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MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG 
INSTRUCTIONS FOR USE 

MODE D’EMPLOI  
ISTRUZIONE PER L’USO 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO 
GEBRUIKSAANWIJZING 

MONTAGE- OG BRUGSANVISNING 
MONTAGE- OCH BRUKSANVISNING 

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 
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MONTAGE-INSTRUCTIES EN GEBRUIKSAANWIJZING  
Geachte klant, lees de onderstaande instructies vóór het 
gebruik a.u.b. nauwkeurig door. Ze bevatten belangrijke 
informatie voor uw veiligheid en het gebruik van het 
apparaat.  
 
BEOOGD GEBRUIK: 
Het apparaat warmt buiten op. 
 
Veiligheidsvoorschriften: 
• Het apparaat alleen aansluiten op een volgens voorschrift 
geïnstalleerd, geaard stopcontact.  
• Het apparaat alleen op wisselstroom – spanning conform 
het typeplaatje - aansluiten!  
• Nooit onder spanning staande delen aanraken! 
Levensgevaarlijk!  
• Het apparaat nooit met natte handen bedienen! 
Levensgevaarlijk!  
• Het apparaat nooit in gebruik nemen, wanneer het 
apparaat of het snoer beschadigd is. Gevaar voor 
verwondingen!  
• Geen licht ontvlambare stoffen of sprays in de buurt van 
het apparaat bewaren of gebruiken! Brandgevaar!  
• Het apparaat niet in een licht ontvlambare omgeving (bijv. 
in de buurt van brandbare gassen of spuitbussen) 
gebruiken! Gevaar voor explosies en brand!  
• Let op! Geen vreemde voorwerpen in de openingen van 
het apparaat steken! Gevaar voor verwondingen 
(schokken) en beschadiging van het apparaat!  
• Let op: Wanneer het apparaat in bedrijf is, wordt het 
rooster aan de voorzijde zeer warm! Plaats het apparaat zo 
dat niemand er onbedoeld tegenaan kan komen. Gevaar 
voor brandwonden!  
• Geen kledingstukken, handdoeken e.d. over het rooster 
leggen om deze te laten drogen!  
Gevaar voor oververhitting en brand!  
• De zwenkhoek mag niet worden gewijzigd wanneer het 
apparaat in bedrijf is! Gevaar voor brandwonden! Laat het 
apparaat eerst afkoelen voor u de zwenkhoek wijzigt.  
• Kinderen en personen die onder invloed zijn van 
medicijnen, mogen het apparaat alleen onder toezicht 
gebruiken! Let op dat kinderen niet de gelegenheid hebben 
met elektrische apparaten te spelen!  
• Tijdens het gebruik moet het stopcontact altijd bereikbaar 
zijn, om de stekker er snel uit te kunnen trekken!  
• De gebruiksaanwijzing hoort bij het apparaat en moet 
zorgvuldig worden bewaard! Wanneer het apparaat van 
eigenaar verandert, moet de gebruiksaanwijzing eveneens 
worden overhandigd!  
• Laat het apparaat eerst afkoelen voor u het verplaatst of 
opslaat!  
De instructies betreffen de volgende punten: 
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 
jaar en ouder en door personen met lichamelijke, 
zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of een gebrek aan 
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan en 
instructies krijgen betreffende het veilig gebruik van dit 
apparaat, en zij de daaraan verbonden risico's begrijpen 
• kinderen mogen niet spelen met het apparaat 
• kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht 

schoonmaken of onderhouden 
• De instructies moeten de volgende punten bevatten: 
• Houd kinderen jonger dan 3 jaar buiten het bereik van het 
apparaat, tenzij zij permanent onder toezicht staan. 
• Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen aan-
/uitzetten als het definitief geplaatst of geïnstalleerd is en 
zij onder toezicht staan en instructies krijgen betreffende 
het veilig gebruik van dit apparaat, en zij de daaraan 
verbonden risico's begrijpen.  
• Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat niet 
aansluiten, bedienen, schoonmaken of het door de 
gebruiker te verzorgen onderhoud uitvoeren. 
 
WAARSCHUWING — Sommige delen van dit product 
kunnen zeer heet worden en brandwonden 
veroorzaken. Let vooral goed op als er kinderen of 
kwetsbare personen aanwezig zijn. 
 
PLAATS VAN OPSTELLING: 
• De warmtestraler is enkel ontworpen voor gebruik in 
staande positie.  
• Er moet een minimumafstand van 150 cm zitten tussen 
het voorste rooster en brandbare voorwerpen (bv. 
gordijnen), muren en andere structuren.  
• Het apparaat moet op een stevige en gelijke ondergrond 
geplaatst worden (gevaar op omvallen!) 
• Leg het snoer zorgvuldig om struikelgevaar te vermijden 
• Het apparaat straalt de warmte in een bepaalde richting. 
Zorg ervoor dat zich geen meubels e.d. bevinden tussen 
het apparaat en de personen voor wie of de voorwerpen 
waarvoor  
de warmte bedoeld is!  
• Gebruik de warmtestraler niet met een programmeerder, 
timer, aparte afstandsbediening of een ander apparaat dat 
de warmtestraler automatisch inschakelt, omdat er 
brandgevaar bestaat als de warmtestraler bedekt is of 
onjuist geplaatst is.  
 
SNOER: 
• Het snoer mag niet in aanraking komen met hete delen 
van het apparaat!  
• De stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact 
trekken! Het apparaat nooit bewegen door aan het snoer te 
trekken en het apparaat nooit aan het snoer dragen!  
• Het snoer niet om het apparaat wikkelen! Het apparaat 
niet met opgerold snoer gebruiken!  
• Het snoer niet vastklemmen of over scherpe randen 
trekken, niet op hete kookplaten of open vuur leggen! 
Om risico's te vermijden moet de voedingskabel als deze 
beschadigd is, worden vervangen door de fabrikant, zijn 
servicebedrijf of vergelijkbaar gekwalificeerde personen 
  
INBEDRIJFSTELLING:  
• Wanneer het apparaat nog nooit is gebruikt of voor het 
eerst na lange tijd weer in gebruik wordt genomen, kan 
gedurende korte tijd geurvorming optreden.  
• De geïntegreerde verwarmelementen kunnen allebei in- 
en uitgeschakeld worden door twee aparte schakelaars aan 
de bovenkant van de eenheid. 
• De afgegeven warmte kan aangepast worden door middel  
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van de dimschakelaars die elk verwarmelement met 50% 
(minder) of 100% (meer) aanpassen.  
Het is aangeraden beide verwarmelementen niet 
tegelijkertijd in te schakelen, aangezien dit de zekering kan 
doen reageren. 
 
REINIGING: 
• Eerst het apparaat van het net loskoppelen  
• Wanneer het apparaat is afgekoeld, kan de behuizing 
droog worden gereinigd.  
• Het kwartsrooster niet met de vingers aanraken, omdat er 
zo vlekken kunnen ontstaan.  
• De reflector dient regelmatig van buiten.  
• Geen schurende en etsende reinigingsmiddelen 
gebruiken!  
• Het apparaat nooit in water onderdompelen! 
Levensgevaarlijk!  
 
KLANTENSERVICE: 
• Het uitvoeren van reparaties aan en ingrepen in het 
apparaat is uitsluitend toegestaan aan bevoegd personeel! 
Let op: Neem contact op met een leverancier!  
• Door ondeskundige reparaties kan groot gevaar voor de 
gebruik er ontstaan!  
 
TECHNISCHE GEGEVENS: 
Nominale spanning: : 230 V/50 Hz 
Nominaal vermogen: 3000 W 
(2x1500W verstelbaar 25, 50, 75 und 100%) 
Vervangingsbuis: LGHS1524V 
Afmetingen (B x H x D): 29 x 126 x 32 cm  
Gewicht ca.: 7,3 kg 
Beschermingsklasse: IP24  
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PUHDISTUS: 
• Irrota laite ensin verkkovirrasta.  
• Kun laite on jäähtynyt, voidaan sen koteloa pyyhkiä 
kuivalla liinalla.  
• Älä koske sormilla kvartsiputkiin, koska niihin voi jäädä 
läikkiä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.  
• Heijastinpinta pitää puhdistaa säännöllisesti ulkoapäin 
sudilla.  
• Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita.  
• Älä koskaan upota laitetta veteen. Hengenvaara!  
 
ASIAKASPALVELU: 
• Laitteen korjauksen ja huollon saa suorittaa vain 
valtuutettu alan ammattihenkilöstö.  
Huomio! Jos laitteeseen on tehty epäammattimaisia 
korjausyrityksiä, ei takuu ole enää voimassa.  
• Epäammattimaiset korjaukset voivat aiheuttaa 
huomattavan vaaran käyttäjälle.  
 
TEKNISET TIEDOT: 
Nimellisjännite: 230 V/50 Hz 
Nimellisteho: 3000 W 
(2x1500 W säädettävä 25, 50, 75 und 100%) 
Vara putki: LGHS1524V 
Mitat (LxKxS): 29 x 126 x 32 cm  
Paino noin.: 7,3 kg  
Suojausluokka: IP24 
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