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Radiator installatie handleiding 

Benodigd gereedschap

- Lees de instructies aandachtig door alvorens u begint

- Laat de installatie bij twijfel door een professional uitvoeren

- Gooi de verpakking alstublieft op een verantwoordelijke manier weg
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Sluit na installatie de voeding aan en druk  op de 'aan' knop, er zal dan een lampje gaan
branden en de radiator zal opwarmen.

Wanneer de radiator niet in gebruik is drukt u op de 'uit' knop. Het lampje zal wel uit gaan

en de radiator zal langzaam afkoelen. 

Nominale frequentie: 50/60Hz Nominale spanning: 230V 

Vermogen: 1 OOW 

1. Sluit de radiator niet aan voordat u de gehele handleiding heeft gelezen.

2. Gebruik dit product niet in uw douche- of stoomcabine. 

3. Hang alleen voorwerpen van textiel aan de radiator.

4. Wanneer de kabel beschadigt is, laat deze dan repareren of vervangen door de             
fabrikant of een getraind professional. Gebruik het product in dit geval niet.

5. LET OP: De radiator wordt erg warm. Voorkom aanraking.

6. Leun, sta of zit voor uw eigen veiligheid niet tegen de radiator aan. Schade aan het 
product zal invloed hebben op de functionaliteit. 

7. Mocht u problemen ondervinden, probeer de radiator dan niet zelf te repareren maar 
neem contact op met de fabrikant.

8. Let er op dat uw handen volledig droog zijn voordat u de stekker inplugd of verwijdert.
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Radiator installatie handleiding 
Benodigd gereedschap

- Lees de instructies aandachtig door alvorens u begint

- Laat de installatie bij twijfel door een professional uitvoeren

- Gooi de verpakking alstublieft op een verantwoordelijke manier weg
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Radiator installatie handleiding 

Sluit na installatie de voeding aan en druk  op de 'aan' knop, er zal dan een lampje gaan
branden en de radiator zal opwarmen.

Wanneer de radiator niet in gebruik is drukt u op de 'uit' knop. Het lampje zal wel uit gaan

en de radiator zal langzaam afkoelen. 

Nominale frequentie: 50/60Hz Nominale spanning: 230V 

Vermogen: 1 OOW 

1. Sluit de radiator niet aan voordat u de gehele handleiding heeft gelezen.

2. Gebruik dit product niet in uw douche- of stoomcabine. 

3. Hang alleen voorwerpen van textiel aan de radiator.

4. Wanneer de kabel beschadigt is, laat deze dan repareren of vervangen door de             
fabrikant of een getraind professional. Gebruik het product in dit geval niet.

5. LET OP: De radiator wordt erg warm. Voorkom aanraking.

6. Leun, sta of zit voor uw eigen veiligheid niet tegen de radiator aan. Schade aan het 
product zal invloed hebben op de functionaliteit. 

7. Mocht u problemen ondervinden, probeer de radiator dan niet zelf te repareren maar 
neem contact op met de fabrikant.

8. Let er op dat uw handen volledig droog zijn voordat u de stekker inplugd of verwijdert.




