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! Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor toekomstig gebruik. 
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NEDERLANDS 

 
GEBRUIKSINSTRUCTIES 

 
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de convector gebruikt. Zo voorkomt u schade en gevaarlijke 
situaties. Enig gebruik anders dan beschreven in deze handleiding kan brand, elektrische schokken of letsel 
veroorzaken en leidt ertoe dat de garantie vervalt. 
De garantie geldt niet voor eventuele defecten, verslechtering, verlies, letsel of schade veroorzaakt door of als gevolg 
van het verkeerd gebruik of misbruik van deze convector. Aan rechten die voortvloeien uit nationale wetgeving wordt 
geen afbreuk gedaan. Geen van de garantiebepalingen vormt een uitsluiting van voorwaarden of garanties vastgelegd in 
nationale wetgeving, die niet uitgesloten of gewijzigd kunnen worden. 
Verwijder vóór het gebruik de verpakking en controleer of het apparaat intact is. Neem in geval van defecten of schade 
contact op met de dealer. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. 
Laat kinderen niet met de verpakking spelen en bescherm het milieu door de verpakking overeenkomstig de nationale 
voorschriften voor afvalverwerking te verwijderen. 

 
1.  Het product 
 
! Naast de door u gekozen convector bevat het pakket het volgende (afbeelding 1): 

- N° 2 metalen beugels voor wandmontage; 
- N° 4 nylon muurplugs 8 x 50 mm; 
- N° 4 kruiskopschroeven 5 x 60 mm voor bevestigen van muurbeugels; 
- N° 1 kruiskopschroef 2,2 x 4,5 mm voor vastmaken van transparante afdekking; 

! Neem contact op met uw dealer als iets kapot is of ontbreekt. 
 

2.  Voor uw veiligheid 
 
! Dit apparaat is bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik en niet 

voor gebruik in commerciële/industriële omgevingen, in voertuigen 
of aan boord van schepen of vliegtuigen. 

! Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en 
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of 
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, 
mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over 
hoe ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken en 
de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat 
spelen. Reiniging of onderhoud mag niet door kinderen worden 
uitgevoerd, tenzij onder toezicht. 

! Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het apparaat 
worden gehouden, tenzij er voortdurend toezicht is. 

! Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat 
alleen in-/uitschakelen indien het op de beoogde, normale plek van 
gebruik is geplaatst of geïnstalleerd, mits ze onder toezicht staan 
of instructies hebben gekregen over hoe ze het apparaat op een 
veilige manier kunnen gebruiken en de risico's begrijpen. Kinderen 
vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet 
aansluiten, regelen of schoonmaken, of onderhoud uitvoeren. 
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! LET OP: Sommige delen van dit apparaat kunnen zeer heet 
worden en brandwonden veroorzaken. Let vooral op wanneer 
kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn. 

! Zorg ervoor dat de netvoeding overeenkomt met de nominale 
voedingsspanning: 230 V AC, 50 Hz. 

! Laat kinderen of dieren niet met het apparaat spelen en zorg 
ervoor dat ze het niet aanraken. Let op! Het paneel kan tijdens 
gebruik zeer heet worden (circa 80 °C); 

! WAARSCHUWING: Om oververhitting te voorkomen, mag de 
convector niet worden bedekt. Hang geen voorwerpen over de 
convector en bedek het apparaat niet terwijl het in gebruik is. Dit 
wordt duidelijk op het apparaat vermeld of aangegeven door het 
symbool   

 
! Om oververhitting te voorkomen, mag het apparaat niet worden 

bedekt en mogen er geen voorwerpen op worden geplaatst (afb. 9 
en 10). 

! Gebruik het apparaat niet in ruimtes met explosieve gassen, 
dampen van oplosmiddelen of verf, of ontvlambare 
dampen/gassen. 

! Repareer een beschadigde kabel en/of stekker niet zelf, maar 
breng het apparaat naar de technische dienst of een erkend 
reparatiecentrum en laat het repareren door gespecialiseerd 
personeel om het risico op beschadiging te voorkomen. 

! Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd bereikbaar is. 
! Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact worden 

geplaatst. 
WAARSCHUWING: Gebruik deze convector niet in kleine ruimtes 

met daarin personen die niet in staat zijn deze zelfstandig te verlaten, 
tenzij er voortdurend toezicht is.  

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de afstand tot textiel, 
gordijnen en/of ontvlambare materialen minimaal 1 m bedraagt. 
 
3.  Veilige positionering 
 
! Gebruik het apparaat alleen in de horizontale positie; 
! Het beschikt over een dubbele elektrische isolatie (klasse II) en heeft daarom geen aardverbinding nodig; 
! Neem de minimumafstanden tot muren, meubels en/of objecten in acht (zie afbeelding 2).  
! Installeer het apparaat niet op een oppervlak van hout of synthetisch materiaal. 
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! Het apparaat is waterbestendig (IP24). Het kan daarom in badkamers of andere vochtige ruimtes worden gebruikt, 
mits het niet in de zone van badkuipen of douches wordt geïnstalleerd (volume 1, afbeelding 3). 

! De regelknoppen mogen in geen geval voor iemand onder de douche of in bad bereikbaar zijn. 
 
4.  Installatie 
 
! Nadat u deel 3 zorgvuldig heeft doorgelezen, kunt u beginnen met installeren (zie volgorde in afbeeldingen 4 tot 7). 
! De afstanden in afbeelding 4a zijn: 

     ! 
Model X (mm) Y1 (mm) Y2 (mm)  H B 

STYLO 5 320 293 183  45 70 

STYLO 10 200 293 293  45 250 

STYLO 15 450 293 293  45 250 

STYLO 20 650 293 293  45 250 
 
! Opmerking: De voorkant van de kartonnen doos kan uitgeknipt en gebruikt worden als sjabloon voor het markeren 

van de precieze positie van de gaten op de muur (afbeelding 4b); 
! Gebruik voor het losmaken van het apparaat uit de beugels een schroevendraaier om de borgveren (afbeelding 8-

1) naar beneden te drukken. Trek het apparaat vervolgens naar u toe (afbeelding 8-2). 
 
5.  Elektrische aansluitingen 
 
! Het apparaat moet worden gevoed met een spanning van 230 V AC, 50 Hz. 
! Het apparaat moet met een kabel en stekker of met een installatiekabel worden geleverd. Indien een apparaat met 

stekker in Frankrijk wordt geïnstalleerd, dient de stekker te worden afgesneden en het apparaat via een geschikte 
aansluitdoos op de netvoeding te worden aangesloten. 

! Als het apparaat met een installatiekabel wordt geleverd, moet het via een 3-aderige kabel (bruin = fasedraad, 
blauw = nuldraad, zwart = schakeldraad) en een aansluitdoos op de netvoeding worden aangesloten. Als u de 
schakeldraadfuncties niet wilt gebruiken, sluit u alleen de fase- en nuldraad aan: voor het correct 
functioneren van het apparaat is de externe programmeringsunit niet vereist. 

! Installeer de aansluitterminal in badkamers, keukens of andere vochtige ruimtes ten minste 25 cm boven de vloer. 
! De elektrische aansluiting op de netvoeding moet tevens een 2-polige schakelaar met een minimale 

contactopening van 3 mm omvatten. Leef altijd de nationale bekabelingsvoorschriften na. 
! Het apparaat mag niet op de aarddraad worden aangesloten. SLUIT DE SCHAKELDRAAD (ZWART) NIET AAN 

OP DE AARDDRAAD. 
! Als het apparaat via een differentieelschakelaar (30 mA) wordt gevoed, moet u ervoor zorgen dat de schakeldraad 

ook op differentieelschakelaar is aangesloten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Het apparaat gebruiken 
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                                       C             B            A 
 
! Het apparaat beschikt over een aan-uitknop (A), een draaiknop voor het instellen van de gewenste temperatuur 

(B) en een led (C) die de bedrijfstoestand toont. 
! De drukknop (A) regelt de voeding van het complete apparaat. Als hierop gedrukt wordt, is de interne elektronica 

klaar voor gebruik. De drukknop (A) schakelt het apparaat uit (tenzij er eventuele ingangssignalen van de 
schakeldraad komen). 

! De thermostaat (B) handhaaft de vereiste kamertemperatuur door het apparaat automatisch in en uit te schakelen. 
Indien de knop met de klok mee wordt gedraaid, wordt de temperatuur verhoogd. De hoogte stand van de 
thermostaat komt overeen met een temperatuur van circa 28 °C, de laagste met circa 5 °C. 

! De indicatorled (C) toont verschillende bedrijfstoestanden door de manier waarop hij oplicht of knippert: 
- De led licht rood op wanneer het apparaat de ruimte verwarmt tot de gewenste temperatuur; 
- De led gaat uit als de ingestelde temperatuur bereikt is of als de hoofdknop (A) op “off” staat; 
- De led knippert continu rood als de elektronische temperatuursensor defect is. Het apparaat mag uitsluitend 

door een erkend reparatiecentrum worden gerepareerd; 
! Als u toegang tot de knoppen wilt beperken, kunt u de transparante afdekking met een schroef vastmaken (zie 

afbeelding 11). 
 
De thermostaat gebruiken 
! In een ruimte waar de temperatuur hoger is dan 28 °C, schakelt de thermostaat de convector zelfs op de hoogste 

stand niet in. 
! In een ruimte met een zeer lage temperatuur (< 5 °C) zorgt de thermostaat er daarentegen voor dat het apparaat 

voortdurend ingeschakeld blijft, zelfs op de laagste stand. 
! Bij het bepalen van de instelling voor maximaal comfort is het aan te bevelen de thermostaat niet te snel (< 1 u) te 

verstellen; wacht totdat de temperatuur in de ruimte zich gestabiliseerd heeft voordat u een nieuwe instelling 
probeert. 

 
De schakeldraad gebruiken 
! Een apparaat met een voedingskabel zonder stekker kan ook met speciale programmeringsunits worden geregeld. 

Het gedrag van het apparaat is afhankelijk van de toegepaste spanning tussen de schakeldraad en de nuldraad. 
 
De afstandsbediening (optioneel) gebruiken 
! Met de optionele afstandsbediening kan voor elk uur van de dag en voor alle dagen onafhankelijk een “comfort”- of 

“eco”-temperatuur worden ingesteld. 
! De bedrijfsmodus kan eenvoudig van afstandsbediening op schakeldraad en vice versa omgeschakeld worden. 
! Met slechts één afstandsbediening is het mogelijk om hetzelfde programma naar alle geïnstalleerde apparaten van 

deze serie te zenden. Zie de handleiding van de afstandsbediening voor meer informatie over het programmeren. 
! Om de afstandsbediening te gebruiken, moet op elk apparaat een ontvanger (optioneel) worden geïnstalleerd. 
 
7.  Indien het apparaat niet naar behoren functioneert 
 
! In geval van oververhitting schakelt de veiligheidsvoorziening de verwarmingselementen automatisch uit. 
! Het apparaat wordt weer ingeschakeld zodra de temperatuur tot onder de veiligheidsgrenswaarde is gedaald.  
! Let op: de led dooft niet als de veiligheidsvoorziening geactiveerd wordt. 
! Als u merkt dat het apparaat niet naar behoren functioneert of dat het verwarmingspaneel/apparaat beschadigd is, 
dient u de stekker uit het stopcontact te trekken en contact met het technische assistentiecentrum of de dealer op te 
nemen. 
 
8.  Onderhoud 
 
! Dit apparaat vereist geen specifiek onderhoud. 
! Maak het apparaat, vooral het verwarmingspaneel, om de zes maanden met een droge doek schoon. 
! Indien het apparaat gerepareerd dient te worden, moet u contact opnemen met een erkend technisch 

servicecentrum. 
! Als de kabel vervangen dient te worden, moet een 2 x 1,00 mm2- of 3 x 1,00 mm2-kabel (type H05VV-F HAR) 

gebruikt worden, afhankelijk van de versie. Kabels met of zonder stekker mogen uitsluitend door gekwalificeerd 
personeel en niet door de eindgebruiker zelf worden vervangen om schade aan het apparaat en persoonlijk letsel 
voorkomen. 
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- NL - 

Milieu en recycling 
Wij verzoeken u ons bij de bescherming van het milieu behulpzaam te zijn. Verwijder de verpakking daarom 
overeenkomstig de voor de afvalverwerking geldende nationale voorschriften. 
Recycling van oude toestellen 
Toestellen met dit kenmerk horen niet thuis in de vuilnisbak en zijn apart in te zamelen en te 
recyclen. De recycling van oude toestellen moet steeds vakkundig en volgens de ter plaatse 

geldende voorschriften en wetgeving plaats vinden. 
 
 

 


