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KERAMISCHE TAFEL VENTILATORVERWARMING

CLOE

Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of 
incidenteel gebruik.

HANDLEIDING
Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert en bedient of 
onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Neem alle veiligheidsinstructies in acht; het niet naleven van de 
instructies kan ongelukken en/of schade veroorzaken. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
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ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE
-Gebruik deze luchtverhitter alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik 

dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan brand, elektrische schokken of 

persoonlijk letsel veroorzaken.

-Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de spanning die is gespecificeerd op het 

gegevensplaatje van de ventilatorkachel (220-240V~50Hz).

-Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder 
en mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale 
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht 
staan   of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van 
het apparaat en de gevaren betrokken.

-Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
-Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht 

worden uitgevoerd.
-Dit product is geen speelgoed.

-Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden als ze niet voortdurend onder 

toezicht staan.

-Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat alleen aan-/uitzetten 
zolang het in de normale bedrijfspositie is geplaatst of geïnstalleerd 
en dat ze toezicht of instructies krijgen met betrekking tot het veilige 
gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.

-Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen de stekker niet in het stopcontact steken, het 

apparaat niet afstellen of schoonmaken of onderhoud door de gebruiker laten plegen. 

LET OP - Sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en 

brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan 

de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare mensen.

WAARSCHUWING: Om 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 .
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WAARSCHUWING:gebruik de luchtverhitter niet met een regelaar of 
een ander extern apparaat dat het apparaat automatisch activeert, 
aangezien er brandgevaar bestaat als de luchtverhitter afgedekt of 
verkeerd geplaatst is.
• Het toestel is voorzien van IP21 beschermingsgraad en kan ook 
gebruikt worden in de badkamer, in zone 2.
• Gebruik de convector niet in de directe nabijheid van badkuipen, 
douches, wastafels of zwembaden.

-Beperk de luchtinlaat- en uitlaatroosters niet.
-Het apparaat wordt lichtjes warm tijdens gebruik. Om brandwonden te voorkomen, mag de blote huid 

niet in aanraking komen met hete oppervlakken.

-Zorg ervoor dat alle voorwerpen zich op minstens 1 meter van de voorkant en zijkanten van het 

apparaat bevinden.

-Zorg ervoor dat de dieren uit de buurt van de kachel blijven.

-Sluit de hoofdstroom af wanneer het apparaat niet wordt gebruikt of voor 
reinigingswerkzaamheden.

-Vermijd het gebruik van de luchtverhitter in stoffige omgevingen of in 
aanwezigheid van ontvlambare dampen (bijv. in werkplaatsen of garages) of 
verfdampen.

-Plaats niets op het apparaat, gebruik het apparaat niet om kleding te 
drogen.
-Gebruik het apparaat in een goed geventileerde ruimte.

- Plaats geen vingers of vreemde voorwerpen in de luchtinlaat-/uitlaatroosters, 
aangezien dit kan leiden tot elektrische schokken of brand en het apparaat kan 
beschadigen.
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-Om het risico op brand te voorkomen, mag u de roosters niet blokkeren en er op geen enkele 

manier mee knoeien terwijl de luchtverhitter in werking is.

-Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd zijn. Als de 
voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant 
of zijn technische dienst of in ieder geval door een persoon met een 
gelijkaardige kwalificatie, om elk risico te vermijden.

-Gebruik het apparaat niet als het van een hoogte is gevallen of op enigerlei wijze is 
beschadigd. Neem contact op met gekwalificeerd technisch personeel om het 
apparaat te onderzoeken of elektrische of mechanische reparaties uit te voeren.

-De meest voorkomende oorzaak van oververhitting is de ophoping van stof in 
het apparaat. Verwijder stofafzettingen door de stekker uit het stopcontact te 
halen en de luchtuitlaten en roosters te reinigen met behulp van een stofzuiger.

-Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen om dit apparaat schoon te maken. 
Reinig het apparaat met behulp van een vochtige (niet natte) doek. Haal voor het 
reinigen altijd de stekker uit het stopcontact.

-Om de luchtverhitter los te koppelen, zet u de schakelaar op OFF en haalt u de 
stekker uit het stopcontact. Trek alleen aan de stekker. Trek niet aan het snoer 
bij het loskoppelen van de luchtverhitter.

-Plaats geen voorwerpen op het snoer en buig het niet.
- Voordat u het apparaat gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het netsnoer volledig is 

uitgetrokken om te voorkomen dat het in contact komt met enig onderdeel van de 
kachel.

-Het is niet raadzaam om verlengsnoeren te gebruiken, omdat deze oververhit kunnen 

raken en brand kunnen veroorzaken. Gebruik geen enkel verlengsnoer om meerdere 

apparaten te bedienen.

-Dompel het snoer, de stekker of enig ander onderdeel van het apparaat niet onder in 

water of andere vloeistoffen.

-Raak de stekker niet aan met natte handen.

-Plaats de luchtverhitter niet boven of in de buurt van een andere warmtebron.
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WAARSCHUWING: VERMIJD HET AFDEKKEN VAN DE VENTILATORVERWARMING OM 

OVERVERHITTING TE VOORKOMEN!.

Het onderstaande symbool geeft de bovenstaande waarschuwing aan:

-De luchtverhitter kan brand veroorzaken als deze tijdens het gebruik wordt 
afgedekt door of in contact komt metontvlambaarmateriaal inclusief 
gordijnen, draperie, dekens, etc.HOUD DE VENTILATORVERWARMER UIT 
DE BUURT VAN DEZE MATERIALEN.

- Sluit het apparaat niet aan op het elektriciteitsnet voordat het correct 
is gemonteerd en geplaatst.

-Leg het snoer niet onder tapijten. Bedek het snoer niet met dekens, tapijten 
of soortgelijke materialen. Plaats het snoer ver weg van drukke gebieden of 
waar het niet per ongeluk kan worden uitgetrokken.

- Gebruik de luchtverhitter niet in de buurt van badkuipen, douches, 
wastafels of zwembaden.

-Het verwarmingstoestel mag niet direct onder een stopcontact worden 
geplaatst.
-Gebruik het apparaat niet buitenshuis.

Bij de eerste opstart kan de luchtverhitter een lichte, ongevaarlijke geur afgeven. Deze 

geur is een normaal gevolg van de aanvankelijke opwarming van de interne 

verwarmingselementen en zou later niet meer moeten terugkeren.

WAARSCHUWING: AFHANKELIJK NIET VAN DE AAN/UIT KNOP SCHAKELAAR ALS 
ENIGE MIDDEL OM DE VOEDING UIT TE SCHAKELEN. BIJ ONDERHOUD OF 
VERPLAATSING VAN DE VENTILATORVERWARMER, ALTIJD HET STEKKER UIT HET 
STOPCONTACT HALEN.

-Een luchtverhitter heeft binnenin hete en vonkende of fonkelende onderdelen. Het mag 

niet worden gebruikt op potentieel gevaarlijke locaties zoals een ontvlambare, explosieve, 

met chemicaliën beladen of natte atmosfeer.

-Plaats de luchtverhitter niet op zachte oppervlakken, zoals een bed, waar 
openingen verstopt kunnen raken. Plaats de luchtverhitter altijd op een
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stabiel, vlak, horizontaal oppervlak tijdens gebruik, om te voorkomen dat de 
luchtverhitter omvalt. Plaats het netsnoer zo dat de ventilatorkachel of andere 
voorwerpen er niet op rusten.

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.

-Om ongelukken te voorkomen, schakelt u het apparaat uit als het niet wordt gebruikt.

- Schakel bij problemen (abnormaal geluid of een vreemde geur) het 
apparaat onmiddellijk uit, probeer het niet te repareren en breng het 
naar uw plaatselijke klantenservice.

BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN:

1

5

2

7

3

4

1. Bedieningspaneel
2. Frontrooster
3. Basis
4. Netsnoer
5. Handvat
6. AAN/UIT-schakelaar:
7. Achterrooster
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HOE DE KACHEL TE GEBRUIKEN?

Plaats de luchtverhitter rechtop op een vlakke en stabiele ondergrond.

Sluit het netsnoer aan op een geschikt stopcontact (220-240V ~ 50Hz).
Schakel de luchtverhitter in door op de AAN/UIT-schakelaar op de achterkant van het product te 
drukken. De POWER LED-indicator gaat aan, terwijl de andere uit blijven.
Raak de POWER-knop aan om de luchtverhitter te activeren.
Raak tijdens bedrijf het voorste luchttoevoerrooster niet aan en bedek het niet, dit kan oververhitting veroorzaken en het beveiligingsapparaat 
activeren.

BEDIENINGSPANEEL EN ACTIVEERBARE FUNCTIES

Weergave

1 2 3 4 5

Sluit het netsnoer aan op het stopcontact en druk op de AAN / UIT-schakelaar aan de achterkant van het product, de stroom bereikt het apparaat en 
het apparaat laat een pieptoon horen en gaat naar de stand-bymodus.

1. AAN/UIT-knop

Raak deze knop op het bedieningspaneel aan om de werking van de luchtverhitter te activeren. De LED licht op op het bedieningspaneel,

terwijl alle andere LED's uit zijn en niet werken, behalve de aan/uit-knop

Wanneer de ventilatorkachel in de stand-bymodus staat, drukt u eenmaal op de aan/uit-knop

a) Op het bedieningspaneel brandt de bedrijfs-LED .

b) De luchtverhitter begint te werken bij een laag verwarmingsvermogen: de LED

aan/uit-led is uit.

.

brandt op het bedieningspaneel, terwijl de hoge verwarming
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c) De timer is niet actief en de LED op het bedieningspaneel is uitgeschakeld.

d) Ventilatie: actief.

e) Temperatuur: De standaard ingestelde temperatuur is 35°C.

f) Oscillatie: het is niet actief en de LED op het bedieningspaneel is uitgeschakeld.

Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen en het aftellen van 60 seconden verschijnt op het display voordat u naar de stand-bymodus 

gaat.

2. Verwarmingsknop
Wanneer de luchtverhitter is ingeschakeld, raakt u deze knop op het bedieningspaneel aan om het verwarmingsvermogen te selecteren uit laag (de overeenkomstige

LED
tussen hoog en laag vindt plaats met een vertraging van 10 seconden en de LED voor laag verwarmingsvermogen is uit.

brandt op het bedieningspaneel) en hoog (de bijbehorende LED licht op op het display). De overgang

3. SET-knop
Raak deze knop op het bedieningspaneel aan om de gewenste temperatuur te selecteren, zichtbaar op het display, met behulp van de + en - toetsen, met een 

interval van 1 ° C. De temperatuur kan worden ingesteld van 5 ° C tot 35 ° C.

Raak na het instellen van de gewenste temperatuur de knop SET op het bedieningspaneel aan om de temperatuur te bevestigen.

De ingestelde temperatuur wordt weergegeven als er binnen 5 seconden geen selecties worden gemaakt, of als andere toetsen behalve + en - binnen 5 

seconden worden aangeraakt.

De temperatuur wordt niet gedetecteerd op het display gedurende 10 seconden na het inschakelen van de luchtverhitter. Wanneer de 
kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde, en als er binnen 10 seconden geen selecties worden gemaakt op het bedieningspaneel, 
stopt de luchtverhitter automatisch de verwarmingsmodus en de oscillatie (indien eerder geactiveerd), terwijl de ventilatie 60 seconden 
doorgaat, de instellingen op het bedieningspaneel blijven ongewijzigd. Wanneer de kamertemperatuur 2 °C lager is dan de ingestelde 
temperatuur, gaat de luchtverhitter weer aan en hervat de verwarmingsmodus en oscillatie (indien eerder geactiveerd) en toont het 
verwarmingsvermogen.
Als de Timer en de temperatuur tegelijkertijd zijn ingesteld, worden de ingestelde temperatuur en tijd afwisselend met een interval van 30 seconden 
op het display weergegeven. Als de Timer niet is ingesteld, verschijnt alleen de ingestelde temperatuur op het display.
Raak in de SET-modus twee keer de SET-knop aan om de timer in te stellen: de h-LED knippert, raak vervolgens de + en - knoppen aan om de 
gewenste tijd in te stellen. De timer kan worden ingesteld van 0 tot 12 uur, met een aanpassingsinterval van 1 uur elke keer dat de + en - knoppen 
worden ingedrukt.
Door de + en - knoppen tegelijkertijd meer dan 2 seconden ingedrukt te houden, wordt de tijdinstelling sneller. Als u de 
eerder ingestelde Timer wilt wijzigen, moet u deze resetten door de + en – knoppen aan te raken.
Op het display, na 5 seconden zonder enige selectie op het bedieningspaneel of door een andere toets aan te raken behalve + en -, wordt de 
kamertemperatuur weergegeven,
Wanneer de timer 0 bereikt, gaat de luchtverhitter in de stand-bymodus.

3. Swing-knop
Raak deze knop op het bedieningspaneel aan om de horizontale zwenkfunctie van de luchtverhitter te activeren. Wanneer de functie is

geactiveerd, de LED licht op op het bedieningspaneel. Raak de swing-knop nogmaals aan om deze functie uit te schakelen.

4. ECO-knop

Wanneer de luchtverhitter is ingeschakeld, raakt u deze knop op het bedieningspaneel aan om de ECO-modus te selecteren, op het bedieningspaneel gaat het 

pictogram branden. Raak deze knop nogmaals aan om deze functie uit te schakelen.
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Eco-modus:
a) De referentietemperaturen zijn 25°C en 18°C
Wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 18°C, werkt het toestel op een hoog verwarmingsvermogen (2000W).

Wanneer de omgevingstemperatuur tussen 18°C   en 25°C ligt, werkt het toestel op een laag verwarmingsvermogen (1300W). Wanneer de 

kamertemperatuur boven de 25 ° C komt, stopt de verwarmingsmodus.

b) In de ECO-modus, wanneer de kamertemperatuur 25 ° C bereikt, worden de verwarmingsmodus en de oscillatiefunctie (indien eerder 

ingesteld) onderbroken, terwijl de andere functies actief blijven. Wanneer de kamertemperatuur met 2 °C onder de ingestelde 

temperatuur daalt, hervat de luchtverhitter automatisch de verwarmingsmodus en de oscillatiefunctie (indien eerder ingesteld).

c) In de ECO-modus, wanneer de temperatuur 18 °C bereikt, werkt de luchtverhitter op een laag verwarmingsvermogen. Wanneer de 

kamertemperatuur met 2°C onder de ingestelde temperatuur daalt, begint het apparaat automatisch op hoog verwarmingsvermogen te 

werken.

In de ECO-modus is het niet mogelijk om de temperatuur, het verwarmingsvermogen (hoog en laag) en de ventilatie aan te passen.

Andere functies

Ventilatie: ventilatie moet actief zijn als de weerstand in werking is. Als de weerstand wordt uitgeschakeld, stopt de ventilatie met 
een vertraging van 60 seconden om het product te laten afkoelen.

Displayverlichting: Als er na 1 minuut werking van de luchtverhitter geen selectie wordt gemaakt, wordt de helderheid van het display met 1/3 verminderd in 

vergelijking met volledige verlichting, om 's nachts niet te storen. Raak een willekeurige toets op het bedieningspaneel aan om de volledige displayverlichting te 

herstellen.

Geheugenfunctie: als u het apparaat vanuit stand-by activeert (niet de eerste keer dat het wordt ingeschakeld), begint het apparaat 

door op de knop te drukken te werken volgens de laatste instellingen, behalve de timer, die niet is opgeslagen.

Automatische uitschakeling:Als de timer niet is ingesteld, schakelt het apparaat 12 uur na de laatste handeling op het paneel automatisch uit.

Anti-tip apparaat

Dit apparaat is uitgerust met een anti-kantelsysteem, dat automatisch de werking van de luchtverhitter stopt in geval van onbedoeld 

kantelen van het apparaat. Om het te resetten, haalt u de kabel een paar minuten uit het stopcontact, plaatst u het apparaat terug in zijn 

verticale positie en sluit u de kabel weer aan op het stopcontact. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met een gekwalificeerd 

servicecentrum.

Oververhittingsbeveiliging
Dit apparaat is uitgerust met een oververhittingsbeveiligingssysteem, dat automatisch de werking van de luchtverhitter stopt, 
terwijl de ventilator 60 seconden blijft werken. Als het beveiligingssysteem wordt geactiveerd, zet u de ventilatorkachel uit, haalt u 
de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat volledig afkoelen.
Neem contact op met een gekwalificeerd servicecentrum.
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ONDERHOUD EN OPSLAG

HAAL ALTIJD DE STEKKER VAN HET APPARAAT VR REINIGING OF ONDERHOUD. 
BELANGRIJK: DOMPEL DE KERAMISCHE VENTILATORVERWARMER NIET IN WATER

Het buitenoppervlak van het apparaat reinigen
Zet de schakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert of het apparaat verplaatst.

Gebruik een vochtige doek om stof van de ventilatorkachel te verwijderen.
Als de luchtverhitter erg vuil is, gebruik dan een zachte doek die is bevochtigd met water, of gebruik een stofzuiger om het stof van de luchtinlaat-/
uitlaatroosters te verwijderen, of met een zachte borstel. Laat de luchtverhitter volledig drogen voor gebruik.
Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen zoals benzine. Was het apparaat niet met water.Gebruik geen oliën, chemische stoffen of andere 
voorwerpen om het oppervlak te reinigen die het oppervlak kunnen beschadigen.

OPSLAG
Als het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt, moet het samen met deze handleiding in de originele verpakking op een koele en droge 
plaats worden bewaard.
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INFORMATIEVEREISTEN VOOR ELEKTRISCHE PLAATSVERWARMERS

Bijlage II - Eisen inzake ecologisch ontwerp - Eisen aan productinformatie -
VERORDENING (EU) 2015/1188 VAN DE COMMISSIE van 28 april 2015 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en 
de Raad met betrekking tot eisen inzake ecologisch ontwerp voor toestellen voor lokale ruimteverwarming

Modelidentificatie(s): CLOE

Item Symbool Waarde eenheid Item eenheid

Warmteafgifte Type warmte-invoer, alleen voor elektrische opslagtoestellen voor lokale 

ruimteverwarming (selecteer er een)

Nominale warmteafgifte Pnaam 2.000 kW handmatige warmteladingregeling, met 

geïntegreerde thermostaat

NA

Minimale warmteafgifte
(indicatief)

Pmin 1.366 kW handmatige warmteladingregeling met 
kamer- en/of buitentemperatuurfeedback

NA

Maximaal continu
warmteafgifte

Pmax,c 1.977 kW elektronische regeling van de warmtelading met 

terugkoppeling van de kamer- en/of buitentemperatuur

NA

Hulpelektriciteit
consumptie

ventilator ondersteunde warmteafgifte NA

Bij nominale warmteafgifte elmax 0.000 kW Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling 
(kies er een)

Bij minimale warmteafgifte elmin 0.000 kW eentraps warmteafgifte en geen 
kamertemperatuurregeling

[nee]

In de standby-modus elsb 0,00025 kW Twee of meer handmatige trappen, geen 

kamertemperatuurregeling

[nee]

met mechanische thermostaat 
kamertemperatuurregeling

[nee]

met elektronische kamertemperatuurregeling [ja]

elektronische kamertemperatuurregeling plus 
dagtimer

[nee]

elektronische kamertemperatuurregeling plus 
weektimer

[nee]

Andere bedieningsopties (meerdere selecties 
mogelijk)

kamertemperatuurregeling, met 
aanwezigheidsdetectie

[nee]

kamertemperatuurregeling, met 
open raamdetectie

[nee]

met optie voor afstandsregeling [nee]

met adaptieve startcontrole [nee]

met werktijdbeperking [nee]

met zwarte bolsensor [nee]

Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming ηS(%) 37 %
Contact details : ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo, 35 - Alfianello (BS) - ITALI - 

www.argoclima.com
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INFORMATIE VOOR EEN JUISTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT OVEREENKOMSTIG DE EUROPESE RICHTLIJN 
2012/19/EU
Aan het einde van zijn levensduur mag dit apparaat niet als huishoudelijk afval worden weggegooid. Het moet naar speciale gemeentelijke 
afvalinzamelingscentra worden gebracht of naar een dealer die deze service verleent. Door elektrische en elektronische apparatuur afzonderlijk af te voeren, 
worden mogelijke negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid als gevolg van onjuiste verwijdering vermeden en kunnen de componenten 
ervan worden teruggewonnen en gerecycled om aanzienlijke besparingen op energie en hulpbronnen te realiseren. Om de plicht te onderstrepen om deze 
apparatuur apart af te voeren, is het product gemarkeerd met een doorgekruiste vuilnisbak.

www.argoclima.com
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