
GEBRUIKERSHANDLEIDING  
360° Turbo Luchtverwarmer  
NL Cat. Nr.: 25963 
 

 
 

Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken.  

 



 

 Waarschuwing 
1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis. 
2. Plaats de verwarmer in een goed geventileerde ruimte uit de buurt van 

brandbare materialen en spuitbussen. 
3. Plaats de verwarmer op een stabiele en vlakke vloer. Hang de 

verwarmer niet op en installeren deze ook niet aan de muur. 
4. Gebruik een afzonderlijk stopcontact als de nominale uitgangsstroom 

meer dan 10A is. Gebruik hetzelfde stopcontact niet met andere 

apparatuur om overbelasting te voorkomen. Zorg ervoor dat de stekker 
juist in het stopcontact is geplaatst. 

5. Houd toezicht wanneer het systeem wordt gebruikt met kinderen en 
ouderen. 

6. Ongeoorloofde demontage, wijziging en reparatie zijn verboden.  
7. Raak het stopcontact niet met natte handen aan. 
8. Gebruik 230-240V ~ netstroom.  
9. Zorg ervoor dat de filters schoon zijn en goed worden schoongemaakt. 
10. Verplaats de verwarmer niet wanneer deze in werking is.  

11. Dek de verwarmer of de ventilatieopeningen niet af. 

12. Wees voorzichtig: het apparaat is zeer heet als het in werking is. 

13. Koppel het apparaat los wanneer het niet in gebruik is. 

14. Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het apparaat als dit in 

werking is. 

15. Als er een brandende geur is, stop dan met het gebruik en haal de 

stekker uit het stopcontact. Neem contact op met uw dealer.  

16. Gebruik het apparaat niet in de badkamer of in de buurt van water.  

17. Laat kinderen niet met deze verwarmer spelen. 

 



 

Producttekening 

1. lcd-scherm  

2. Bediieningspaneel  

3. Afstandsbediening   

4. Knop aan/uit   

5.  Handgreep  

6. Metalen gaas 

7. Mica-verwarmingselement  

8. Netsnoer 

 

 

Instructies 

1. Verwijder de verpakking en plaats het apparaat op een vlak en droog 

gebied.  

2. Steek de stekker van de verwarmer in een stopcontact met het 

aangegeven vermogen van 230-240V ~ 50Hz.  

3. Schakel de verwarmer in door de aan/uit-knop in te drukken (punt 4 

hierboven). 

4. Plaats de knoopbatterij correct in de afstandsbediening 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aan  

Doe de stekker in het stopcontact en druk op ON . Het 

lcd-scherm geeft binnen twee seconden alle pictogrammen 

weer . De verwarmer komt daarna in de stand-bymodus 

en geeft de omgevingstemperatuur weer (0-50 graden) en de tijd als 00:00 

( ) weer op het scherm, 00:00 blijft knipperen. De 

Mica-verwarmer is nu klaar voor gebruik.  

2. Bedrijfsmodus: 

Tijd instellen 

 

"+" Temperatuur & tijd omhoog 

 

"-" Temperatuur & tijd omlaag 

 

Modusinstelling  

AAN/UIT 



 

Druk op  op het bedieningspaneel of de afstandsbediening om de 

modus voor energiebesparing te openen. Op de display wordt de 

standaardtemperatuur van 38℃ weergegeven (knippert 2-3 seconden), 

daarna wordt de omgevingstemperatuur weergegeven. Druk op "MODE" 

om de modi te selecteren, er zijn vier modi: A) Energiebesparing, B) Slaap, 

C) Standaard, D) Vorst; de modusselectie wordt 5 seconden na het 

indrukken van de knop MODE  weergegeven. 

3. Temperatuur:  

Druk eenmaal op "MODE" om de temperatuurinstelling te openen: De 

temperatuurcijfers knipperen. Druk op "+"  (temperatuur verhogen) en 

"-" (temperatuur verlagen) om de temperatuur aan te passen. 

A) Energiebesparing / Slaap / Standaard: de standaardinstelling is 38℃ en 

dat is de hoogste temperatuur die u kunt instellen..  

B) Vorst: de constante temperatuur is 7℃, de temperatuur kan niet 

worden aangepast; wanneer de kamertemperatuur ≤ 5℃ is, zal de 

verwarmer automatisch gaan werken voor een stijging tot 7℃; 

wanneer de kamertemperatuur ≥ 7℃ is, zal het apparaat automatisch 

stoppen.  

Alle modusinstellingen worden automatisch ingesteld na vijf seconden. 

In de modi Energiebesparing, Slaap en Standaard zal de verwarmer, 

wanneer de omgevingstemperatuur ≤ 1℃ lager is dan de ingestelde 

temperatuur, meer warmte produceren; wanneer de 

omgevingstemperatuur ≥ 2℃ hoger is dan de ingestelde temperatuur, zal 

de verwarmer stoppen. 

4. Timer:  

Druk op Timer  om de vooraf ingestelde modus Timer On (timer aan) te 

openen, de tijdcijfers gaan knipperen.  De insteltijd loopt van (00:01) 1 

minuut tot (23:59) 23 uur en 59 minuten. Druk op "+" voor het instellen 



 

van de uren (1-23 uur) en druk op de "-" voor het instellen van de minuten 

(1-59 minuten). Na vijf seconden wordt het aftellen automatisch gestart. 

Na het instellen van Timer On (timer aan) zal de verwarmer niet draaien 

totdat de ingestelde tijd is bereikt. 

 

 

In de modus vooraf ingestelde Timer On of Off kunt u op de knop  

drukken om de verwarmermodus te veranderen. 

A) Energiebesparingsmodus  



 

B) Slaapmodus ,  

 C) Standaardmodus  

D) Vorstmodus ; werking is afgerond nadat op het 

scherm "End" (einde) wordt weergegeven en de verwarmer stopt. 

De instelling van de timer kan altijd worden geannuleerd door op 

 te drukken op het bedieningspaneel of de afstandsbediening. 

Oververhittingsbeveiliging 

De verwarmer is voorzien van een veiligheidssysteem. De verwarmer 

wordt uitgeschakeld wanneer oververhitting optreedt of wanneer een 

ventilatieopening wordt geblokkeerd. 

Laat het apparaat afkoelen en zorg ervoor dat de ventilatie schoon is 

voordat u opnieuw inschakelt. 

 

Automatisch uit  

De verwarmer stopt wanneer het apparaat omvalt. 

 

Onderhoud 
1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer 



 

reparatie of onderhoud is vereist. 

2. Raak het apparaat niet aan wanneer het nog warm is. 

3. Veeg het vuil op de behuizing voorzichtig weg met een zachte, vochtige 

doek. 

4. Probeer niet om het apparaat zelf te repareren.  Stuur het altijd terug 

naar de dealer. 

Mogelijke herstelacties voordat u contact opneemt met de dealer voor 

reparatie: 

 

Specificaties 

Spanning: 230-240V~ 

Frequentie: 50Hz 

Vermogen: 2000W 

Afmetingen: 298(L) x 280(B) x 548(H)mm 

Probleem Acties 

Verwarmer 

schakelt 

niet in 

1. Controleer of het apparaat goed is aangesloten. 

2. Controleer of de voedingsbron 230-240V is 

3. Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke en 

horizontale ondergrond staat  

4. Controleer of de ingestelde temperatuur hoger is dan 

de kamertemperatuur. 

Afstandsbed

iening 

zonder 

reactie 

1. Afstandsbediening met een laag batterijniveau 

2. Buiten bereik 

3. Obstructies die de ontvangst verstoren 



 

Brutogewicht: 4,8 kg 

Nettogewicht: 3,7 kg 

  



 

AFVALVERWIJDERING:  

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar 

milieuvriendelijk afvoeren.  

 

Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, 

eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een 

recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie 

hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afval-

verwijdering. 

  

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Duitsland 

 

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  

in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl 

 

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op 

uw factuur. 

 

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. 

Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden. 
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