FLINQ
HANDLEIDING
SLIMME PANEEL VERWARMER
FQC8176/8177

Introductie:
Bedankt voor je aankoop van dit FlinQ-product!
Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig door om een continue werking en
nauwkeurigheid te garanderen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Het
overslaan van bepaalde procedures kan resulteren in een onjuist gebruik. We hopen dat u veel
plezier zult beleven aan het gebruik van uw nieuwe FlinQ-product! Als het artikel toevallig
beschadigd, defect of kapot is, bent u gedekt door de garantie! Aarzel niet om contact met ons
op te nemen voor vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze
handleiding.
Lees voor gebruik deze instructies en de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften door om het
meeste uit uw nieuwe kachel te halen. Bewaar de handleiding ook voor het geval u zich later
aan de functies van de kachel moet herinneren.
Maak uzelf vertrouwd met de functies van het apparaat voordat u het voor het eerst in gebruik
neemt. Lees hiervoor de volgende bedienings- en veiligheidsinstructies. Gebruik het apparaat
alleen zoals beschreven en voor het aangegeven werkbereik. Bewaar deze instructies op een
veilige plaats. Geef bij het doorgeven van het apparaat ook alle documenten aan derden.
Gebruik:
De unit is bedoeld om te worden gebruikt als draagbaar of aan de muur en om warme lucht te
genereren in gesloten ruimtes. Andere vormen van gebruik of modificaties van het apparaat
worden niet beschouwd als bedoeld en vormen een ernstig gevaar voor ongevallen. De
fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door ander dan het
beoogde gebruik. Het apparaat is ontworpen voor gebruik in particuliere huishoudens en niet
geschikt voor industriële doeleinden.
Technische specificaties:
Nominale spanning: 220-240 V, - 50 Hz / 60 Hz
Nominaal vermogen: 1000/2000 W
Wi-Fi-standaard: Wi-Fi 2,4 GHz B / G / N
App-standaard: Android 5.0 en iOS 9.0 of hoger
Versleuteling: WEP / WPA / WPA2
Dimensies:
92x24x43CM (met voetjes)
92x90x38CM (zonder voet)
92x70x38CM (zonder muurbevestiging)
Gewicht: ongeveer 7,4 kg
IP waterdichte kwaliteit: IP24
Bedrijfstemperatuur: -5℃ ~ + 50℃

Belangrijk:
Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u door middel van een visuele inspectie
controleren of het apparaat intact is en geen schade heeft opgelopen tijdens het transport.
Veiligheidsinstructies:
WAARSCHUWING! Lees a.u.b. alle veiligheidsinstructies. Het niet naleven van de
veiligheidsinstructies kunnen elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel veroorzaken.
BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!
WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR DE DOOD OF ERNSTIG LETSEL VOOR PEUTERS EN
KINDEREN!
Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal of het apparaat. Verpakking
materiaal bestaat verstikkingsgevaar en er bestaat levensgevaar door elektrische stroom
schok. Kinderen onderschatten vaak de gevaren van elektrische apparaten. Houd altijd
kinderen zonder toezicht uit de buurt van het apparaat.

Waarschuwing:
Het apparaat moet altijd op een vlakke en stabiele ondergrond worden geplaatst. Om een
gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen,
mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of
worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het
nutsbedrijf.
Voorkom levensgevaar door elektrische schokken:
• Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stroomkabel of een beschadigde stekker.
LET OP! Beschadigde elektrische leidingen vormen levensgevaar door elektrische schokken.
• Controleer de elektrische leidingen regelmatig op beschadigingen en veroudering. Als de
voedingslijn is beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn / haar
vertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om veiligheidsrisico's te
vermijden.
• Bescherm de voedingskabel tegen scherpe randen, mechanische belasting en hete
oppervlakken.
• Gebruik het apparaat alleen met een geaard stopcontact.
• Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Zorg ervoor dat de voedingskabel nooit nat wordt of
vochtig tijdens bedrijf.
• Schakel het apparaat niet in als u zichtbare beschadigingen opmerkt (bijv. Scheuren of
barsten) of als u gaat ervan uit dat het apparaat beschadigd is (bijv. na te zijn gevallen).

Voor uw eigen veiligheid:
1. Lees alle instructies voordat u de kachel gebruikt.
2. Sluit de kachel alleen aan op een enkelfasig stopcontact met netspanning zoals aangegeven
op het typeplaatje.
3. Verlaat uw huis niet lange tijd terwijl het apparaat in werking is: zorg ervoor dat de
schakelaar in de stand UIT (0) staat en de thermostaat in de minimumstand. Haal altijd de
stekker uit het stopcontact.
4. Houd brandbaar materiaal zoals meubels, kussens, beddengoed, papier, kleding, gordijnen
etc. op minimaal 100 cm afstand van de kachel.
5. Hand niets op of voor de kachel.
6. Gebruik de kachel altijd rechtopstaand.
7. Gebruik het apparaat niet in ruimtes met een oppervlakte kleiner dan 4m².
8. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u de kachel lange tijd niet gebruikt. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
9. Houd de luchtinlaat en -uitlaat minimaal 1 meter voor en 50 cm achter de kachel vrij van
voorwerpen.
10. Installeer de kachel niet direct onder een stopcontact.
11. Laat dieren of kinderen de kachel niet aanraken of ermee spelen. Let erop dat de
luchtuitlaat tijdens het gebruik heet wordt.
12. VOEG HIER EEN WAARSCHUWINGSPICTOGRAM TOE! Niet bedekken. Indien afgedekt,
bestaat het risico op oververhitting.
13. Gebruik deze kachel niet in de buurt van douches, badkuipen, wastafels of een zwembad
etc.
14. Gebruik de kachel niet in ruimtes met explosieve gassen, ontvlambare oplosmiddelen, lak
of lijm.
15. Houd de kachel schoon. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de ventilatie- of
uitlaatopeningen komen, aangezien dit elektrische schokken, brand of schade aan de kachel
kan veroorzaken.
16. Als de kachel is gevallen of beschadigd is, mag deze niet worden gebruikt totdat deze is
nagekeken door een gekwalificeerd servicecentrum.
17. Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer de kachel wordt gebruikt door of in de buurt van
kinderen, personen met een lichamelijke beperking of huisdieren.
18. Niet gebruiken om kleding of andere stoffen te drogen.
19. Gebruik de kachel niet om uw wasgoed te drogen. Blokkeer nooit de aanzuig- en
uitblaasroosters (gevaar voor oververhitting).
20. Verplaats het apparaat niet terwijl het in werking is, om oververhitting met extra
brandgevaar te voorkomen.
21. Als een onderdeel van de verwarming of het netsnoer beschadigd raakt, moet het worden
vervangen door een gekwalificeerde elektricien. Om gevaar te vermijden.

22. De kachel mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
23. Gebruik deze kachel niet met een programmeur, timer of enig ander apparaat dat de kachel
automatisch inschakelt, aangezien er brandgevaar bestaat als de kachel wordt afgedekt of
onjuist wordt geplaatst.
24. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat
spelen.
25. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met
verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, mits
ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en ze begrijpen. de gevaren.
26. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen
niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
27. Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt, tenzij ze continu onder toezicht staan.
28. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen aan / uitzetten als het
is geplaatst of geïnstalleerd in de beoogde normale bedieningspositie en ze onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat in een veilige
omgeving. en begrijp de gevaren.
29. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen de stekker niet in het stopcontact steken,
het apparaat regelen en schoonmaken, of gebruikersonderhoud uitvoeren.
30. Laat niet onbeheerd achter wanneer de stekker in het stopcontact zit.
Voorkom letsel en schade aan de elektrische eenheid:
LET OP! BRANDGEVAAR!
Plaats geen brandbare voorwerpen zoals kleding of iets dergelijks op de elektrische
muurkachel.
LET OP! Laat de elektrische wandverwarming nooit onbeheerd achter als deze in staat
operatie. Bij niet-naleving bestaat gevaar voor letsel.
LET OP!! BRANDGEVAAR!
Zorg ervoor dat de afstand tussen de voorkant van de elektrische kachel
en brandbare objecten zoals meubels, gordijnen en dergelijke is minimaal 1 m.
LET OP! GEVAAR VOOR VERBRANDING!
Zorg ervoor dat de oppervlakken die warmte uitstralen temperaturen kunnen bereiken
meer dan 50 ° C. Zorg ervoor dat het apparaat voor u is uitgeschakeld en afgekoeld
raak het aan.
• Voorkom dat er over de hoogspanningslijn struikelt. Voer het daarom altijd uit
weg van het apparaat vanaf de achterkant. Draag bij alle onderhoudswerkzaamheden
veiligheidshandschoenen
op het apparaat. Sommige randen van de elektrische wandverwarmer zijn erg scherp!
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in gevaar worden gebracht door de werking van
het apparaat.
LET OP! Gebruik het apparaat nooit met externe schakelinstallaties, zoals een tijd
schakelaar bijvoorbeeld. Sluit het apparaat nooit aan op een elektrisch circuit dat regelmatig
is in- en uitgeschakeld door een mechanisme. Zowel letsel als schade aan het product zou
kunnen resulteren.
Koppel de stroomtoevoer los door de stekker uit het stopcontact te trekken. Nooit trekken
op het elektriciteitsnet.

• Installeer het product altijd op een vlak, droog oppervlak.
• Installeer of gebruik het apparaat niet in voertuigen.
• Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat naar een andere locatie
verplaatst.
• Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
• Bewaar het apparaat op een droge, stof- en trillingsvrije plaats. Voorkom schade aan het
apparaat.

Waarschuwing
Sommige onderdelen van de kachel kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken.
Raak geen hete oppervlakken aan. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de
aanwezigheid van kinderen en kwetsbare mensen.

Let op
Deze kachels zijn alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Ze kunnen zowel als draagbaar
apparaat als als wandmontageapparaat worden gebruikt.
Product features
1. Elegant glazen paneel.
2. Hoogwaardig aluminium verwarmingselement: snelle verwarming met hogere
energiebesparing.
3. Touch screen bediening en afstandsbediening.
4. Timer van 1 tot 24 uur om de convectorverwarming op het gewenste tijdstip in of uit te
schakelen.
5. Digitaal display met automatische kamertemperatuurweergave.
6. Voor wandmontage of vrij draagbaar.
Installatie (Als het apparaat op de grond wordt gebruikt):
Bevestig voor het eerste gebruik de 2 voetjes op de behuizing van de verwarmer en bevestig
ze met de meegeleverde ST4x12mm (8 stuks) schroeven.
ADD NEW PICTURES HERE
Muurbevestiging (Als de heater aan de muur wordt vastgemaakt)

Houd er rekening mee dat het product minimaal 15 cm vanaf de vloer en 50 cm vanaf het
plafond moet worden geïnstalleerd.
1. monteer de beugel met schroeven, zie afbeelding 1

2.Boor de gaten aan weerszijden van de muur, plaats vervolgens de plastic geëxpandeerde
pluggen en bevestig de beugel in de muur met de meegeleverde schroeven, zie afbeelding 2
3.Plaats de kachel in een geschikte positie en zorg ervoor dat de gaten op één lijn liggen met
de beugel, zie afbeelding 3
4. Draai de schroeven aan de bovenkant van de beugel vast om deze vast en stabiel te maken,
zie afbeelding 4
ADD NEW PICTURES HERE
LET OP VOOR HET EERSTE GEBRUIK:
• Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond en zorg voor minimaal 10 cm vrije
ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet geschikt voor installatie in een kast of voor
buitengebruik.
• Als de kachel voor de eerste keer wordt ingeschakeld, kan er een lichte, onschadelijke geur
ontstaan ontwikkelen. Deze geur ontstaat door het opwarmen van de binnenste
verwarmingselementen. Zorg voor voldoende ventilatie.
• Tijdens het opwarmen en afkoelen kunnen er geluiden optreden doordat de
verwarmingsmantel uitzet en krimpt. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
Gebruik:
Steek de stekker in een geschikt stopcontact op een wisselstroomvoeding met hetzelfde
voltage als aangegeven op het typeplaatje.
De aanraakschermtoetsen op het display van het bedieningspaneel van het product komen
ook overeen met de afstandsbedieningsfuncties van de app. De knoppen op de app-bediening
hebben dezelfde functie als op het display van het bedieningspaneel van de verwarming.
Waarschuwing: het duurt even voordat de ontvanger op de zender reageert. Druk de knoppen
niet meer dan één keer binnen twee seconden in voor een correcte werking.

1.
Display
2.
Temperatuur“+” knop
3.
Temperatuur“-“ knop
4.
Power knop
5.
Mode knop
6.
Timer knop
7.
Delete
8. Kinderslot knop

Power-functie
Voordat u de kachel gebruikt, dient u de schakelaar aan de zijkant van de kachel aan te zetten!
add picture here from side switch
Druk de power-knop “
” om functies in te stellen. Het bovenste deel van het display toont
de kamertemperatuur.
De kachel werkt bij verwarmingsomstandigheden met laag vermogen.
Mode:
Druk “

” om de lage , of hoge temperatuur te reguleren

Temperatuur keuze:
Druk "+" of "-" knop om de gewenste temperatuur in een range van 5°-40°C uit te kiezen. De
temperatuurindicator blijft lang branden.
De interne temperatuur wordt elke keer dat het apparaat wordt opgestart weergegeven. De
temperatuur kan worden ingesteld wanneer het apparaat in stand-by of verwarming staat.
Wanneer de kamertemperatuur het ingestelde niveau bereikt, stopt het hoge
temperatuurvermogen en blijft het lage temperatuurvermogen actief. Als de
kamertemperatuur 2 graden hoger is dan de ingestelde temperatuur, werken zowel de hoge

als de lagere temperatuurvermogens niet meer. De machine begint pas weer te werken als de
temperatuur 2 graden daalt ten opzichte van de ingestelde temperatuur.
Timer:
Druk de timer knop ”
”, om het gewenste bereik tussen 1 uur en 24 uur te selecteren.
De resterende tijd wordt op het display weergegeven. De timerknop kan worden ingesteld om
het apparaat op het gewenste tijdstip te starten of te stoppen, met een tijdsinterval tussen 1
uur en 24 uur.
Kinderslot:
Houd de kinderslot knop 3-5 seconden ingedrukt zodat de ”

” afbeelding wordt afgebeeld

op het scherm. Nu kunt u geen gebruik maken van het apparaat behoudens de ”
” power
knop. Gebruik dezelfde manier om de kinderslotfunctie weer uit te schakelen. Als het
kinderslot eenmaal is geactiveerd, kunt u geen van de functies van het aanraakscherm van de
verwarming bedienen
Opmerking: het kinderslot kan worden opgeheven door de stekker van de verwarming uit het
stopcontact te halen of door deze uit te schakelen met de AAN / UIT-hoofdschakelaar aan de
zijkant van het apparaat.
WIFI en TUYA APP Functie:
1. VOORDAT U BEGINT
Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat iOS 9 en hoger of Android 5 en hoger gebruikt.
Controleer uw Wi-Fi-netwerk / naam en zorg ervoor dat uw mobiele apparaat is verbonden
met hetzelfde 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk / naam / router (5 GHZ-netwerken worden NIET
ondersteund!).
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de slimme paneelverwarming tijdens de eerste installatie is
ingesteld, geplaatst en bedekt binnen hetzelfde Wi-Fi-netwerk als de router en het mobiele
apparaat.!
2.DOWNLOAD DE TUYA SMART APP
Download de app in the App Store of de Google Play Store en zoek naar “TUYA SMART”app.
Of scan de onderstaande QR-code:
3.REGISTREREN/LOGIN/PROFIEL
1. Start de "TUYA SMART" -applicatie
2. Tik op "akkoord" om het privacybeleid te bevestigen
3. Om u te registreren, voert u uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres in.
4. Druk op "verificatiecode ophalen"
5. Voer de "verificatiecode" in die is verzonden via telefoonnummer of e-mailadres

6. Maak een wachtwoord en log in voor het nieuwe app-gebruik of ga naar Inloggen als je al
een bestaand account hebt.
4. STEL UW SMART PANEL HEATER IN
Opmerking: Zorg ervoor dat de kachel is UITGESCHAKELD met de hoofdschakelaar aan de
zijkant (wacht 10 sec.) of de netstekker en SCHAKEL hem weer IN voordat u met
onderstaande procedure begint.
1. Klik op "Add Device" of "+" en zorg ervoor dat het led-lampje snel knippert op het display
van de heater. Zorg ervoor dat je je wifi-wachtwoord bij de hand hebt.
2. Selecteer uw producttype onder het tabblad KLEINE APPARATEN: en selecteer het "HEATER
(Wi-Fi) -pictogram".
3. Klik op “BEVESTIGEN” wanneer het Wi-Fi led-indicatielampje snel knippert op het display *.
4. Volg de instructies in de app tijdens het verbinden en configureren.
5. Gefeliciteerd, u bent nu klaar om de FlinQ Smart Panel Heater te gebruiken en u kunt uw
mobiele telefoon of tablet gebruiken om uw apparaat te bedienen door aan / uit, temperatuur,
timer, modus, vergrendeling etc. te selecteren.
6. Nadat het apparaat succesvol is verbonden, tikt u onderaan op "Mijn familie of apparaten"
en de apparaatnaam wordt in de lijst weergegeven.
Opmerking: Om uw apparaat met uw stem te bedienen met behulp van een slimme
luidspreker, raadpleegt u de handleiding van de fabrikant voor het inschakelen van een
spraakopdracht via uw apparaat.
*RESET WANNEER NODIG
Als uw Wi-Fi-indicatielampje niet snel knippert, volgt u de onderstaande stappen duidelijk:
1. Klik op "HELP" of gebruik de FAQ in de app.
2. Volg stap 1 t / m 3 totdat het Wi-Fi led-lampje knippert, zie onderstaande stappen:
STAP 1: Schakel het apparaat in, schakel het uit na 10 seconden en schakel het vervolgens weer
in na 5 seconden.
STAP 2: Als het wifi-lampje niet knippert zoals hierboven beschreven, druk dan lang op de
resetknop van het apparaat gedurende 5 seconden of langer totdat het correct knippert.
STAP 3: Bevestig dat het indicatielampje nu snel knippert en druk vervolgens op de knop
"Bevestig indicator snel knipperend" in de app.

Opmerking: Als de Smart Panel Heater eenmaal volledig is ingesteld, kan het zijn dat de
verwarming meerdere keren achter elkaar uit- en inschakelt als de verwarming weer in de
resetmodus gaat. Als dat gebeurt, verwijder dan de verwarming uit de app en voeg deze
normaal opnieuw toe zoals hierboven beschreven in punt 4.
Opmerkingen:
Als het apparaat online is, staat er een groene stip aan de voorkant van het apparaatpictogram.
Als het apparaat offline is, is de stip grijs.
Als het apparaat door anderen wordt gedeeld, is er een dubbele lusindicatie.
SETUP STEM ONDERSTEUNING:

GOOGLE ASSISTANT:
1. Open de "Google Home" -app.
2. Selecteer rechts onder de knop "profiel / gezicht", selecteer vervolgens onder de sectie
"Google-assistent" de "meer instellingen" en ga vervolgens naar het tabblad "assistent"
bovenaan en selecteer "home control".
3. Selecteer "+" aan de rechterkant onderaan.
4. Zoek naar "TUYA SMART" in de zoekbalk of selecteer het in de lijst wanneer u naar beneden
scrolt.
5. Volg de instructies om de verbindingslink tot stand te brengen en gebruik uw Tuyawachtwoord en login wanneer daarom wordt gevraagd tijdens het installatieproces.
6. Klaar!
DINGEN DIE U KUNT ZEGGEN:
'Hey Google, zet de verwarming aan' of 'Hey Google, zet de verwarming uit' of 'Hey Google,
zet alle kachels aan'
AMAZON ALEXA:
1. Open de app "Amazon Alexa".
2. Selecteer "Skills & Games" in uw menu.
3. Zoek naar "TUYA SMART" en selecteer "Inschakelen om te gebruiken".
4. Volg de instructies om de verbindingslink tot stand te brengen en gebruik uw Tuyawachtwoord en log in wanneer daarom wordt gevraagd tijdens het installatieproces.
5. Klaar!
DINGEN DIE U KUNT ZEGGEN:
"Alexa, zet de verwarming uit" of "Alexa, stel de verwarming in op een timer van 2 uur" of
"Alexa, zet de verwarming aan"
OPMERKING/WAARSCHUWING:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sluit nooit meerdere wifi-kachels in serie aan!
Zorg ervoor dat de Wi-Fi-netwerken alleen 2,4 Ghz zijn tijdens de installatie.
De Wi-Fi-autorisatiemethode moet worden ingesteld als WPA2-PSK en het
versleutelingstype als AES of beide op AUTO.
Draadloze router kan niet worden ingesteld als 802.11N.
Als er problemen zijn, reset dan de Wi-Fi-verwarmer en stel ze helemaal opnieuw in!
Voor Google Assistant en Amazon Alexa; als deze niet kunnen worden gevonden,
probeer dan de TUYA-functie of de Home Skill-app (voor Alexa) uit te schakelen.
Als u de Smart Panel heater volledig moet RESETTEN, volg dan de RESET instructies in
de TUYA app of de FAQ.
Open de Smart Heater niet zelf.
Deze Smart Heater is niet waterdicht! ALLEEN BINNENGEBRUIK!
Deze Smart Heater is geen SPEELGOED, blijf uit de buurt van kinderen!
Overschrijd de totale stroomcapaciteit van de smart heater met de gebruikte
apparaten / apparaten niet!
Gebruik deze Smart heater niet met verlengkabels.

•
•
•
•

Niet gebruiken met apparaten die bij onbeheerd gebruik brand kunnen veroorzaken
(zoals strijkijzers enz.) Verwijderen.
Deze Smart Heater heeft geen veilige verbinding via Wi-Fi.
Elk ander gebruik zoals bedoeld voor deze Smart Heater wordt niet gevalideerd voor
enige garantie of aansprakelijkheid.
Deze Smart Heater wordt alleen gebruikt voor privégebruik.

Geluid bij gebruik:
Het apparaat laat een pieptoon horen bij elke bedieningsinstelling.
KANTELBESCHERMING
• Mocht de kachel tijdens gebruik kantelen, dan wordt de kachel automatisch uitgeschakeld.
• Als het apparaat is gekanteld, kan het niet worden ingeschakeld via de Tuya-app of via een
slimme luidspreker.
• Om het apparaat te resetten, plaatst u het rechtop op een stabiel oppervlak, waarna de
verwarming automatisch wordt ingeschakeld en opnieuw verbinding maakt met Wi-Fi als dit
eerder was ingesteld. Over ongeveer 2 minuten is het apparaat weer klaar om bediend te
worden via de app of smart speaker.
Schoonmaken en onderhoud
• Gebruik in geen geval agressieve of bijtende reinigingsmiddelen. Anders kan het product
beschadigd raken.
• Maak het frame en de luchtsleuven schoon met een licht vochtige doek.
• Reinig de ventilatieopeningen regelmatig en grondig (bijv. Met een stofzuiger) zodat er zich
geen stof kan ophopen.
• Reinig de glasplaat met een vochtige doek en indien nodig met een glasreiniger, gebruik nooit
schuursponsjes / staalwol om de kachel schoon te maken!
LET OP! Zorg ervoor dat de glasplaat niet valt. Anders kan het product beschadigd raken.
PLACE ERP INFO HERE
Informatie over verwijdering
Aparte inzameling.
Dit symbool betekent dat het product niet met het
gewone huisvuil mag worden weggegooid. Voor deze
producten is een apart inzamelsysteem ontwikkeld.
Mocht u dit item willen weggooien, dump het dan niet bij het huisvuil. Gebruikte elektrische
en elektronische apparatuur en batterijen moeten voor gescheiden inzameling beschikbaar
worden gesteld.

Particuliere huishoudens kunnen hun gebruikte elektrische en elektronische apparatuur gratis
inleveren bij daarvoor bestemde inzamelpunten. Identificeer waar uw lokale inzamelpunten
zijn en breng het product daar terug. (Voorzieningen zijn meestal verkrijgbaar bij de
gemeentelijke afvalstortplaats. Uw elektronicazaak of uw plaatselijke overheid kan zorgen
voor gescheiden inzameling van het huishouden.)
Door dit product op de juiste manier af te voeren, levert u een positieve bijdrage aan het
milieu.
EXTRA INFO FLINQ HERE + DOC

