FA-5571-3 KERAMISCHE WANDVERWARMING
HANDLEIDING

AANSLUITINGEN:
Zorg ervoor dat de voedingsspanning in uw huis gelijk is hetzelfde is als de spanning die op het
typeplaatje plaatje van het apparaat.
Waarschuwing: gevaar voor brand, elektrische schokken, lichamelijk letsel en materiële schade.
Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, dient u altijd de veiligheidsinstructies tijdens montage,
gebruik en onderhoud in acht te nemen.
INSTALLATIE (zie foto 1):
Boor twee gaten in de muur en houd een afstand van 1,8 m van de grond. De diameter van het gat
bevat net de plug. Na het instoppen de plug, bevestig de haak op de pijp met schroeven. Zorg ervoor
dat de haak veilig geplaatst is en hang de kachel op. De clip onder de haak moet in de sponning van
de bodem van de verwarmer worden gestoken.

FUNCTIEBEDIENING:
(zowel machine als afstandsbediening)
1. Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in door op de rode schakelaar 0/I
te drukken, dan start de stand-by modus en het display toont " ":
2. Druk één keer op de " " knop om de ventilator modus te starten en op het display
verschijnt onderstaande:

3. Druk één keer op de
knop en het product werkt in lage verwarming en het display toont
Fig. A. Druk een tweede maal en het apparaat schakelt over naar hoge verwarming en het
display toont Fig. B.
4. Druk op de " " toets om de timer in te stellen (00-12 uur). Eenmaal indrukken van de toets
verhoogt het uur voor de timer. Na het instellen van de tijd, zal het display gedurende 5
seconden de huidige insteltijd tonen, dan teruggaan naar de vorige weergave, ondertussen
zal het lampje van " " branden. Onderstaande figuur C. is een voorbeeld van het instellen
van 8h:

5. Inschakeltijd: Druk in de standby modus op de " " timer knop, u kunt het gebruik in 00-12
uur instellen. Na volledige instelling, toont het display de afspraak en het lampje " " brandt.
Het display vermindert automatisch 1 uur voor elk uur dat verstreken is. Wanneer de
afspraak inschakeltijd is aangekomen, zal het product automatisch aangaan. De standaard
ingestelde temperatuur is 23°C tijdens de inschakeling. Onderstaande figuur is een voorbeeld
om de inschakeltijd van de afspraak in te stellen op 8 uur:

Opmerking: Als u de temperatuur en het weekprogramma niet instelt, zal het product
automatisch uitschakelen na 12 uur van ononderbroken werk, en gaat in de stand-by modus.

FUNCTIEBEDIENING:
(ALLEEN met afstandsbediening)
1. SET CURRENT TIME/DAY (kan zowel in standby mode & werk modus):
Druk eenmalig op de "SET" knop, het display toont "12" als standaard, druk op "+/-" om het
huidige uur in te stellen (totaal in 24 uur); druk nogmaals op "SET", het display toont minuut
"30", druk op "+/-" om de huidige minuut in te stellen (00~59 minuten), druk dan "SET" voor
de derde keer, het scherm toont de dag "d7", druk op "+/-" om de huidige dag in te stellen
(maandag- zondag: d1-d7). Druk dan op "OK" om de instelling te bevestigen, het display
toont de vorige instellingen.
Bijvoorbeeld: Instellen op woensdag, 9:30, 25°C onder II verwarming, raadpleeg de volgende
figuren:

Opmerking: Bovenstaande instelling Tijd/Dag blijft behouden zolang schakelaar aan of op
stand-by staat. Als hoofdschakelaar uit is of de stekker uitgetrokken moet het opnieuw
ingesteld worden. U kunt op SET drukken om te controleren of u de huidige tijd / dag heeft
ingesteld.
2. Vastgestelde temperatuur
Tijdens de werkstatus drukt u op "+/-" en het display toont "23" als standaardinstelling. Druk
op "+/-" om de gewenste temperatuur in te stellen (temperatuurbereik 10-49°C), druk op
"OK" om de instelling te bevestigen.
Bijvoorbeeld: De huidige omgevingstemperatuur is 15°C, wanneer de temperatuur wordt
ingesteld op 25°C, toont het display zoals hieronder:

Opmerking: Wanneer de temperatuur wordt ingesteld, zal het op de SMART manier werken:
A. Temperatuur instelling – omgevingstemperatuur >2°C, die met hoge instelling werken;
B. 0°C <Instellingstemperatuur – omgevingstemperatuur temperatuur =<2°C, werken met laag
vermogen;
C. Instellingstemperatuur – omgevingstemperatuur =0°C, zal de koele ventilator 30 seconden
werken om onder uit de linkerkant warme lucht te blazen en dan gaat deze over naar de
stand-by modus.
D. Nadat de machine in de stand-by modus staat en de machine is afgekoelt:
Instellingstemperatuur – omgevingstemperatuur >=2°C, zal de machine ontwaken en zal het
verwarmen hervatten. Als u de instelling van de temperatuur wilt annuleren, druk op de "
" toets om de verwarming te kiezen ‘’ I " of "II", het product werkt dan zonder ingestelde
temperatuur. Terwijl het display "°C" zal uitschakelen. Na ononderbroken verwarming
gedurende 12 uren, zal de zal de koelventilator 30seconden werken en in de stand-by modus
gaan.

WEEKPROGRAMMA INSTELLEN:
(ALLEEN met de afstandsbediening)
Na het instellen van de huidige TIJD/DAG, volg hieronder de stappen om het weekprogramma in te
stellen:
1. Druk op " ", het product gaat over in de werkende modus.
2. Druk op "P", als "P" oplicht, gaat het naar de wekelijkse programma instelling: Zie hieronder:
A
3. Druk op "DAY", het display toont d1~d7, stel in op werkdag (maandag-zondag: d1~d7). Zoals:
stel maandag in: zie hieronder: B
4. Druk op "EDIT", het display toont P1~P6 (voor elke dag kunnen maximaal 6 tijdsperiodes
worden ingesteld). Zoals het instellen van P1: zie hieronder: C
5. Druk op "TIME/on", de display toont 00" als standaard. Druk continu op "TIME/on" om de
inschakeltijd in te stellen. Bijvoorbeeld: stel de inschakeltijd in op tijd 7:00 (Memo: de
instellingstijd 0-24) zie hieronder: D
6. Druk op "TIME/off", het display toont standaard de vorige stap inschakeltijd standaard. Druk
"TIME/off" om de uitschakeltijd in te stellen. Zoals stel de uitschakeltijd in op 13:00 (het
display als figuur), (Opmerking: uitschakeltijd later dan inschakeltijd tijd, wanneer de
inschakeltijd hetzelfde is als de uitschakeltijd tijd zal het apparaat in stand-by modus blijven)
zie hieronder: E

7. Druk op "+/-" om de gewenste temperatuur in te stellen (Temperatuurbereik 10-49°C).
8. Herhaal stappen 2-7 hierboven, u kunt het hele weekprogramma instellen. Druk op OK om
de instelling te bevestigen.
9. Om de weekfunctie te annuleren, drukt u nogmaals op "P", het lampje "P" gaat uit. Het
wekelijkse programma is uitgeschakeld. Het product zal terugkeren naar de vorige
werkingsstatus.
Opmerking:
-

Nadat de bovenstaande instellingen zijn voltooid en het P programma werkt, drukt u op "DAY
/ EDIT / TIME/ on / TIME/off" om de insteltijd te controleren van elke dag en tijdsperioden
De inschakeltijd perioden 00~24 uur, kan niet worden ingesteld op minuten ;
De "TIME/OFF" kan niet lager zijn dan "TIME/ON";
Wanneer de "TIJD AAN" hetzelfde is als "TIJD UIT", gaat de tijdsperiode over in standby
modus;

OPEN-RAAM DETECTIE INSTELLEN:
(ALLEEN met de afstandsbediening):
1. Druk op " ", het product komt in werkende status. Even verwarmen totdat het stabiel is.
2. Druk op " " met de afstandsbediening, lampje " /°C" zal oplichten; De temperatuurweergave
"23" is standaard. Druk op "+/-" om de gewenste temperatuur in te stellen. Tijdens de open-venster
detectie modus zal wanneer de omgevingstemperatuur 5-10°C daalt binnen 10 minuten het product
stoppen met werken binnen 30 minuten en overgaan in de stand-by modus. Druk vervolgens op " "
om het product weer aan te zetten.
3. Druk nogmaals op " " om de open-venster detectie uit te schakelen. Het lampje " " gaat uit en
het product zal terugkeren naar de vorige werkmodus. Hieronder F is een voorbeeld om 23°C in te
stellen tijdens open-raam detectie.
4. Wanneer u het apparaat tegelijkertijd inschakelt voor open-raam detectie en weekprogramma zal
de open-raam detectie tijdens de UIT periode van het weekprogramma niet werken. Tijdens de
werkingsstatus van weekprogramma, is de temperatuur onderworpen aan de het plaatsen
temperatuur van open-venster detectie. Hieronder G is een voorbeeld:

Opmerking:
Voordat u het weekprogramma inschakelt: moet u de dag en tijdsperiode instellen, anders is de
wekelijkse standaard status "00", wat niet werkt.
ONDERHOUD EN REINIGING:
-

Waarschuwing: Gebruik nooit chemisch afwasmiddel, dit zal plastic onderdelen beschadigen.
WAARSCHUWING: Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens het aan te raken of te
reinigen om het risico van brand of kortsluiting tegen te gaan.
Reinig de buitenwand van het apparaat door het zachtjes af te wrijven met een zachte,
vochtige doek, al dan niet met of zonder zeep.
Reinig regelmatig de luchtinlaat- en luchtuitlaatopeningen van de ventilator.

