normaal vijf of zes jaar) de kwaliteit van 
de vloeistof te controleren en indien nodig te vervangen.”

• Dit apparaat is ontworpen voor het verwarmen van de ruimte en het 
drogen van handdoeken. Het is niet toegestaan om te gebruiken voor 
andere doeleinden en het kan gevaarlijk zijn voor de gebruiker. Het is 
verboden om wijzigingen aan het apparaat aan te brengen.

Het product moet in ruimtes worden geïnstalleerd waar de temper-
atuur altijd hoger is dan 0°C.

1.3 Overzicht van uw handdoekradiator

Uw handdoekradiator wordt gebruiksklaar geleverd. Voordat deze de 
fabriek verlaat is het gevuld met een hoogwaardig thermisch mengsel 
en afgedopt.

Deze vloeistof is speciaal ontworpen voor dit gebruik en vereist geen 
speciaal onderhoud. Zodra het apparaat is aangezet, zult u bepaalde 
verschillen opmerken ten opzichte van een standaard elektrisch 
verwarmingssysteem:

- Het elektrische verwarmingselement verwarmt de vloeistof die 
geleidelijk en natuurlijk in uw apparaat begint te circuleren;

Dit principe zorgt ook voor een constante en doelgerichte verwarming, 
zelfs wanneer het element niet langer wordt gevoed.
Om er zeker van te zijn dat uw apparaat efficiënt werkt, wordt u
aangeraden deze niet volledig te bedekken. Als u dit wel doet, dan 
kan de temperatuur verhogen met als gevolg dat het apparaat door 
de interne stroomonderbreker wordt uitgeschakeld.
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2. Uw handdoekradiator installeren
   2.1 Waarschuwingen

De flexibele kabel die bij uw apparaat wordt geleverd, is ontworpen om 
op het lichtnet te worden aangesloten via een aansluitdoos die achter 
het apparaat moet worden geplaatst, zonder dat een stekker nodig is.

De aansluitdoos moet in een keuken of badkamer op minstens 60 cm 
van de vloer worden geplaatst.

Het apparaat moet worden geïnstalleerd zoals beschreven in dit 
document en in overeenstemming met de toepasselijke Europese en 
Franse normen, waaronder CEI 60364.7.701 en NF C15-100, en met 
de regels van goede beroepspraktijken.

Voor andere landen (behalve Frankrijk) moet het apparaat worden 
geïnstalleerd in overeenstemming met de geldende normen en de 
regels van goede beroepspraktijken in het land van gebruik.

 • De regelaar moet op een afstand van 40  
 mm (minimum) en 80 mm (maximaal)    
 vanaf de muur worden geïnstalleerd. De  
 hand doekradiator moet zodanig worden  
 geïnstalleerd dat het laagste gedeelte   
 zich op minimaal 600 mm vanaf de vloer  
 bevindt om gevaren voor kinderen te   
 voorkomen.

 
 
 
 
 
 
 
BELANGRIJK
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BELANGRIJK Het getoonde voorbeeld heeft alleen betrekking op een 
badkuip. Raadpleeg uw installateur voor andere sanitaire voorzienin-
gen.

BELANGRIJK Het systeem moet worden uitgerust met een meerpolige 
beveiligingsschakelaar met een minimale contactopening van 3 mm.

BELANGRIJK Schakel altijd de stroomtoevoer uit (veiligheidsschake-
laar + stuurdraad) voordat u iets aansluit.

Om ervoor te zorgen dat uw systeem veilig is:

- zorg ervoor dat binnen 50 cm voor het apparaat geen voorwerpen 
bevinden die de luchtcirculatie kunnen belemmeren (meubels, stoelen, 
enz.),
- zorg ervoor dat de onderkant van het apparaat op minstens 60 cm 
boven de vloer is geplaatst,
- laat minstens 10 cm vrij tussen de bovenkant van het apparaat en een 
plank,
- gebruik bevestigingsschroeven die geschikt zijn voor uw muur,
- stel de radiator niet bloot aan intense of langdurige vochtigheid.

INSTALLATIERICHTLIJNEN
• De voedingsaansluiting mag niet onder of direct boven het apparaat 
worden geïnstalleerd om te voorkomen dat het netsnoer wordt bescha-
digd. Het stopcontact moet zodanig worden geïnstalleerd dat het nets-
noer deze eenvoudig kan bereiken en hete delen van het apparaat niet 
raken.
• Het stopcontact en de kabel moeten worden geïnstalleerd in overeen-
stemming met de voorschriften die verplicht zijn op de plaats van de 
installatie en de juiste veiligheids- en stroomwaarden hebben. De 
voedingskabel moet beveiligd zijn met een 30 mA aardlekschakelaar 
(ALS).
• Het apparaat moet zodanig worden geïnstalleerd dat de elektrische 
verwarming aan de onderkant van het apparaat bevindt.
• Het apparaat moet aan de muur worden bevestigd met geschikte 
muurpluggen. Monteer pluggen die zijn geschikt voor stenen en beton-
nen muren.
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OPMERKING: 

Zorg tijdens het installeren van uw 
handdoekradiator ervoor dat deze 
niet op de thermostaat rust (zie 
afbeelding 1). 

 
 
• De thermostaat mag niet in contact komen met de muur of vloer 

wanneer deze wordt geïnstalleerd. 
• Voorbeelden van onjuiste installatie van handdoekradiatoren met 

thermostaat (afb.  2a).
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

Afb a 
 
• Voorbeelden van juiste installatie van handdoekradiatoren met 
thermostaat (Afb. 2b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afb. b 
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2.2 De positie van uw handdoekradiator kiezen  

2.3 Het apparaat aansluiten  

TR 26012345612345 2014-11-10
Sanpan Isıtma Sistemleri San. ve
Tic. A.Ş 45030 Manisa / Turkey
www.sanpan.com.tr

 
 
 
 

  
 
 

 

 
 

 

Klasse II: dubbel geïsoleerd

Referentienummer apparaat

OF: Serienummer
Fabrikant

Spanning en vermogen vereist voor installatie

IP: beschermniveau van uw apparaat tegen het
binnendringen van vreemde lichamen en spatwater

Om het meeste uit uw apparaat te halen en te genieten van de hoogste 
comfortstandaard, raden wij u aan dat u het apparaat installeert in de 
buurt van plaatsen met veel warmteverlies (ramen, deuren, enz.), 
indien dat mogelijk is.

U vindt complete instructies voor de montage in de doos van uw 
apparaat.

De technische specificaties van uw radiator staan op het typeplaatje. 
Raadpleeg deze voordat u met de installatie begint en voordat u hulp 
vraagt bij de klantenservice.
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Neem het volgende in acht wanneer u het apparaat op het lichtnet 
aansluit:

• De spanning aangegeven op het typeplaatje;
• Gebruikelijke kleurcodering:
– blauw of grijs: neutraal
– bruin: live
– zwart: stuurdraad

AANSLUITING MET STUURDRAAD:
Uw apparaat is voorzien van een stuurdraad voor het aansluiten op 
een programmeerstation voor een stuurdraad (niet met het apparaat 
geleverd).

AANSLUITING ZONDER STUURDRAAD:
Als de stuurdraad niet is aangesloten, dan moet deze om veilig-
heidsredenen worden geïsoleerd. Deze mag in geen geval op de 
aarde worden aangesloten.

KLASSE II AANSLUITING (ALLEEN FRANSE MARKT): 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

N (blauw of grijs)
L (bruin)
L (bruin)

Neutraal
Live

Stuurdraad (basisunit)

 
 
 
 
 
 

N (blauw of grijs)
L (bruin)
L (bruin)

Neutraal
Live
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3. Gebruik
3.1 Uw handdoekradiator gebruiken
Steek de stekker van uw handdoekradiator in een stopcontact.

GEBRUIK

BESCHRIJVING VAN GEBRUIK:

De THERMOSTAAT heeft vier knoppen en een display (afb. 4). De 
knop AAN/Stand-by schakelt de regelaar AAN of zet deze stand-by: 
het display toont een knipperende punt wanneer de THERMOSTAAT 
stand-by staat, het display toont de tijd en het programma in de 
chronomodus of de temperatuurinstelling in de andere modi wanneer 
deze AAN staat. De ZOEMER geeft één pieptoon tijdens het schakel-
en van de STAND-BY-modus naar de AAN-status. De duur van de 
pieptoon is 1 seconde. De ZOEMER geeft twee korte pieptonen (0,5 
sec. elk met een pauze van 0,5 sec) tijdens het schakelen van de 
AAN-status naar de STAND-BY-één. Het gedrag van de zoemer zal 
ook overeenkomen met de bovenstaande regel wanneer de THER-
MOSTAAT is ingeschakeld.

 
 

 

FUNCTIE STAND-BY  

Knop-

Knop+ Functieknop

Knop
AAN/Stand-by

Display

Het display toont alleen de knipperen-
de punt. De temperatuur kan niet 
worden geregeld en het elektrische 
verwarmingselement is 
uitgeschakeld. Druk op de knop 
stand-by om de thermostaat in te 
schakelen.
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De temperatuurinstellingen zijn op twee verschillende niveaus, hoog en 
laag. De hoge temperatuur wordt gebruikt door de modi Chrono, Stuurdraad 
en Comfort. De lage temperatuur wordt gebruikt door de modi Chrono en 
Nacht. De hoge temperatuur kan alleen worden aangepast in de
Comfortmodus en de lage temperatuur alleen in de Nachtmodus door de
knoppen + en - te gebruiken. Tijdens het aanpassen van de instelling kan de 
hoge temperatuur worden verlaagd tot de huidige waarde van de lage
temperatuur (die wordt weergegeven in de Nachtmodus) en omgekeerd kan 
de lage temperatuur worden verhoogd tot de huidige waarde van de hoge 
temperatuur (die wordt weergegeven in de Comfortmodus).

BELANGRIJK: Veranderingen in de omgevingstemperatuur zijn normaal 
bij elektronische thermostaten wanneer er variaties zijn in het vereiste 
vermogen of wanneer de omstandigheden buiten de ruimte veranderen. 
De instelling is alleen geschikt voor radiatoren die zijn geïnstalleerd in 
standaardomgevingen. Het is normaal dat de instelling van de regelaar 
anders is om dezelfde temperatuur op twee verschillende plaatsen te 
krijgen (effect van de omringende omgeving).

BESCHRIJVING VAN DE WERKING
De THERMOSTAAT heeft 8 bedrijfsmodi: Chrono, Stuurdraad, Comfort, 
Nacht en Antivorst. Druk op FUNCTION om de huidige modus te wijzigen.

MODI

CHRONO

STUURDRAAD

COMFORT

NACHT

ANTIVORST

Onbeperkte temperatuurregeling voor hoge temperatuur

Alle opdrachten van de stuurdraad behalve STOP is uitgeschakeld

Onbeperkte temperatuurregeling bij 7 C.

Alle opdrachten van de stuurdraad behalve STOP is uitgeschakeld

Geforceerde functie (Boost) constante verwarming bij hoog vermogen voor de volgende twee uur

Functie lcd-vergrendeling

Functie open raam detectie

F ON: functie ingeschakeld

F -- functie uitgeschakeld

Omschrijving

Onbeperkte temperatuurregeling voor hoge temperatuur

Alle opdrachten van de stuurdraad behalve STOP is uitgeschakeld

Toont wekelijkse programma bij twee temperatuurniveaus (hoog en laag) per uur
vastgesteld door de gebruiker
Alle opdrachten van de stuurdraad behalve STOP is uitgeschakeld

De hoge temperatuur (lokaal ingesteld in Comfortmodus) wordt aangepast door de opdrachte die
ontvangen zijn door de centrale bedieningsunit van de stuurdraad behalve als de stuurdraad niet is
aangesloten of klasse I apparaat (met aardeaansluiting)

Thermostaat codeert 6 opdrachten: comfort, reductie (hoge temperatuur -3.5 °C) stop,
antivorst 7 °C Eco 1 (hoge temperatuur – 1°C) en Eco 2 (hoge temperatuur – 2°C)
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FUNCTIE KLOK
 

FUNCTIE COMFORT

Het display toont een klok      , huidige 
tijd en dag en het dagelijkse programma 
met een knipperend tijdbereik. De 
omgevingstemperatuur wordt geregeld 
volgens het dagelijkse programma. Druk 
op de functieknop om de temperatuurin-
stellingen TH en TL te wijzigen       .

 FUNCTIE NACHT

 

FUNCTIE ANTIVORST 

Het display het symbool van de maan   
en temperatuur TL.
Om de temperatuurinstelling te veranderen 
drukt u op de knoppen         of         .
De omgevingstemperatuur wordt geregeld 
volgens de instelling TL.

Het display toont het symbool van een 
sneeuwvlok           en de
omgevingstemperatuur wordt geregeld 
op een antivorstdrempel van 7°C.

Het display het symbool van de zon       
en temperatuur TH.
Om de temperatuurinstelling te veranderen 
drukt u op de knoppen          of
De omgevingstemperatuur wordt geregeld 
volgens de instelling TH.
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FUNCTIE AFSTANDSBEDIENING (alleen klasse II producten met 
ingang voor stuurdraad)
In de modus Stuurdraad wordt de hoge temperatuur (plaatselijk ingesteld in 
de comfortmodus) gewijzigd afhankelijk van de opdrachten die ontvangen 
zijn van de Programmeerstation voor de stuurdraad, behalve als de 
stuurdraad niet aangesloten is of wanneer het klasse I apparaten (apparaten 
met aarding) zijn.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 (voorbeeld met TH = 20°C) 

(voorbeeld met TH = 20°C) 

(voorbeeld met TH = 20°C) 

Het display toont het symbool van een 
huis        en het symbool voor de regeling 
ontvangen via de stuurdraad: alleen voor 
COMFORT- regeling of geen regeling.

Nachtbediening ontvangen: het display 
toont ook het symbool van de
maan en de temperatuur TH -3.5°C

ECO1-bediening ontvangen: het display 
toont ook het symbool van
de maan en de temperatuur TH -1.0°C
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De opdracht STOP is in alle modi ingeschakeld, behalve voor de status 

stand-by.

Als de opdracht STOP wordt uitgevoerd buiten de modus Stuurdraad,

dan Knipper het pictogram.

Met de opdracht STOP aanwezig is het nog steeds mogelijk om de WIZZY

in status stand-by te zetten door op de knop AAN/Stand-by ￼    te drukken.

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 (voorbeeld met TH = 20°C) 

ECO2-bediening ontvangen: Het 
display toont ook het symbool van de 
maan en de temperatuur TH -2.0°C

ECO1-bediening ontvangen: Het 
display toont ook het symbool van
de sneeuwvlok en de temperatuur 7.0°C

Stop bediening ontvangen: Het display 
toont “-- --“ en de temperatuurregeling is 
gedeactiveerd.
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Druk in de functie KLOK op           totdat de uren beginnen te knipperen.
Gebruik de knop          om uren, minuten en dag te selecteren en deze in te 
stellen.

Gebruik de knoppen         of         om aan te passen. Na 5 seconden inac-
tiviteit wordt de nieuwe tijd opgeslagen en keert het programma terug naar 
de functie KLOK.

FUNCTIE PROGRAMMA INSTELLEN
Druk in de functie KLOK tegelijk op         en          totdat de tijd begint te 
knipperen. Gebruik de knop        om de dag van de week te programmeren:

                 

                 

 

GEDWONGEN FUNCTIE

PROGRAMMEERFUNCKTIE KLOK

 

Het display toont “2H” en activeert de 
verwarming continue op vol vermogen 
gedurende de volgende twee uur.
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Gebruik        om een tijdbereik van een uur op temperatuur TH in te 
stellen, ga vervolgens verder

of gebruik         om een tijdbereik op temperatuur TL in te stellen, ga 
vervolgens verder.

Druk minstens 2 seconden op         om het programma voor de 
huidige dag naar de volgende dag te kopiëren. Na vijf seconden 
inactiviteit keert het programma terug naar de functie KLOK.
Als tijdens de tijdinstelling en het wekelijkse programma op de knop 
AAN        wordt gedrukt, dan schakelt de THERMOSTAAT over naar 
de status stand-by en wordt de nieuwe tijd/datum opgeslagen terwijl 
het nieuwe weekprogramma niet wordt opgeslagen. Als opnieuw op 
de knop AAN/Standby        wordt gedrukt, gaat de Thermostaat naar 
de status AAN in de modus die voor de tijdinstelling aanwezig was.

Wanneer de 230 Vac voedingsspanning wordt onderbroken, dan 
blijven het chrono-weekprogramma, de hoge en lage temperatuur in
het geheugen, in plaats daarvan gaat de huidige tijd verloren. Nadat 
de 230 Vac voeding terug is, en als de chronomodus is geselecteerd, 
knipperen het symbool en het display schrijftijd: in dat geval is het 
mogelijk om de tijd in te stellen volgens de procedure zoals be-
schreven aan het begin van de paragraaf. Totdat de bewerking niet 
wordt uitgevoerd, telt de THERMOSTAAT tijdelijk de tijd vanaf het 
moment dat de 230Vac voeding weer beschikbaar is (en deze "tijde-
lijke" tijd wordt gebruikt in het geval u de chronomodus selecteert).
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FUNCTIE VERGRENDELEN

Druk minstens twee seconden gelijktijdig op         en         om de 
vergrendelknop in of uit te schakelen:

Met de vergrendelfunctie actief is het nog steeds mogelijk om de 
WIZZY in status stand-by te zetten of in de status AAN door te druk-
ken op de knop

AAN/Stand-by        , maar het is niet mogelijk om de instelling of 
modus te wijzigen.

STORINGSFUNCTIE
 Het display toont de tekst “Err” om aan  
 te geven dat er een storing is in de
 temperatuursensor of elektronica.   
 Neem contact op met de dealer.

FUNCTIE DETECTIE OPEN RAAM
Bij het verlaten van de fabriek wordt de functie open raam op AAN
gezet (functie ingeschakeld). Bij terugzetten naar fabrieksinstelling 
wordt de functie raam op AAN gezet als standaard instelling.

Selecteer met de knop         de modus Comfort of Afstandsbediening 
met Stuurdraad ingesteld op comfort

Toegang tot de instelling van de raamfunctie (ingeschakeld = AAN, 
uitgeschakeld = --) door de knoppen       en        gelijktijdig in te 
drukken en minimaal 1 seconde ingedrukt te houden.
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Display volgens functiestatus: F On als functie AAN is (ingeschakeld), 
F – als functie UIT is (uitgeschakeld). Alle pictogrammen branden 
constant.

Met de knoppen          en         wordt de functie gewisseld tussen AAN 
(F ON) en UIT (F --).

Met de knop        wordt de status in het geheugen opgeslagen. Anders 
een time-out van 1 minuut en wordt de instelling niet veranderd.

De raamfunctie is actief in ALLE WERKMODI, BEHALVE VOOR DE 
ANTIVORSTMODUS.
Als de raamfunctie is ingesteld op AAN (F On) en de temperatuur 
stabiel is, dan knippert de decimale punt. (Zie de BIJLAGE “STABIELE 
TEMPERATUUR”).

 Decimale punt knippert, ruimtetemperatuur                                                                                      
 is stabiel

a) Wijziging weergave: knipperend sneeuwvloksymbool toegevoegd 
aan de huidige weergave.

 Sneeuwvloksymbool knippert wanneer de  
 status van open raam is gedetecteerd

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Als raam open is gedetecteerd, dan
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Het instelpunt van de regeling is dan 7°C (niet weergegeven)

Als raam gesloten wordt gedetecteerd, dan keert het systeem terug 
naar de vorige modus (comfortmodus, klokmodus, geforceerde modus 
of andere)

b) Als Stand-by is ingedrukt: gaat naar de modus stand-by (met zoe-
mend geluid)

c) Als u op een andere knop drukt: dan annuleert u raam open en 
keert het systeem terug naar de vorige modus (comfortmodus, klok-
modus, geforceerde modus of andere).

Opmerking: De detectie van open raam werkt alleen als de ruimtetem-
peratuur stabiel is (gevisualiseerd door knipperende decimale punten). 
Als de ruimtetemperatuur niet stabiel is, dan werkt de detectiefunctie 
van raam open niet.

BIJLAGE: STABIELE TEMPERATUUR

“Stabiliteit” betekent: de temperatuurvariatie bij de sensor van de 
THERMOSTAAT is nu stabiel genoeg om het apparaat de temper-
atuurverschillen te laten onderscheiden van het regelingsproces 
(normale variatie) van een temperatuurverschil gecreëerd door de 
gebeurtenis “Raam open” (abnormale variatie).
Voorbeeld gevallen van instabiliteit:
- Wanneer u de handdoekverwarming verhoogt, duurt het even voor-
dat het instelpunt is bereikt.
- Wanneer u de setpoint wijzigt, dan duurt het even voordat het nieuwe 
setpoint is bereikt

HERSTELLEN NAAR FABRIEKSINSTELLING

Schakel naar de modus Stand-by        en druk vervolgens gelijktijdig 
op en         , en houd deze minstens 5 seconden ingedrukt.

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Display volgens functiestatus: F On als functie AAN is (ingeschakeld), 
F – als functie UIT is (uitgeschakeld). Alle pictogrammen branden 
constant.

Met de knoppen          en         wordt de functie gewisseld tussen AAN 
(F ON) en UIT (F --).

Met de knop        wordt de status in het geheugen opgeslagen. Anders 
een time-out van 1 minuut en wordt de instelling niet veranderd.

De raamfunctie is actief in ALLE WERKMODI, BEHALVE VOOR DE 
ANTIVORSTMODUS.
Als de raamfunctie is ingesteld op AAN (F On) en de temperatuur 
stabiel is, dan knippert de decimale punt. (Zie de BIJLAGE “STABIELE 
TEMPERATUUR”).

 Decimale punt knippert, ruimtetemperatuur                                                                                      
 is stabiel

a) Wijziging weergave: knipperend sneeuwvloksymbool toegevoegd 
aan de huidige weergave.

 Sneeuwvloksymbool knippert wanneer de  
 status van open raam is gedetecteerd
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ONJUIST GEBRUIK
Alle vormen van gebruik die niet in de paragrafen "PRODUCTPRESENTATIE" of 
"GEBRUIK" beschreven staan, worden beschouwd als onjuist gebruik. Neem in 
geval van twijfel contact op met de verkoper.

GEVAARLIJKE OMSTANDIGHEDEN EN GEVAREN
Zorg tijdens de installatie, demontage en onderhoud voor een veilige werkplek totdat 
de werkzaamheden zijn voltooid.
In het geval van storingen of onregelmatigheden, of als de plastic onderdelen van de 
THERMOSTAAT beschadigd zijn, haal dan de stekker uit het stopcontact, schakel 
de meerpolige schakelaar onmiddellijk uit en neem contact op met de verkoper.
De voedingskabel kan niet worden gerepareerd. Als deze beschadigd is, neem dan 
contact op met de verkoper om de hele THERMOSTAAT te vervangen; probeer de 
THERMOSTAAT niet aan te passen of te repareren. Probeer de knoppen of het 
display niet te verwijderen: gevaar voor elektrische schokken; er bestaat ook gevaar 
voor doordringing van water en beschadiging van elektrische onderdelen.
Sla niet op de THERMOSTAAT. Ga altijd voorzichtig te werk en laat het 
apparaat niet achter in vochtige ruimtes.

ONDERHOUD
ROUTINE
Controleer regelmatig de staat van de THERMOSTAAT en zorg ervoor dat de 
knoppen naar behoren werken. Druk op de knoppen om de modi te controleren 
die worden beschreven in de paragraaf "GEBRUIK".

REINIGEN
Gebruik alleen een schone, zachte, droge doek om de THERMOSTAAT te reinigen.
Maak kleine ronde bewegingen.

DIAGNOSE
Als het display normale informatie toont en de handdoekverwarmer niet opwarmt, dan 
komt dit waarschijnlijk doordat de veiligheidsvoorzieningen in het verwarmingsele-
ment zijn uitgeschakeld. Als op het display “Err” wordt weergegeven, dan is de 
omgevingstemperatuursensor of de elektronica beschadigd. Raadpleeg de paragraaf 
“GEVAARLIJKE OMSTANDIGHEDEN EN GEVAREN”.
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4. ONDERHOUD
We adviseren u om uw handdoekradiator regelmatig te reinigen met 
een zachte doek en water met een mild reinigingsmiddel. Vóór elk 
onderhoudt moet het apparaat worden uitgezet en afkoelen.

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

Standaard geïntegreerde instellingen voor temperatuurregeling zijn 
gebaseerd op een standaardradiator en omgeving.

5. Diensten en garantie na de verkoop
Neem contact op met uw installateur of dealer als uw handdoekradi-
ator niet meer werkt of als u reserveonderdelen nodig hebt.

Voordat u contact opneemt en om ervoor te zorgen dat uw probleem 
snel en effectief wordt afgehandeld, noteert u:
- de gegevens op het typeplaatje van het apparaat (zie hoofdstuk 
2.4), - de verkoopreferentie voor uw apparaat op uw gedateerde
aankoopfactuur.

 

Bedrijfsspanning 230 V AC 50 Hz 

Max. vermogen verwarmingselement 2000 W 

Isolatieklasse Klasse 1 of II 

Beschermingsgraag tegen water IPX4 

Bedrijfstemperatuur 0 + 50°C 

Opslagtemperatuur -20 + 70°C 

Maximale luchtvochtigheid omgeving 85% bij 25°C (zonder condensatie) 

Maximale hoogte boven zeeniveau 2000 meter 

Vermogen regelingsmodus PID 

Temperatuurinstelling Knoppen + en - 

Schaal voor temperatuurinstelling 7.15 + 30 °C 
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Garantie
(Zie algemene verkoopvoorwaarden voor uw land) Het verwarmingsli-
chaam van uw elektrische radiator heeft een garantie van vijf (5) jaar 
tegen fabrieksfouten vanaf de datum van aankoop, terwijl de andere 
componenten een garantie hebben van twee (2) jaar.

Het voldoet aan de EMC-richtlijn: 2014/30/EU met betrekking tot elek-
tromagnetische compatibiliteit van apparatuur, met laagspanningsricht-
lijn: 2014/35/EU met betrekking tot elektrische apparatuur die ontworp-
en is voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen, en met de 
Europese normen EN 60.335.1, EN 60.335.2.43 en EN 60.335.2.30, en 
latere wijzigingen.

Uitsluitingen van de garantie
De garantie is niet van toepassing als het apparaat wordt geïnstalleerd, 
gebruikt of onderhouden op een manier die niet voldoet aan de 
geldende normen in het betreffende land, goede beroepspraktijken of 
de instructies van de fabrikant.

Neem voor alle andere vragen met betrekking tot de garantie contact 
op met uw installateur of dealer.

Milieuvoorschriften
RoHS: voldoet aan richtlijn 2011/65/EU WEEE: voldoet aan richtlijn 
2002/96/EC

 Verwijdering van afgeschreven elektrische en elektronische  
 apparaten. Dit symbool geeft aan dat dit product niet samen  
 met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het  
 moet naar een verzamelpunt worden gebracht om te
 recyclen. Door dit product op een verantwoorde manier weg  
te gooien, helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en 
de gezond heid te voorkomen.
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