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Inleiding
Hartelijk dank dat u gekozen hebt 
voor een elektrische haard van Quigg. 
Hiermee hebt u een kwalitatief hoog-
waardig product aangeschaft, dat 
voldoet aan de hoogste prestatie- en 
veiligheidsstandaards. Voor de juiste 
omgang en een lange levensduur 
raden wij u aan de volgende aanwij-
zingen in acht te nemen. 

Lees de handleiding en vooral de 
veiligheidsaanwijzingen zorgvul-
dig door, voordat u het apparaat in 
gebruik neemt. U vindt een aantal 
belangrijke en nuttige aanwijzingen 
die voor het in gebruik nemen door 
iedere gebruiker begrepen en op-
gevolgd moeten worden. Bewaar de 
bedieningshandleiding en geef deze 
mee als u het apparaat aan iemand 
anders geeft.

EU-conformiteitsverklaring
De EU-conformiteitsverklaring kan  
bij de fabrikant/importeur worden 
aangevraagd. 

Producten met CE-markering 
voldoen aan de eisen van alle 

toepasselijke EG-richtlijnen. Het 
apparaat voldoet aan de eisen van de 
Duitse wet op productveiligheid. Dit 
wordt aangetoond met het GS-teken 
van het onafhankelijke testinstituut:

Gebruik volgens de  
voorschriften
Het apparaat is uitsluitend 
geschikt voor het verwarmen 
van gesloten, droge ruimten. 
Het is uitsluitend bedoeld 
voor privégebruik en niet 
geschikt voor de commerciële 
sector. Gebruik de elektri-
sche haard uitsluitend met 
de originele accessoires en 
alleen zoals in deze bedie-
ningshandleiding beschreven. 
Ieder ander gebruik geldt 
als niet-reglementair en kan 
tot materiële schade of zelfs 
tot lichamelijk letsel leiden. 
De elektrische haard is geen 
kinderspeelgoed. De fabrikant 
of handelaar aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade 
die is ontstaan door niet- 
reglementair of onjuist ge-
bruik.

Uitgever van de handleiding: 
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland

Algemeen

ID 1111239688
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A) Warmteafvoeropeningen

B) Glasplaat (behuizing)

C) Haardverlichtingseffect

D) Display

E) Hoofdschakelaar  
(onderkant van het apparaat) 0/I

F) Bedieningspaneel, met daarop

G) AAN/UIT-toets 

H) Modustoets 

I) Dimmertoets 

J) Toets voor 'openraam'-functie 

K) Instellingentoets 

L) Verlagingstoets 

M) Verhogingstoets 

N) Ophangbeugel (voorgemonteerd)

O) Schroefgaten (onderkant van het  
apparaat)

P) Afstandsbediening, inclusief batterij

Q) Bovenste wandhouder

R) Onderste wandhouder

S) 2 korte schroeven

T) 4 lange schroeven + 4 pluggen

U) Gebruiksaanwijzing en  
garantiekaart (zonder afb.)

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

O N

Q

R
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Veiligheid

Lees alle onderstaan-
de veiligheidsaanwij-
zingen zorgvuldig en 
neem deze in acht. Bij 
het niet in acht nemen 
bestaat er gevaar voor 
ernstige ongelukken en 
verwondingen en het 
risico voor materiële 
schade en schade aan 
het apparaat.

Algemene veiligheids-
aanwijzingen

Gevaren voor kinderen en 
personen met beperkte  
vermogens 
- Dit apparaat kan gebruikt 

worden door kinderen 
vanaf 8 jaar en ouder en 
door personen met be-
perkte fysieke, sensorische 
of mentale vermogens of 
gebrek aan ervaring en/of 
kennis, als ze onder toe-
zicht staan of geïnstrueerd 
werden over het veilige 
gebruik van het apparaat 
en de eventueel daaruit 

voortkomende gevaren 
begrepen hebben.

- Kinderen die jonger zijn 
dan drie jaar moeten bui-
ten het bereik van het ap-
paraat gehouden worden, 
tenzij ze constant onder 
toezicht staan.

- Kinderen tussen drie en 
acht jaar mogen het appa-
raat alleen aan- en uitzet-
ten als ze onder toezicht 
staan of voor het veilige 
gebruik van het apparaat 
geïnstrueerd werden en 
de daaruit voortvloeiende 
gevaren begrepen heb-
ben, vooropgesteld dat 
het apparaat in zijn nor-
male gebruikspositie gezet 
of geïnstalleerd is.

- Het reinigen en onder-
houd door de gebruiker 
mogen niet zonder toe-
zicht uitgevoerd worden 
door kinderen.

- Kinderen vanaf drie jaar en 
jonger dan acht jaar mo-
gen de stekker niet in het 
stopcontact steken, het 
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apparaat niet regelen, het 
apparaat niet reinigen en/
of het onderhoud door de 
gebruiker niet uitvoeren.

- Let op! Sommige delen 
van het apparaat kunnen 
heel heet worden en ver-
brandingen veroorzaken. 
Wees heel voorzichtig, als 
er kinderen of kwetsbare 
personen aanwezig zijn.

- Kinderen mogen niet met 
het apparaat spelen.

- Laat het apparaat tijdens 
het gebruik niet onbe-
heerd achter.

- Zorg ervoor dat het net-
snoer niet aan een hoger 
oppervlak hangt, zodat 
kinderen er niet aan kun-
nen trekken. Het appa-
raat kan dan omvallen en 
iemand verwonden.

- Laat kinderen niet met de 
verpakkingsfolie spelen. 
Kinderen kunnen er tij-
dens het spelen in verstrikt 
raken en daardoor stikken.

Gevaren bij de omgang met 
elektrische apparaten
- Sluit het apparaat alleen 

aan een volgens de voor-
schriften geïnstalleerd, 
geaard stopcontact aan 
met een netspanning die 
overeenkomt met die op 
het typeplaatje.

- Als het snoer beschadigd is, 
mag dit alleen vervangen 
worden door een door de 
fabrikant genoemd servi-
cestation om gevaar voor 
letsel en ongevallen of 
schade aan het apparaat te 
voorkomen.

- Let er op dat het stopcon-
tact in de buurt van het 
apparaat zit en goed te 
bereiken is om in geval van 
storing direct de stekker 
van het apparaat uit het 
stopcontact te kunnen halen.

- Reparaties mogen alleen 
uitgevoerd worden door er-
kende servicestations. Niet 
deskundig gerepareerde 
apparaten zijn een gevaar 
voor de gebruiker.

- Laat het apparaat niet zon-
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der toezicht als het aanstaat 
om ongevallen te voorko-
men.

- Om ongevallen te voorko-
men, mogen er nooit meer-
dere huishoudelijke appa-
raten tegelijk op hetzelfde 
stopcontact aangesloten 
worden (bijv. met een 
3-weg stekker).

-  Het apparaat nooit in water 
dompelen en niet buiten 
gebruiken, omdat het niet 
blootgesteld mag worden 
aan regen of ander vocht! 
Gevaar voor een elektri-
sche schok!

- Als het apparaat toch in 
het water gevallen is, trek 
dan eerst de stekker er uit 
en haal dan het apparaat 
uit het water! Gebruik het 
apparaat daarna niet meer, 
maar laat het eerst con-
troleren door een erkend 
servicestation. Dit geldt ook 
voor als het netsnoer of het 
apparaat beschadigd is of 
als het apparaat gevallen 
is. Gevaar voor een elektri-
sche schok!

- Trek altijd de stekker uit 
het stopcontact, als u het 
apparaat niet gebruikt en 
voor iedere reiniging of bij 
storingen! Trek nooit aan 
het snoer! Gevaar voor een 
elektrische schok!

- Zorg er voor dat het snoer 
of het apparaat nooit op 
een heet oppervlak of in 
de buurt van warmtebron-
nen gelegd of gezet wordt. 
Leg het snoer zo neer dat 
het niet in contact komt 
met hete of scherpe voor-
werpen. Gevaar voor een 
elektrische schok!

- Knik in geen geval het 
snoer en wikkel het niet 
om het apparaat want dit 
kan leiden tot een breuk in 
het snoer. Gevaar voor een 
elektrische schok!

- Gebruik het apparaat niet, 
als u op een natte onder-
grond staat of als uw han-
den of het apparaat nat zijn. 
Gevaar voor een elektri-
sche schok!

- Open het apparaat nooit 
zelf en probeer niet om 
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met metalen voorwerpen 
binnen in het apparaat te 
komen. Gevaar voor een 
elektrische schok!

Batterijen:
-  Batterijen kunnen levens-

gevaarlijk zijn als zij inge-
slikt worden. Bewaar de 
batterijen daarom buiten 
het bereik van kleine kin-
deren. Als er een batterij 
ingeslikt werd, moet er 
direct medische hulp inge-
roepen worden. normale 
batterijen mogen niet ge-
laden of met andere mid-
delen geactiveerd worden. 
Batterijen mogen niet uit 
elkaar gehaald, in het vuur 
geworpen of kortgesloten 
worden.

- Contacten van de batterij-
en en het apparaat indien 
nodig voor het gebruik 
reinigen. Let bij het inleg-
gen op de juiste polariteit 
om onherstelbare schade 
aan de afstandsbediening 
te voorkomen.

-  Stel de batterijen nooit 
bloot aan extreme condi-
ties, bijv. op verwarmingen 
of direct zonlicht!  
Verhoogd gevaar voor 
uitlopen!

- Leeggelopen of beschadig-
de batterijen moeten on-
middellijk uit het apparaat 
worden verwijderd. Voor-
kom contact met de huid, 
de ogen en de slijmvliezen. 
Bij contact met batterijzuur 
de desbetreffende plaatsen 
direct spoelen met ruim 
helder water en direct een 
arts raadplegen.

- Haal opgebruikte batterij-
en direct uit het apparaat, 
want deze kunnen uitlopen 
en zodoende schade ver-
oorzaken.

-  Als het apparaat gedurende 
langere tijd niet gebruikt 
wordt, verwijder dan de 
batterijen. Verhoogd ge-
vaar voor uitlopen!

-  Verzeker u ervan dat het 
apparaat na het gebruik 
uitgeschakeld is.
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Gevaren bij het gebruik van de 
elektrische haard
- Gebruik dit verwarmingsap-

paraat niet in de onmiddel-
lijke omgeving van een bad, 
een douche of een zwembad.

- Gebruik dit verwarmings-
apparaat niet met een pro-
grammeerschakelaar, een 
tijdschakelaar, een aparte 
afstandsbediening of een 
willekeurige inrichting die het 
verwarmingsapparaat auto-
matisch aanzet, omdat er dan 
brandgevaar als het verwar-
mingsapparaat afgedekt of 
verkeerd geïnstalleerd wordt.

- Het apparaat mag niet direct 
onder een wandstopcontact 
worden geïnstalleerd.

- Steek geen vingers of andere 
voorwerpen door de ventila-
tiegleuven. Dit kan verwon-
dingen veroorzaken!

- Waarschuwing: om overver-
hitting te voorkomen, mag 
u het apparaat in geen geval 
bedekken met voorwerpen 
als tijdschriften, tafelkleden, 
gordijnen, enz. Reinig van tijd 
tot tijd de ventilatiegleuven 
(aan de onderkant en zijkan-
ten van het apparaat) aan de 

buitenkant met een borstel, of 
ga er zorgvuldig met een ge-
schikte stofzuiger overheen.

- Het apparaat mag niet in de 
buurt van brandbare mate-
rialen worden geïnstalleerd, 
zoals kussens, kranten of de 
vitrage. Dit zou eventueel 
brand kunnen veroorzaken!

- Gebruik het apparaat niet in 
een omgeving waar brand- of 
explosiegevaar bestaat, zoals 
bijvoorbeeld in ruimtes met 
verf, lak, brandstof, enz.

- Installeer het apparaat niet  
in de buurt van ramen of 
deuren.

- Gebruik het apparaat niet 
voor het drogen van  
wasgoed! Brandgevaar!

- Het haardverlichtingseffect 
werkt met LED-lampjes.  
Deze LED-lampjes kunnen 
niet vervangen worden.

- Als hij aanstaat, kan de behui-
zing van het apparaat heet 
worden, raak het daarom pas 
aan, als het apparaat afge-
koeld is tot kamertempera-
tuur.

- Het gebruik van dit apparaat 
in allerlei soorten voertuigen 
(bijv. bouwwagens, liften, 
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campingwagens, motorvoer-
tuigen, cabines) en andere 
gesloten ruimten is verbo-
den. Het apparaat mag niet 
in voertuigen ingebouwd en 
daar gebruikt worden.

- Let er bij de omgang met het 
apparaat vooral op dat vitra-
ges/gordijnen, kleding (vooral 
stropdassen, sjaals, enz.) of 
uw sieraden of lange haar 
niet in de apparaatopeningen 
terechtkomen. Dit kan ver-
wondingen veroorzaken!

- Controleer het apparaat en 
het netsnoer regelmatig op 
zichtbare schade. Gebruik het 
apparaat niet, als het apparaat 
of het snoer zichtbare schade 
heeft. Gevaar voor een elektri-
sche schok!

- Leg het netsnoer niet op of 
boven het apparaat als het 
ingeschakeld is. Dit zou  
eventueel brand kunnen  
veroorzaken!

- Het apparaat is uitsluitend 
bedoeld voor montage aan de 
wand. Verdere uitleg is terug 
te vinden in de hoofdstukken 
Opbouw en montage en 
onder het hoofdstuk Wand-
montage. Monteer het appa-
raat alleen op voorgeschreven 

wijze, om gevaren te vermij-
den.

- Er mogen geen voorwerpen, 
bijv. vazen, op het apparaat 
gezet worden.

- Het apparaat heeft een over-
verhittingsbeveiliging. Bij 
oververhitting schakelt het 
zichzelf automatisch uit. Trek 
de stekker uit het stopcontact 
en laat het apparaat volledig 
(min. 30 minuten) afkoelen. 
Daarna kan het apparaat weer 
worden gebruikt.

- Het gebruik van het apparaat 
met een verlengsnoer wordt 
niet aanbevolen.

- Stel het apparaat niet bloot 
aan extreme temperaturen 
om gevaarlijke situaties te 
voorkomen. Voorkom direct 
zonlicht en verwarmingshitte.

- Gebruik alleen originele 
accessoires! Als er geen ori-
ginele accessoires gebruikt 
worden, is de kans op een 
ongeval groter. Bij ongevallen 
of schade met niet origine-
le accessoires vervalt elke 
aanspraak. Bij het gebruik van 
vreemde accessoires en de 
daaruit voortkomende schade 
aan het apparaat vervalt elke 
aanspraak op garantie.
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- Zorg er in elk geval voor dat 
het apparaat uitgeschakeld 
is voordat u de stekker in het 
stopcontact steekt.

Verklaring symbolen en verdere informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze 
bedieningshandleiding, op het apparaat en/of op de verpakking 
gebruikt of dienen voor de weergave van extra informatie.

Gebruiksaanwijzing lezen en in acht nemen! 

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen worden gekenmerkt 
met dit symbool.

Gevaar – met betrekking tot persoonlijk letsel
Let op – met betrekking tot materiële schade

Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool

WAARSCHUWING: om oververhitting van de elektrische 
haard te voorkomen, mag de elektrische haard niet afgedekt 
worden.

Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de 
verwijdering van oude apparaten (zie hoofdstuk 
‚Afvalverwijdering‘).
Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor 
de verwijdering van batterijen (zie hoofdstuk 
‚Afvalverwijdering‘).
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Opbouw en montage

Voor het eerste gebruik

Controleer het apparaat na 
het uitpakken op volledig-
heid en eventuele transport-
schade om gevaarlijke 
situaties te voorkomen. 
Gebruik het in geval van 
twijfel niet, maar neem in dat 
geval contact op met onze 
klantenservice. Het ser-
viceadres vindt u in onze 
Garantiebepalingen en op de 
Garantiekaart.

Uw apparaat bevindt zich in een ver-
pakking om het te beveiligen tegen 
transportschade.

• Haal het apparaat voorzichtig uit de 
verkoopverpakking.

• Verwijder alle onderdelen van de 
verpakking.

• Verwijder de stofresten van de 
verpakking van het apparaat en alle 
accessoires volgens de opgaven in 
hoofdstuk „Onderhoud, reiniging en 
verzorging“.

Wandmontage

Het apparaat is uitsluitend 
bedoeld voor montage aan de 
wand. Zorg daarbij beslist 
voor voldoende vrije ruimte 
om het apparaat heen. Aan de 
bovenkant moet er ten minste 

60-70 cm vrije ruimte liggen. 
Behoud aan de zijkanten een 
vrije ruimte van ten minste  
20 cm aan en aan de onder-
kant minstens 70 cm. Bevestig 
het apparaat niet dicht bij het 
plafond, onder een venster-
bank of onder een wandstop-
contact. De warmte moet 
ongehinderd kunnen ont-
snappen.

Let op dat u het apparaat 
tegen een stevige, verticale, 
vlakke en stabiele wand 
plaatst, waaraan de wandhou-
ders stevig kunnen worden 
bevestigd en die het gewicht 
van het apparaat dragen kan.  
Het meegeleverde montage-
materiaal (4 lange schroeven  
+ 4 pluggen) is bedoeld voor 
normale bakstenen muren. 
Voor andere wanden moet er 
mogelijk ander montagema-
teriaal gebruikt worden. 
Raadpleeg indien nodig een 
vakman.

Let erop dat u de wandhou-
ders geheel horizontaal 
monteert. Geleid het netsnoer 
weg van het apparaat. Het 
mag in geen geval achter of 
boven het apparaat worden 
gelegd/geleid.
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De montage van het apparaat 
aan de wand dient door ten 
minste twee personen te 
worden uitgevoerd. Laat 
iemand u helpen om het 
apparaat op de juiste wijze en 
zonder gevaar te bevestigen.

Bij de bevestiging van de 
wandhouder/het apparaat  
of het boren van de nodige 
gaten moet u er beslist op 
letten dat er in of achter de 
wand geen elektrische 
leidingen of waterleidingbui-
zen zitten. Gevaar voor een 
elektrische schok! Gebruik 
evt. een kabeldetector of 
vraag advies aan een vakman.

• Kies een geschikte locatie voor het 
bevestigen van het apparaat en 
neem de volgende aanwijzingen 
in acht. Daarnaast moet het appa-
raat ook ontoegankelijk zijn voor 
kinderen. Let er ook op dat u het 
apparaat na de montage nog steeds 
op een geschikt stopcontact kunt 
aansluiten, dat het niet te ver van 
een stopcontact verwijderd is.

• Om de posities van de boorgaten te 
bepalen, kunt u de bovenste wand-
houder (Q) aanhouden als sjabloon. 
Houd deze geheel horizontaal tegen 
de muur op de gekozen positie en 
teken met een potlood door de 
gaten in de bovenste wandhouder 
(Q) de positie van de boorgaten af.

• Boor nu met een voor de pluggen 
geschikte boor 3 gaten in de wand.

• Steek de 3 pluggen in de boorgaten. 
De pluggen moeten helemaal in de 
gaten zitten.

Belangrijk: de gebogen beugel (zonder 
boorgaten) van de wandhouder (Q) 
moet naar boven gericht staan en los 
van de wand zitten tijdens het bevesti-
gen aan de wand.

• Bevestig de wandhouder (Q) met de 
3 lange schroeven (T) aan de wand. 
Controleer of deze goed en stevig 
vastzit.

• Neem de onderste wandhouder (R) 
en bevestig deze aan de onderkant 
van het apparaat door de twee korte 
schroeven (S) in de schroefgaten (O) 
te schroeven. 

• Til het apparaat samen met iemand 
anders op en hang het middels de 
ophangbeugel (N) aan de achter-
kant van het apparaat van bovenaf 
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in de bovenste wandhouder (Q). 
Let er hierbij op dat het apparaat 
of de ophangbeugel (N) juist in 
de bovenste wandhouder (Q) valt, 
zodat deze in het midden bevestigd 
zit. De ophangbeugel (N) moet in 
ieder geval tussen de twee gebogen 
korte balkjes aan de zijkanten van de 
wandhouder (Q) worden geplaatst 
of daartussenin worden gebracht. 
Zorg er absoluut voor dat het 
apparaat veilig hangt voordat u het 
loslaat.

• Teken nu met een potlood, door het 
gat in de onderste wandhouder, de 
positie van het boorgat op de muur. 

• Til het apparaat nu samen met 
iemand anders van de muur.

• Boor een gat in de muur op de ge-
markeerde positie met een voor de 
plug geschikte boor.

• Steek de overgebleven plug in het 
boorgat. De plug moeten helemaal 
in het gat zitten.

• Til het apparaat samen met iemand 
anders op en hang het opnieuw 
middels de ophangbeugel (N) aan 
de achterkant van het apparaat van 

bovenaf in de bovenste wandhouder 
(Q).

• Schroef vervolgens de onderste 
wandhouder (R) vast met de overge-
bleven lange schroeven (R). Contro-
leer of het apparaat goed en stevig 
vastzit. 

Voor het eerste gebruik raden 
wij aan het apparaat ca. een 
uur met open raam te gebrui-
ken, om eventueel aanwezige, 
productieafhankelijke 
restanten uit de verwarming 
te verwijderen. De hierbij 
eventueel optredende geur is 
normaal en verdwijnt na korte 
tijd. Dit is geen storing van 
het apparaat. Zorg voor 
voldoende ventilatie.
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Bediening

Het apparaat mag alleen in 
gebruik worden genomen als 
het veilig en juist aan de muur 
bevestigd is.

Als het apparaat voor langere 
tijd niet wordt gebruikt, kan 
het tijdelijk gaan stinken of 
rookontwikkeling veroorza-
ken bij hernieuwd gebruik. 
Dit is normaal en vormt geen 
storing van het apparaat. 
Zorg voor voldoende ventila-
tie.

• Sluit het apparaat aan op een vol-
gens de voorschriften geïnstalleerd 
geaard stopcontact. Let er hierbij op 
dat het apparaat met de hoofdscha-
kelaar (E) is uitgeschakeld (hoofd-
schakelaar (E) in de ‚0‘-stand).

• Schakel het apparaat nu in met de 
hoofdschakelaar (E) (hoofdschake-
laar (E) in de ‚I‘-stand). Het apparaat 
staat nu in de stand-bymodus.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik 
en kan middels de toetsen op het be-
dieningspaneel (F) ingesteld worden. 
Sommige instellingen kunnen ook wor-
den opgegeven met de meegeleverde 
afstandsbediening (P).

Toetsenvergrendeling

De toetsenvergrendeling wordt na één 
minuut automatisch geactiveerd indien 
er geen instellingen zijn opgegeven. U 
kunt aan het ‚Grendel gesloten‘-sym-
bool op het display zien dat de toet-
senvergrendeling geactiveerd is. Houd 
de instellingentoets (K) en de dimmer-
toets (I) ongeveer drie seconden samen 
ingedrukt om de toetsenvergrendeling 
uit te schakelen. 

Basisfuncties

De verschillende bedienings-
elementen op het bedienings-
veld reageren uit veiligheids-
overwegingen (voor kinderen) 
niet op een kort contact. Druk 
het bedieningselement dus 
niet alleen kort met uw 
vingertopje aan, maar druk 
hem zo mogelijk op het hele 
oppervlak in met uw vinger-
topje. Een akoestisch signaal 
geeft aan dat het apparaat 
heeft gereageerd.

Er wordt alleen verwarmd als 
de ingestelde temperatuur 
hoger is dan de actuele 
kamertemperatuur. Als de 
kamertemperatuur onder de 
ingestelde waarde daalt, 
schakelt het apparaat de 
verwarmingsfunctie in; als de 
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kamertemperatuur de ingestel-
de waarde bereikt of over-
schrijdt, schakelt het apparaat 
de verwarmingsfunctie uit. Het 
apparaat schakelt de verwar-
mingsfunctie tijdens het 
gebruik steeds weer aan en uit, 
zo wordt de kamertempera-
tuur ongeveer constant 
gehouden. Of de verwarmings-
functie geactiveerd is of niet, 
kunt u zien aan de bijbehoren-
de aanduiding op het display.

• Om het toestel in te schakelen, 
drukt u op de AAN/UIT-toets (G) op 
het bedieningspaneel (F) of op de 
afstandsbediening (P). Het apparaat 
schakelt na het inschakelen automa-
tisch over naar de ‚comfortmodus‘ 
(zie de paragraaf ‚Modi‘).

• Pas de sterkte van het haardver-
lichtingseffect (C) aan door op de 
dimmertoets (I) te drukken. Er zijn 
hiervoor vijf standen om uit te 
kiezen. U kunt de verlichting ook 
geheel uitschakelen. Dit is niet van 
invloed op de verwarmingsfunctie 
van het apparaat.

• Met de verlagings- (-, L) en ver-
hogingstoetsen (+, M) kunt u de 
gewenste temperatuur instellen 
tussen 10°C en 35°C, in stappen van 
1°C. Als u de desbetreffende toets in-
gedrukt houdt, gaat de temperatuur 
steeds in stappen van 1°C omhoog 
of omlaag. Er wordt alleen verwarmd 
zodra de ingestelde temperatuur 
hoger is dan de kamertemperatuur.

• Druk op de AAN/UIT-toets (G) om de 
verwarmingsfunctie uit te schakelen 
en over te gaan op de stand-bymo-
dus. Na het uitzetten wordt kortston-
dig de tijd en de dag op het display 
weergegeven, totdat de verlichting 
uitgaat. Zet de hoofdschakelaar in 
de ‚0‘-stand als u het apparaat volle-
dig wilt uitschakelen.

• Als het apparaat aan staat, wordt 
na één minuut automatisch de 
toetsenvergrendeling (zie paragraaf 
‚Toetsenvergrendeling‘) geactiveerd 
indien er geen instellingen zijn op-
gegeven. Tijdens de stand-bymodus 
wordt de toetsenvergrendeling niet 
geactiveerd.

Tijd instellen

We raden u aan om de tijd direct na de 
eerste keer inschakelen van het appa-
raat in te stellen.

  Stap 1: houd de instellingentoets (K) 
circa drie seconden ingedrukt.

  Stap 2: de urenaanduiding knippert. 
Voer de gewenste instellingen in 
door middel van de verhogings- (+, 
M) en verlagingstoetsen (-, L). Druk 
op de instellingentoets (K) om de 
invoer te bevestigen.

  Stap 3: de minutenaanduiding knip-
pert. Voer de gewenste instellingen 
in door middel van de verhogings- 
(+, M) en verlagingstoetsen (-, L). 
Druk op de instellingentoets (K) om 
de invoer te bevestigen.
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Als u de verhogings- (+) of 
verlagingstoets (-) langer 
ingedrukt houdt, loopt de 
tijdsinstelling door in stappen 
van één uur of één minuut.

  Stap 4: de dagenaanduiding (getal-
len 1-7 onder de urenaanduiding) 
knippert. Voer de gewenste instellin-
gen in door middel van de verho-
gings- (+, M) en verlagingstoetsen  
(-, L). Druk op de instellingentoets (K) 
om de invoer te bevestigen.

De dagen staan onder de 
uren- of minutenaanduiding 
weergegeven als getallen (1-7), 
waarbij 1 staat voor maandag 
en 7 voor zondag.

Als het apparaat wordt 
uitgeschakeld met de hoofd-
schakelaar, wordt de tijdsinstel-
ling teruggezet naar de 
standaardinstellingen, waarna 
deze eventueel opnieuw moet 
worden ingesteld.

Modi

Het apparaat kent zes verschil-
lende modi of automatische 
functies waaruit u kunt kiezen 
door op de modustoets te 
drukken. U kunt zelf kiezen 
welke modus of functie u wilt 
gebruiken door deze toets 
herhaaldelijk in te drukken.

De eerste keer dat u op de modustoets 
(H) drukt, alsook bij het inschakelen 
van het apparaat, wordt de comfortmo-
dus geactiveerd . Elke keer dat u de 
toets opnieuw indrukt, schakelt u naar 
een andere modus of functie. U kunt 
naar de comfortmodus terugkeren 
door zes keer de toets in te drukken. 

Overzicht van (automatische) modi

Comfortmodus

ECO-modus

Vorstbewakingsmodus

Automatische modus 1

Automatische modus 2

Automatische modus 3

Comfortmodus 

In deze modus wordt de verwarmings-
functie automatisch uitgeschakeld 
zodra de kamertemperatuur de op 
het apparaat ingestelde temperatuur 
overschrijdt.
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  Door de comfortmodus te selecte-
ren, begint het apparaat te werken 
en kunt u vervolgens de gewenste 
temperatuur instellen, tussen 10°C 
en 35°C. Hiervoor gebruikt u de 
verlagings- (-, L) en verhogingstoet-
sen (+, M). Er wordt alleen verwarmd 
indien de ingestelde temperatuur 
hoger is dan de actuele kamertem-
peratuur.

Eco-modus 

Ook in deze modus wordt de verwar-
mingsfunctie automatisch uitgescha-
keld zodra de kamertemperatuur de op 
het apparaat ingestelde temperatuur 
overschrijdt. Daarnaast is het instelbare 
temperatuurbereik 3°C geringer dan in 
de comfortmodus.

  Druk herhaaldelijk op de modus-
toets (H) totdat het symbool voor 
de eco-modus  op het display 
verschijnt. 

  Met de verlagings- (-, L) en verho-
gingstoetsen (+, M) kunt u de ge-
wenste temperatuur instellen tussen 
7°C en 32°C.

Vorstbewakingsmodus 

In deze modus start het apparaat het 
verwarmingsproces zodra de kamer-
temperatuur onder de 7°C duikt. Deze 
modus is bedoeld om lage temperatu-
ren te voorkomen.

  Druk herhaaldelijk op de modus-
toets (H) totdat het symbool voor 
de vorstbewakingsmodus  op het 
display verschijnt. Nu is deze modus 
geactiveerd.

Automatische modus 

Met deze modus kunt u voor elk uur 
van de dag aangeven welke van de 
modi (de comfortmodus, eco-modus of 
vorstbewakingsmodus) u wilt selecte-
ren. Zo kunt u de volgorde van de modi 
bepalen voor de desbetreffende uren 
van de dag. De instellingen gelden 
voor elke dag van de week.

We raden u aan om de tijd 
direct na de eerste keer 
inschakelen in te stellen. De 
volgende beschrijvingen van 
de automatische modi zijn 
gebaseerd op reeds ingestelde 
tijdinstellingen.
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  Stap 1: druk herhaaldelijk op de 
modustoets (H) totdat het symbool 
voor de automatische modus  
op het display verschijnt. Nu is deze 
modus geactiveerd.

  Stap 2: druk op de instellingentoets 
(K) om de instellingen per uur in te 
voeren. Het symbool  begint nu 
te knipperen.

  Stap 3: druk op de modustoets (H) 
om de gewenste modus voor het 
desbetreffende tijdstip in te stellen 
(comfortmodus, eco-modus of vorst-
bewakingsmodus). Stel eventueel 
ook de gewenste streeftemperatuur 
in voor het apparaat voor dit tijdstip.

  Stap 4: door op de verhogingstoets 
(+, M) te drukken, kunt u naar het 
daaropvolgende uur springen en de 
gewenste instellingen doorvoeren. 
Door op de verlagingstoets (-, L) te 
drukken, kunt u naar het vorige uur 
springen en eventuele wijzigingen 
doorvoeren.

  Stap 5: wanneer u voor elk uur van 
de dag een instelling hebt inge-
voerd, drukt u op de instellingen-
toets (K) om deze te bevestigen en 
toe te passen.

Automatische modus 

In deze modus kunt u kiezen welke 
modi er per uur moeten gelden op 
werkdagen (maandag tot vrijdag) 
en tijdens weekeindes (zaterdag en 
zondag). Hier kunt u wederom kiezen 
tussen de comfortmodus, eco-modus 

en vorstbewakingsmodus, en de volg-
orde bepalen.

  Stap 1: druk herhaaldelijk op de 
modustoets (H) totdat het symbool 
voor de automatische modus  
op het display verschijnt. Nu is deze 
modus geactiveerd.

  Stap 2: druk op de instellingentoets 
(K) om de instellingen per uur voor 
werkdagen in te voeren. Het sym-
bool  begint nu te knipperen.

  Stap 3: druk op de modustoets (H) 
om de gewenste modus voor het 
desbetreffende tijdstip in te stellen 
(comfortmodus, eco-modus of vorst-
bewakingsmodus).

  Stap 4: door op de verhogingstoets 
(+, M) te drukken, kunt u naar het 
daaropvolgende uur springen en de 
gewenste instellingen doorvoeren. 
Door op de verlagingstoets (-, L) te 
drukken, kunt u naar het vorige uur 
springen en eventuele wijzigingen 
doorvoeren.

  Stap 5: wanneer u voor elk uur van 
de werkdag een instelling hebt 
ingevoerd, drukt u op de instellin-
gentoets (K) om deze te bevestigen 
en toe te passen. Hierna wordt u au-
tomatisch doorgeleid naar de invoer 
voor het weekeinde (aangeduid met 
de getallen 6 en 7 in de dagaandui-
ding).

  Stap 6: herhaal stappen 2-4 om de 
instellingen voor het weekeinde 
door te voeren en bevestig deze met 
de instellingentoets (K).
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Automatische modus 

In deze modus kunt u kiezen welke 
modi er per uur moeten gelden. Hier-
mee kunt u voor elke dag van de week 
de gewenste instellingen doorvoeren. 
Hier kunt u wederom kiezen tussen 
de comfortmodus, eco-modus en 
vorstbewakingsmodus, en de volgorde 
bepalen.

  Stap 1: druk herhaaldelijk op de 
modustoets (H) totdat het symbool 
voor de automatische modus  
op het display verschijnt. Nu is deze 
modus geactiveerd.

  Stap 2: druk op de instellingentoets 
(K) om de instellingen per uur voor 
de eerste dag van de week in te 
voeren. Het symbool  begint nu 
te knipperen.

  Stap 3: druk op de modustoets (H) 
om de gewenste modus voor het 
desbetreffende tijdstip in te stellen 
(comfortmodus, eco-modus of vorst-
bewakingsmodus).

  Stap 4: door op de verhogingstoets 
(+, M) te drukken, kunt u naar het 
daaropvolgende uur springen en de 
gewenste instellingen doorvoeren. 
Door op de verlagingstoets (-, L) te 
drukken, kunt u naar het vorige uur 
springen en eventuele wijzigingen 
doorvoeren.

  Stap 5: wanneer u voor elk uur van 
de dag een instelling hebt inge-
voerd, drukt u op de instellingen-
toets (K) om deze te bevestigen 
en toe te passen. Hierna wordt u 

automatisch doorgeleid naar de 
invoer voor de daaropvolgende dag 
(aangeduid met de getallen 1 tot en 
met 7 in de dagaanduiding).

  Stap 6: herhaal stappen 2-5 om de 
instellingen voor alle zeven dagen 
van de week door te voeren en be-
vestig deze met de instellingentoets 
(K).

‚Openraam‘-functie

Dit is een energiebesparende instelling 
waarbij de verwarmingsfunctie van het 
apparaat uitschakelt na een plotselinge 
temperatuurdaling, bijvoorbeeld nadat 
u een raam hebt opengezet. Als deze 
functie geactiveerd is, zal de verwar-
mingsfunctie worden uitgeschakeld 
wanneer er binnen een tijdsbestek van 
2 minuten een temperatuurdaling van 
2°C of meer optreedt.

  Om de functie te activeren, drukt u 
op de toets voor de ‚openraam‘-func-
tie (J). Om de functie uit te schake-
len, drukt u opnieuw op de toets. 
Het overeenkomstige symbool op 
het display (D) laat zien of de functie 
actief is.

Apparaat terugzetten naar 
fabrieksinstellingen

Schakel het apparaat uit met de AAN/
UIT-toets (G) en daarna met de hoofd-
schakelaar (E). Druk nu gelijktijdig op 
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de dimmertoets (I) en de AAN/UIT-toets 
(G) en houd beide ingedrukt. Zet de 
hoofdschakelaar (E) terug in de ‚I‘-stand 
en houd de dimmertoets (I) en de AAN/
UIT-toets (G) ongeveer vijf seconden 
ingedrukt om het apparaat terug te 
zetten naar de fabrieksinstellingen.

Gebruik van de  
afstandsbediening 

De afstandsbediening werkt 
op basis van een CR2025-bat-
terij. Deze batterij is reeds in 
het batterijvak van de af-
standsbediening geplaatst. 
Om vroegtijdige ontlading 
tijdens het transport te 
voorkomen, is er bovendien 
nog een transparante isola-
tiestrip aan het batterijvak 
bevestigd. Deze isolatiestrip 
moet voorafgaand aan het 
gebruik van de afstandsbe-
diening worden verwijderd, 
anders werkt de afstandsbe-
diening niet.

Om het apparaat met de 
afstandsbediening te bedie-
nen, moet de hoofdschakelaar 
zijn ingeschakeld.

Openen van het batterijvak

- Plaats de afstandsbediening (P) op 
een geschikte ondergrond, met de 
toetsen naar beneden, en houd hem 
stevig vast met uw linkerhand.

- Zet vervolgens druk met de nagel 
van uw rechterduim op de kleine 
ontgrendeling aan de zijkant van 
het batterijvak en trek het batterij-
vak open door de nagel van uw 
wijsvinger in de daarvoor bestemde 
inkeping te plaatsen.

- Schuif het batterijvak terug in de 
behuizing van de afstandsbediening 
(P) om het te sluiten.

Functies

Zorg ervoor dat de batterij 
geplaatst wordt met de juiste 
polariteit. Voor een foutloze 
werking mogen zich er geen 
voorwerpen bevinden tussen 
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de afstandsbediening en het 
apparaat. Dit kan de sig-
naaloverdracht verstoren.

De afstandsbediening (P) beschikt 
over de volgende toetsen waarmee de 
bijbehorende functies kunnen worden 
geactiveerd.

- AAN/UIT-toets   voor het aan- 
en uitzetten van het apparaat 

- Dimmertoets   voor het instel-
len van de intensiteit en het uitzet-
ten van het haardverlichtingseffect 
(C) 

- Verwarmingstoets   voor het 
activeren van de verwarmingsfunc-
tie en het kiezen van een van de 
modi (comfortmodus, eco-modus, 
vorstbewakingsmodus en de auto-
matische modi P1-P3)

- Ontgrendeltoets   voor het 
ontgrendelen van de toetsenver-
grendeling Als u de afstandsbedie-
ning gebruikt terwijl de toetsen-
vergrendeling is geactiveerd, licht 
het bedieningspaneel wel op, maar 
reageert het apparaat hier niet op. 
Houd de ontgrendeltoets ongeveer 
drie seconden ingedrukt om de toet-
senvergrendeling te deactiveren.

Oververhittingsbeveiliging

Het apparaat is uitgerust met overver-
hittingsbeveiliging. Hierdoor wordt 
het apparaat of de verwarmingsfunctie 
automatisch uitgeschakeld in geval 
van oververhitting (bijvoorbeeld als 
het apparaat is afgedekt of de warm-
teafvoeropeningen (A) anderszins zijn 
geblokkeerd). Als de oververhittingsbe-
veiliging ingeschakeld wordt, gaat u als 
volgt te werk:

- Zet de hoofdschakelaar (E) in de 
‚0‘-stand en trek de stekker uit het 
stopcontact.

- Verhelp de oorzaak van de over-
verhitting en laat het apparaat ten 
minste 30 minuten afkoelen.

- Hierna zal het apparaat weer nor-
maal functioneren. Als u verder nog 
problemen ondervindt, neemt u 
contact op met onze klantenservice.
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Storing en oplossing

Storing: Oorzaak: Oplossing: 

Het apparaat doet 
helemaal niets.

De stekker zit niet in een 
stopcontact.

Steek de stekker in een  
geschikt stopcontact.

De hoofdschakelaar 
aan de onderkant van 
het apparaat staat in de 
'0'-stand.

Zet de hoofdschakelaar (E) in 
de 'I'-stand.

De AAN/UIT-schakelaar is 
niet naar beneden gezet.

Schakel het apparaat in door 
op de AAN/UIT-toets te druk-
ken.

De oververhittingsbevei-
liging is geactiveerd.

Ga te werk zoals beschreven in 
de paragraaf 'Oververhittings-
beveiliging'.

De toetsen op het 
bedieningspaneel 
reageren niet.

De toetsenvergrendeling 
is geactiveerd.

Houd de instellingentoets en 
de dimmertoets ongeveer drie 
seconden samen ingedrukt om 
de toetsenvergrendeling op te 
heffen.

De afstandsbedie-
ning werkt niet juist.

Zeer sterk omgevings-
licht.

Zorg voor minder sterk omge-
vingslicht om te voorkomen 
dat de signaaloverdracht 
verhinderd wordt.

Neem bij hier niet vermelde storingen a.u.b. contact op met onze klantenservice. 
Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantie-
bepalingen op de apart bijgevoegde Garantiekaart. De bedieningshandleiding kan  
in PDF-formaat aangevraagd worden bij onze klantenservice.
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Onderhoud, reiniging en verzorging

Verbrandingsgevaar!  
Het apparaat wordt tijdens 
het gebruik heet. U kunt zich 
eraan verbranden!

•  Laat het apparaat na elke reiniging 
volledig afkoelen!

Gevaar voor kortsluiting! 
Water dat weet door te 
dringen tot de behuizing kan 
kortsluiting veroorzaken.

•  Dompel het apparaat nooit in water.
•  Zorg ervoor dat er geen water in de 

behuizing komt.

Gevaar voor beschadigingen! 
Een ondeskundige omgang  
met het apparaat kan leiden 
tot schade.

•  Gebruik geen agressieve reinigings-
middelen, scherpe of metalen rei-
nigingsvoorwerpen (zoals messen, 
harde spatels, enz.) of grove doekjes 
o.i.d. Dergelijke reinigingsmiddelen 
of -voorwerpen kunnen het opper-
vlak beschadigen.

•  Gebruik geen glasreiniger voor het 
reinigen van de glasplaat.

1.  Trek voor het reinigen de stekker uit 
het stopcontact.

2.  Laat het apparaat volledig afkoelen.
3.  Reinig de buitenkant van het appa-

raat met een droge, eventueel matig 
vochtige, goed uitgewrongen doek.

4.  Droog het apparaat vervolgens goed 
af door te wrijven.

Neem het apparaat pas weer 
in gebruik als het volledig 
droog is.

•  Reinig af en toe de veiligheidsroos-
ters van de warmteafvoeropeningen 
(A) en de zijkanten van het apparaat 
door met een stofzuiger met laag 
zuigvermogen over de veiligheids-
roosters te bewegen.
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Technische gegevens
Modeltype: GT-SF-ELK-01

Specificaties Symbool Waarde Eenheid 

Warmteafgifte

Nominale warmteafgifte Pnom 1,8 kW

Minimale warmteafgifte (richtwaarde) Pmin n.v.t. kW

Maximale continue warmteafgifte Pmax,c 1,8 kW 

Hulpstroomverbruik

Bij nominale warmteafgifte elmax n.v.t. kW

Bij minimale warmteafgifte elmin n.v.t. kW

In stand-bymodus elSB 0,0003 kW

Specificaties   Eenheid 

Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling

enkeltrapse warmteafgifte, geen kamertemperatuurregeling   nee

twee of meer handmatig instelbare standen,  
geen kamertemperatuurregeling    nee

Kamertemperatuurregeling met mechanische thermostaat   nee

met elektronische kamertemperatuurregeling   nee

elektronische kamertemperatuurregeling en datumtijdsregeling  nee

elektronische kamertemperatuurregeling en regeling voor de dagen van de week  ja 

Overige regelingsmogelijkheden

Kamertemperatuurregeling met aanwezigheidsdetectie   nee

Kamertemperatuurregeling met openraamdetectie    ja

met afstandsbedieningsopties    nee

met adaptieve regeling voor het aanzetten van de verwarming   nee

met bedrijfstijdbegrenzing    nee

met zwarte kogelsensor    nee 
 
Contactgegevens Globaltronics GmbH & Co. KG 
 Bei den Mühren 5, 20457 Hamburg
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Technische gegevens

Model GT-SF-ELK-01
Nominale spanning: 220 - 240 V~

Nominale frequentie: 50 Hz

Nominaal vermogen: 1800 W

Veiligheidsklasse: I

Batterij: 1x CR2025 (3V)
Artikelnummer: 2002290

Verwijdering

De verpakking van het product 
bestaat uit te recyclen materia-
len. Het verpakkingsmateriaal 
kan voor recycling afgegeven 
worden op openbare inzamel-
plaatsen. 

Oude apparaten horen niet  
bij het huisvuil! 
In overeenstemming met 
wettelijke voorschriften moet 
het oude apparaat aan het 
einde van zijn levensduur 
ingeleverd worden bij een 
geschikte opslag voor afval. Op 
die manier worden de waarde-
volle stoffen in oude apparaten 
hergebruikt en wordt het 
milieu gespaard. Voor meer 
informatie kunt u contact 
opnemen met de verantwoor-
delijke gemeentelijke instantie 
of uw plaatselijk afvalverwer-
kingsstation.

Batterijen en accu’s horen 
niet bij het huisvuil! Iedere 
consument is wettelijk ver-
plicht om batterijen en accu’s 
bij een inzamelpunt van zijn 
gemeente, zijn stadsdeel of bij 
een winkelier af te geven.

 Alle batterijen en accu’s kun-
nen daardoor op milieuvrien-
delijke wijze worden verwerkt. 
Batterijen en accu’s die scha-
delijke stoffen bevatten, zijn 
gemarkeerd met dit teken en 
met chemische symbolen. (Cd 
voor cadmium, Hg voor kwik, 
Pb voor lood)
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