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VOOR DE INSTALLATEUR
!
Zorg voor de juiste uitsparingen voor de stapelaar en het
losse bedieningspaneel.
Alle maten staan op het maatblad van dit artikel.
U kunt dit downloaden van de website of opvragen.
!
Plaats de unit in de counter, paneel in uitsparing, zorg er
voor dat alle snoeren vrij blijven.
!
Sluit de unit op de juiste wijze elektrisch aan.
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VOOR DE GEBRUIKER
!
Bepaal het juiste aantal veren a.h.v. het servies dat u
gebruikt.
Het servies mag niet te veel boven de flens uitkomen
(te veel veren ingehangen).
Het servies mag niet onder de flens liggen
(te weinig veren).
!
Schakel de unit in door de schakelaar in te drukken (een
groene controle lamp gaat branden).
Draai de thermostaatknop tot het eindpunt.
Gebruik een deksel tijdens het opwarmen van de unit.
!
Verwijder stof/vuil dagelijks. Om het bedieningspaneel
schoon te maken:
- alleen een vochtige doek gebruiken,
- geen hoge-druk spuit gebruiken,
- geen agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken.

VOOR DE GEBRUIKER
!
Bepaal het juiste aantal veren a.h.v. het servies dat u
gebruikt.
Het servies mag niet te veel boven de flens uitkomen
(te veel veren ingehangen).
Het servies mag niet onder de flens liggen
(te weinig veren).
!
Schakel de unit in door de schakelaar in te drukken (een
groene controle lamp gaat branden).
Draai de thermostaatknop tot het eindpunt.
Gebruik een deksel tijdens het opwarmen van de unit.
!
Verwijder stof/vuil dagelijks. Om het bedieningspaneel
schoon te maken:
- alleen een vochtige doek gebruiken,
- geen hoge-druk spuit gebruiken,
- geen agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken.

BELANGRIJK

BELANGRIJK

!

!

Noteer het serienummer van de unit

Van de website www.mobilecontaining.nl kunt u
onderdelentekeningen en elektrische schema’s downloaden.
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