Handleiding DAT Thermoval Wifi elektrische kachel

Beschrijving

1.Achterpaneel
2.Temperatuurregeling
3.Voorpaneel
4.Voetjes

Belangrijke waarschuwing!
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Het product is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik
Het item mag alleen worden gebruikt als waarvoor bedoeld
Controleer het item zorgvuldig voor gebruik. Schakel de verwarming niet
aan met defecten of een beschadigd snoer.
Het plaatsen van het artikel in water is verboden.
Sluit het item alleen aan op de wisselstroombron 230Vac/50Hz.
De kachel moet worden aangesloten op een geaarde wandcontactdoos.
Gebruik alleen een standaard stroomvoorziening.
Voordat u de verwarming aansluit, moet u ervoor zorgen dat deze is
uitgeschakeld.
Gebruik uitsluitend en alleen binnenshuis.
Bescherm het product tegen stoten van de scherpe hoeken en hoge
luchtvochtigheid.
Raak de verwarming niet aan met natte handen.
Als er water op het oppervlak van de kachel komt direct spanningsloos
maken.
Als de kachel in het water valt direkt de stekker er uit halen. Het is verboden
om handen in het water te steken.
Daarna het apparaat laten controleren door een specialist.
Sluit het item altijd uit na gebruik, voor het schoonmaken of als u de
gebreken vindt.
Geen trekkende kracht uitoefenen op het aansluitsnoer.
Als u de stekker verwijderd uw hand op de stekker houden en trekken. Niet
aan het snoer trekken.
Wikkel het snoer niet rond het apparaat na het gebruik.
Het snoer soepel afvlakken wanneer u de kachel niet gebruikt.
Het snoer kan alleen in service Center worden gewijzigd.
Alleen originele reserveonderdelen kunnen worden gebruikt voor reparatie.
Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (inclusief kinderen) met
verminderde fysieke, zintuiglijke of metale capaciteiten, of gebrek aan

ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructie hebben
gekregen betreffende het gebruik van het apparaat door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

VEILIGHEIDS instructies
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Het apparaat moet worden aangesloten op dezelfde spanning als
aangegeven op het label en de verpakking.
Sluit het item niet aan voordat het aan de muur is bevestigd of op voetjes
staat.
Dek het item niet af wanneer het actief is.
Vermijd het plaatsen van objecten in luchtopeningen.
Het is verboden om aan het snoer te trekken en te draaien.

Voor gebruik
⚫
⚫
⚫

Haal de kachel uit de doos
Verwijder al het verpakkingsmateriaal
Controleer de installatieonderdelen

Installatie
De paneel convector kachel moet aan de muur worden gemonteerd of op
de grond staan m.b.v. de meegeleverde voetjes.
⚫ Monteer de voeten op de kachel volgens schema G1.
⚫ Voor wandmontage geld schema G2.
a.Verwijder de beugel uit de behuizing, zie de afbeelding 1
b.Boor de gaten in de muur, en monteer de beugel met de pluggen aan de
muur. Zie afbeelding 2
c. Plaats de kachel in een geschikte positie waardoor de gaten uitgelijnd
(horizontaal) worden met de beugel. Zie afbeelding 3
d. Draai de schroef op de bovenkant van de beugel vast, afbeelding4
⚫ Let op de afstand van de kachel met betrekking tot andere objecten.
⚫ De convector heeft beveiligingsklasse IP24.
⚫

Afbeelding G1

Afbeelding G 2
Gebruik van het artikel
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫
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Plaats de kachel op vlak stabiele ondergrond/oppervlak
Schakelaar thermostaatknop in uit positie
Sluit de verwarming
Door de hendel van de thermostaat rechtsom of linksom te draaien, stelt
u de gewenste temperatuur in. Voor het snel verwarmen van de kamer stelt
u de thermostaat hendel op maximaal niveau in. Zodra de vereistehouden
is bereikt, draai je de thermostaat greep linksom totdat je op de klik hoort.
De verwarmingselementen worden uitgeschakeld. Het indicatielampje gaat
ook uit.
De kachel schakelt automatisch in wanneer de temperatuur afneemt en zal
automatisch worden uitgeschakeld wanneer de temperatuur toeneemt. De
comfortabele omgevingstemperatuur wordt gehandhaafd.
Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt-Schakel het uit met de
aan/uit-schakelaar en sluit het item
Let op! Dek het product niet af! Convector mag niet worden plaats onder
douche of in het zwembad

Touchscreen en bediening op afstand
Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
De aanraakscherm knoppen op het product komen overeen met de functies
van de afstandsbediening :
1. Weergave
2. Temperatuur
3. Modus
4. Timer
5. Aan/uit

Aan/uit
Wanneer u het product wilt inschakelen drukt u op "Aan/uit".Het bovenste deel
van het display toont de temperatuur.
De kachel werkt nu in een lage energie stand.
Modus
Druk op "mode" om lage of hog

e temperatuur in te stellen.

Temperatuur

Druk op

om de gewenste temperatuur te kiezen binnen een bereik van

15°-35°c.
Timer
De timerknop kan worden ingesteld om het toestel op het gewenste tijdstip te
starten of te stoppen, met een tijdsinterval tussen 1 uur en 24 uur.
Bedienings geluid
Het apparaat zendt een pieptoon uit bij elke bedienings instelling.
SCHOONMAKEN
⚫ Voor het schoonmaken van het apparaat hem eerst uitzetten en laten
afkoelen.
⚫ Gebruik geen agressieve oplosmiddelen. Veeg het product af met een
zachte natte doek
⚫ Het is noodzakelijk om regelmatig stof uit het oppervlak te verwijderen
⚫ Het item wassen in water is verboden en levensgevaarlijk!

⚫
⚫

Als u de verwarming voor lange tijd niet gaat gebruiken, veegt u het
oppervlak schoon en plaatst u het item terug in de doos of kast.
De kachel moet in een droge geventileerde ruimte worden geplaatst.
Vermijd hoge luchtvochtigheid.

Type
Spanning
Frequentie
Vermogen

PN1000al
220-240V
50Hz
500/1000W

PN1500al
220-240V
50Hz
750/1500W

PN2000al
220-240V
50Hz
1000/2000W

WIFI-functie
1. gebruik uw telefoon om de QR-code hieronder te scannen of zoek "Tuya
Smart" in
de app.shop om de app te downloaden en te installeren.
2. Kies uw landcode, voer het mobiele telefoonnummer in en tik op "Get" om
een bericht met verificatiecode te krijgen.
3. Voer de verificatiecode in het bericht in en Tik op "login" om de app aan te
melden.
4. Ga naar de app, tik onderaan op "apparaat toevoegen", zoals getoond in de
afbeelding 1

5. Er zijn twee mogelijkheden om de kachel aan te melden op de app (hotspotmodus en Quick Connect-mode). De Quick connect mode is de
standaardmodus. Gebruikers kunnen op de rechterbovenhoek tikken om de

verbindings methode te schakelen naar de hotspot modus.
a. Zorg ervoor in Quick Connect-modus dat het lampje van het apparaat snel
knippert
b. In de hotspot modus, zorg ervoor dat de lampje van het apparaat lamgzaam
knippert.
c. Als het lampje niet knippert als de hierboven beschreven status, moet u de
reset-knop van het apparaat
gedurende 5 seconden of langer indrukken hij
knippert zoals hierboven beschreven.
Selecteer uw Wi-Fi, Voer wachtwoord in en tik op "Next", zoals weergegeven
op de afbeelding 2 hieronder,
Voor Quick Connect-mode doorloopt de app-interface de wijzigingen tijdens de
netwerkconfiguratie zoals die wordt weergegeven in afbeelding 3, Afbeelding
4 toont de interface wanneer het apparaat met succes is verbonden.

AFBEELDING 2, 3 en 4
6. Nadat het apparaat met succes is verbonden , tikt u onderaan op ' apparaten
'. De naam van de kachel wordt weergegeven in de lijst op de afbeelding 5.
Opmerkingen:
Wanneer het apparaat online is, is er een groene led aan de voorkant van de
display;
Wanneer het apparaat offline is, wordt de led grijs.

AFBEELDING 5, 6 en 7
8. "mijn profiel" is waar gebruikers persoonlijke informatie kunnen beheren.
Zie afbeelding 6:
a. Persoonlijke gegevens: inclusief accountnaam en mobiele telefoonnummer
b. Informatie over gedeelde apparaten
c. Berichten Center
d. Inzending voor het indienen van feedback
e. F. A.Q (veelgestelde vragen)
f. Telefoon binding: als u zich aanmeldt met een sociaal netwerkaccount, u uw
telefoonnummer koppelen aan uw account
g. Over de applicatie
9.Delen van de applicatie: Zoals weergegeven in de afbeelding, kunnen
gebruikers nieuwe mobiele telefoonnummers toevoegen en het apparaat met
hem delen. Het nieuwe lid kan het apparaat met zijn eigen account bedienen ,
zie afbeelding 7
Opgelet: laat de kachel nooit onbewaakt achter!
De importeur behoudt zijn recht om wijzigingen in uiterlijk en volledigheid van
het item zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant te doen.
Het artikel is alleen voor huishoudelijk gebruik.
Aandacht! De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade
die direct of indirect veroorzaakt wordt door het niet volgen van deze
gebruiksaanwijzing, algemene veiligheidsvoorschriftenof interferentie in de
bouw van het product

Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk
afval in de hele EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan
het milieu of de gezondheid van de mens tegen ongecontroleerde
afvalstoffen te voorkomen, Recycleer het verantwoord om het duurzame
hergebruik van materiële middelen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat
wilt retourneren, gebruikt u de retour-en incassosystemen of neemt u contact
op met de verkoper waar het product is aangeschaft. Ze kunnen dit product
voor recycling retour nemen.

