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Gebruiksaanwijzing – Dutch  

Van harte bedankt voor de aankoop van ons product. Gelieve 
deze handleiding en instructies aandachtig te lezen alvorens 
gebruik, om er zeker van te zijn dat u het product correct 
gebruikt. 
 
Dit product is alleen geschikt voor gebruik in goed 
geïsoleerde ruimtes of occasioneel gebruik. 
 
BELANGRIJKE INSTRUCTIES 
Als u elektrische toestellen gebruikt, dient u altijd de 
basisvoorzorgsmaatregelen op te volgen om het risico op 
brand, elektrische schokken, brandwonden en andere 
verwondingen te verkleinen. 

1. Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf de 
leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde 
fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek 
aan ervaring of kennis, indien zij onder het toezicht staan 
of gebruiksinstructies voor het veilig gebruik van dit toestel 
gekregen hebben en de mogelijke gevaren begrijpen. 

2. Kinderen mogen niet met dit toestel spelen. 
3. Kinderen die niet onder toezicht staan, mogen dit apparaat 

niet reinigen of onderhouden. 
4. Kinderen onder de 3 jaar op afstand houden tenzij ze 

constant onder toezicht staan. 
5. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het apparaat 

uitsluitend in-/uitschakelen op voorwaarde dat het op zijn 
bedoelde normale bedrijfspositie werd geplaatst of 
geïnstalleerd en dat ze onder toezicht staan of instructies 
kregen met betrekking tot het veilig gebruik van het 
apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen 
tussen de 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet met de 
contactdoos verbinden, afstellen of reinigen en geen 
onderhoudswerken uitvoeren. 

6. PAS OP – Sommige onderdelen van dit product kunnen 
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heel warm worden en brandworden veroorzaken. Wees 
bijzonder voorzichtig als er kinderen en kwetsbare 
personen aanwezig zijn. 

7. Als het stroomsnoer beschadigd is, dan moet het 
vervangen worden door de fabrikant, diens dealer of een 
gekwalificeerde technicus om risico’s te voorkomen. 

8. Bedek de verwarmer niet, om oververhitting te vermijden. 
9. Het verwarmingstoestel mag niet onmiddellijk onder een 

stopcontact worden gebruikt. 
10. Gebruik de verwarmer niet in de directe nabijheid van een 

douche of een zwembad. 
11. Vergewis u ervan dat het product in goede staat is, nadat u 

het uit de verpakking genomen heeft. 
12. Controleer de spanning van uw stopcontact. Het dient 

overeen te komen met de specificatie van deze verwarmer. 
13. Controleer het voedingssnoer en de stekker zorgvuldig, om 

u ervan te verzekeren dat ze niet beschadigd zijn. 
14. Zorg ervoor dat het toestel uitgeschakeld is, alvorens de 

stekker van de verwarmer uit het stopcontact te halen. 
Raak de stekker niet aan met natte handen. 

15. De verwarming nooit bedekken. 
16. Laat geen vocht of stof in het apparaat terechtkomen. 

Gebruik deze verwarming niet in bad- of waskamers. Berg 
het apparaat op een droge plek op. 

17. Plaats de verwarming niet op zachte oppervlaktes zoals een 
bed of sofa. 

18. Laat kinderen niet met de verwarming spelen of de stekker 
in het stopcontact steken. Houd de verpakking buiten 
bereik van kinderen, polyethyleen zakken kunnen gevaarlijk 
zijn. 

19. Gebruik geen verlengsnoeren, omdat deze een risico op 
brand vormen wegens oververhitting. 

20. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor binnenshuis 
gebruik. 

21. Laat het voedingssnoer niet hangen (bijv. over de rand van 
een tafel of werkoppervlak) of leg/routeer het 
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voedingssnoer niet onder matten, tapijten of op drukke 
plaatsen waar er over gevallen of aan getrokken kan 
worden. 

22. Zorg ervoor dat uw handen altijd droog zijn bij het invoeren 
en uittrekken van de stekker van het product in en uit het 
elektrisch stopcontact. 

23. Voer geen druk uit op het voedingssnoer op de plaats waar 
het verbonden is met het product, aangezien het 
voedingssnoer kan beginnen ontrafelen en breken. 

24. Hou het voedingssnoer en het product altijd weg van 
verwarmde oppervlakken. 

25. Voer geen voorwerpen in in de verwarmer, aangezien dit 
elektrische schokken, brand of beschadiging aan het 
product kan veroorzaken. 

26. Gebruik dit product niet om kledij, schoenen, pijpen of 
andere voorwerpen te drogen of op te warmen. 

27. Gebruik het product in een voldoende geventileerde 
ruimte. Aangezien deze verwarmer heet wordt tijdens 
gebruik, verplaats het product aan het handvat, indien 
bijgeleverd, om brandwonden te vermijden en zorg ervoor 
dat uw blote huid nooit in aanraking komt met de hete 
oppervlakken. Hou brandbare materialen, zoals 
meubelkussens, bedlinnen, papier, kledij en gordijnen op 
een afstand van tenminste 4 feet (1.2 meter) van alle zijdes 
van de verwarmer. 

28. Gebruik deze verwarmer enkel zoals beschreven in deze 
handleiding. Ander gebruik, dat niet aanbevolen is door de 
producent, kan brand, elektrische schokken en persoonlijke 
verwondingen veroorzaken. 

29. Gebruik de verwarmer niet als het voedingssnoer of de 
stekker ervan beschadigd is. Als de verwarmer niet naar 
behoren werkt, if als hij gevallen is of beschadigd is op een 
andere manier, gelieve het product naar een hersteldienst 
te brengen voor controle, elektrische of mechanische 
aanpassingen of herstel. 

30. Het apparaat dient niet bediend te worden door middel van 
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een externe tijdschakelaar of door middel van een apart 
systeem met afstandsbediening. 

31. Dit apparaat is niet geschikt om in te bouwen in voertuigen 
en machines. 

32. Het beschermingsrooster van mag niet gedemonteerd/ 
geopend worden om de ventilator schoon te maken. 

33. Dit toestel is geen speelgoed. 
34. Dompel het toestel niet onder in water. 
35. Verwijder de behuizing niet van het toestel, om brand of 

elektrische schokken te vermijden. 
36. Herstellingen, behalve reiniging en onderhoud door de 

gebruiker, mogen enkel uitgevoerd te worden door 
geautoriseerd onderhoudspersoneel. 

37.  betekent “NIET BEDEKKEN”. 
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FH-117208                                                                            NL 

 

BESCHRIJVING ONDERDELEN 

 

1. Bedieningspaneel 

2. Digitaal scherm 

3. Afstandsbediening 

4. Luchtuitlaat 

5. Voetstuk 

6. Open haard-verlichting 

7. Opbergvak afstandsbediening 

8. Luchtinlaat 

9. Aan/uit-schakelaar  

 

Bedieningspaneel 

a. Aan/uit-knop 

b. Vermogensinstellinsgknop 

c. ECO-knop 

d. Oscillatieknop 

e. Open haard-verlichting knop 

f. Timer knop 

g. Temperatuurknop 

 

MONTAGE 

Haal het apparaat uit de verpakking. Zet het apparaat rechtop. Bevestig het voetstuk aan de onderkant van het 

apparaat en maak dit vast met de vier klepjes stevig vastgeklemd.  

 

GEBRUIK 

Steek de stekker van het apparaat in een geschikt stopcontact. Zet het apparaat aan door op de aan/uit-

schakelaar te drukken. U hoort een pieptoon. Het apparaat staat in stand-by en het pictogram “  ” brandt op 

het digitaal scherm. Druk op de aan/uit-knop op het bedieningspaneel om uw verwarming te beginnen instellen. 

 

1. Aan/uit-knop 

Druk op de knop “  ” om uw verwarming op laag vermogen te laten draaien. Het pictogram “  ” brandt 

op het digitaal scherm. Het digitaal scherm geeft de standaard temperatuur van 25℃ weer. Zodra de ingestelde 

temperatuur is bereikt, stopt het apparaat met werken. Druk nogmaals op de knop “  ”, het digitaal scherm 

zal aftellen van 10 tot 0 om het apparaat uit te schakelen.  

 

2. Oscillatieknop 

Terwijl de verwarming in werking is, kunt u op de knop “  ” drukken om de schommelfunctie te activeren 

of deactiveren. Het digitale scherm toont het verlichte pictogram “  ” wanneer de schommelfunctie 

geactiveerd is. Zodra de temperatuur is bereikt en het apparaat stopt met werken, zal het apparaat tevens 

stoppen met draaien. Het apparaat draait pas opnieuw wanneer de werking wordt hervat. U kunt het draaien 

niet inschakelen wanneer het apparaat niet in werking is. 
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3. Timer-/Temperatuurknop 

Timer: Druk op de knop of  om de timer tussen 0 en 24 uur (0 = geen timer) in te stellen. De 

overeenkomstige timerwaarde, met een symbool “h” (uur), wordt op het digitaal scherm weergegeven. De 

ingestelde timer wordt binnen 5 seconden geactiveerd als er geen andere handeling plaatsvindt en het digitaal 

scherm geeft opnieuw de ingestelde temperatuur weer. 

Temperatuur: Druk op de knop of om een temperatuur tussen 15 en 35℃ in te stellen. De 

overeenkomstige temperatuurwaarde, met een symbool “SET℃”, wordt op het digitaal scherm weergegeven. De 

ingestelde temperatuur wordt binnen 5 seconden geactiveerd als er geen andere handeling plaatsvindt.  

 

Opmerking: 

1) Eenmaal de timer en temperatuur zijn ingesteld, geeft het digitaal scherm afwisselend de ingestelde tijd en 

temperatuur weer. Als enkel de temperatuur en niet de timer is ingesteld, geeft het digitaal scherm alleen 

de kamertemperatuur weer. 

2) Zodra de timer aftelt tot 0 (niet getoond op het digitale scherm), stopt het apparaat automatisch met werken 

en gaat hij in de stand-by-modus.  

3) Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, stopt het apparaat met werken, alsook de schommelfunctie 

indien u die voordien hebt ingesteld. Zodra de kamertemperatuur 2 °C lager komt dan de ingestelde 

temperatuur, hervat het apparaat automatisch de werking, alsook de schommelfunctie indien u deze 

voordien hebt ingesteld. Als u de timer hebt ingesteld, wordt de tijd voor de stand-by-modus niet geteld als 

de ingestelde tijd. 

4) Dit apparaat begint de kamertemperatuur binnen 10 seconden na het inschakelen van het apparaat te 

detecteren. Dus zelfs als uw ingestelde temperatuur boven de huidige kamertemperatuur komt te liggen, zal 

het apparaat nog 10 seconden werken en vervolgens automatisch uitschakelen. 

 

4. Vermogensinstellinsgknop 

Terwijl de verwarming in werking is, kunt u op de knop “  ” drukken om de vermogensinstelling te schakelen 

tussen laag verwarmingsvermogen en hoog verwarmingsvermogen. Deze knop werkt niet als het apparaat stopt 

met werken. 

- Laag verwarmingsvermogen: pictogram “  ” wordt op het digitaal scherm getoond. 

- Hoog verwarmingsvermogen: pictogram “  ” wordt op het digitaal scherm getoond. 

 

5. ECO-knop 

Terwijl de verwarming in werking is, kunt u op de knop “ ” drukken om het apparaat in de ECO-modus te 

schakelen. Het pictogram “ ” brandt op het digitale scherm. Als de ECO-functie wordt gebruikt, is het niet 

mogelijk om de “  ” knop te gebruiken of de temperatuur te regelen. Druk opnieuw op de knop “ ” om 

de ECO-modus af te sluiten. 

Wanneer het apparaat in ECO-modus staat, wordt de temperatuur standaard ingesteld op 22 ℃ . In deze 

omstandigheden, wanneer de kamertemperatuur onder de 18 ℃ zakt, werkt het hoog verwarmingsvermogen 

automatisch; wanneer de kamertemperatuur hoger is dan 18 ℃ , maar lager is dan 22 ℃, werkt het laag 

verwarmingsniveau automatisch. Wanneer de kamertemperatuur 22 ℃   bereikt, stopt het apparaat 

automatisch met werken. 
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6. Open haard-verlichting knop 

Druk op de knop “  ” om de verlichting van de open haard in of uit te schakelen. 

 

ELEKTRISCHE GEHEUGENFUNCTIE 

Na gebruik schakelt u het apparaat uit, maar trekt u de stekker niet uit. In deze omstandigheden, als u het 

apparaat opnieuw inschakelt, zal het apparaat blijven werken met de laatst ingestelde functie, behalve de 

timerfunctie. 

VOORTDURENDE MODUSFUNCTIE 

Als het apparaat langer dan 1 minuut blijft werken zonder dat er instellingen worden gewijzigd, wordt het digitale 

scherm donkerder en keert het naar de oorspronkelijke helderheid terug na handmatige bewerkingen. 

 

AFSTANDSBEDIENING 

Dit apparaat is voorzien van een afstandsbediening. Deze werkt op één CR2032 batterij. Bekijk onderstaande 

afbeelding voor het plaatsen of verwijderen van de batterij. Let op de correcte polariteit tijdens het plaatsen van 

de batterij.  

 

De verschillende functies van de afstandsbediening worden hieronder weergegeven. U kunt de 

afstandsbediening in het vak aan de achterkant van het apparaat opbergen. 

 

1. AAN/UIT-knop 

2. Open haard-verlichting knop 

3. Temperatuur regelen (omhoog “+”) 

4. Temperatuur regelen (omlaag “-”) 

5. Timer instellen (omhoog “+”) 

6. Timer instellen (omlaag “+”) 

7. Modus instelknop 

(Druk herhaaldelijk om tussen “lage warmte”, “hoge warmte” 

en “ECO-modus” te schakelen). 

8. Oscillatieknop 

 

VEILIGHEIDSSYSTEEM: 

 Het apparaat beschikt over een veiligheidssysteem dat het apparaat automatisch uitschakelt wanneer het 

oververhit geraakt. 

 Als oververhitting optreedt, schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat 

gedurende minstens 30 minuten afkoelen.  Steek de stekker in het stopcontact en schakel de kachel in. 

 Deze verwarmer is uitgerust met een kantelbeschermingssysteem. Omwille van veiligheidsredenen zal de 

eenheid automatisch de stroom uitschakelen als het op een onstabiel of oneffen oppervlak wordt geplaatst 

of per ongeluk wordt gekanteld. 
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REINIGING EN ONDERHOUD 

 Voordat u het apparaat een onderhoudsbeurt geeft, trekt u de stekker uit en zorgt u ervoor dat de 

verwarming volledig afgekoeld is. 

 Gebruik een zachte doek om het stof op het oppervlak van het apparaat weg te vegen. 

 Gebruik geen benzine, verdunner of andere schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te 

maken, aangezien deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen. 

 Zorg dat het apparaat afgekoeld en gedroogd is voordat u het verpakt. Bewaar het op een droge en goed 

geventileerde plaats. 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Bedrijfsspanning:  220-240V ~ 50/60Hz 

Stroomverbruik:  2000W 

 

GARANTIE EN KLANTENSERVICE 

Vóór de levering worden onze apparaten streng gecontroleerd. Indien het toestel ondanks alle zorg bij de 

productie of tijdens het transport beschadigd werd, moet u het naar de handelaar terugbrengen. Naast het 

wettelijke recht op waarborg heeft de klant recht op de volgende garantieclaim: 

Wij geven een garantie van 2 jaar op het toestel, te beginnen met de koopdatum. Indien u een defect product 

heeft, kunt u rechtstreeks terug gaan naar het aankooppunt. 

Gebreken die het gevolg zijn van ondeskundig gebruik van het toestel, fouten tijdens ingrepen en reparaties door 

derden of door de inbouw van vreemde onderdelen, vallen niet onder deze garantie. Bewaar altijd uw 

aankoopnota, zonder aankoopnota kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van garantie. Bij schade 

veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie. Voor vervolgschade 

die hieruit ontstaat kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden. Voor materiële schade of persoonlijk 

letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften zijn wij niet 

aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt iedere aanspraak op garantie. Schade aan accessoires of onderdelen 

betekend niet dat het gehele apparaat zal worden vervangen. Afgebroken glazen of kunststof onderdelen of 

accessoires vallen niet onder de garantie en zullen tegen vergoeding vervangen kunnen worden. Defecten aan 

hulpstukken of aan slijtage onderhevige onderdelen, alsmede reiniging, onderhoud of de vervanging van 

slijtende delen vallen niet onder de garantie en zullen dus in rekening gebracht worden. 

 

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING  

Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU 

Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander houshoudelijk afval mag worden 

afgedankt. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door het ongecontroleerd 

dumpen van afval te voorkomen, dient u het op een verantwoorde manier te recycleren om het 

duurzaam hergebruik van grondstoffen te stimuleren. Om uw gebruikt apparaat af te voeren, brengt 

u het naar een verzamelpunt of neemt u contact op met de handelaar waar het product werd aangekocht. Zij 

kunnen dit product op een milieuvriendelijke manier recycleren.  

RECYCLE OF GOOI DE BATTERIJ OP EEN JUISTE MANIER WEG. NIET OPENEN. NIET IN VUUR 

GOOIEN OF KORTSLUITEN. 

 
Emerio Deutschland GmbH (no service address) 

Höffer Weg 14 

51519 Odenthal 

Germany 

 

Klantendienst:  

T: +49 (0) 3222 1097 600 

E: info.de@emerio.eu 
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