
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Model: PH-ET07E-wifi / PH-ET09E-wifi 

Bespaar meer dan 50% op uw energiekosten 

 

LEES DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG: Lees en volg alle instructies. Bewaar de instructies op 

een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Laat niemand die deze instructies niet heeft 

gelezen het paneel monteren, in gebruik nemen, afstellen of bedienen. 

Eco Wand  
Paneelverwarming 

GEBRUIKERSHANDLEIDING 



 

 

LEES EN BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen 

worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te 

verminderen, waaronder de volgende: 

➢ LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT INFRAROODPANEEL GEBRUIKT. 

➢ GEBRUIK DIT PANEEL NIET IN DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING VAN EEN BAD, DOUCHE 
OF ZWEMBAD (WAARDE IP54). 
WAARSCHUWING: DIT PANEEL IS NIET UITGERUST MET EEN APPARAAT OM DE 
KAMERTEMPERATUUR TE CONTROLEREN. 

➢ GEBRUIK DIT PANEEL NIET IN EEN KLEINE KAMER ALS ZE BEZET WORDEN DOOR 

PERSONEN DIE DE KAMER NIET ZELF KUNNEN VERLATEN, TENZIJ CONSTANT 

TOEZICHT WORDT GELEVERD. 

➢ KINDEREN VAN MINDER DAN 3 JAAR MOETEN UIT DE BUURT WORDEN GEHOUDEN 

VAN HET PANEEL, TENZIJ ONDER CONTINU TOEZICHT. 

➢ KINDEREN VANAF 3 JAAR EN JONGER DAN 8 JAAR MOGEN HET APPARAAT ALLEEN IN-

/UITSCHAKELEN OP VOORWAARDE DAT HET IN DE BEDOELDE NORMALE 

BEDIENINGSPOSITIE IS GEPLAATST OF GENSTALLEERD. ENKEL ONDER TOEZICHT OF 

DE BEVEILIGINGSINSTRUCTIES HEEFT GEKREGEN EN BEGRIJPT HIERVAN DE 

BETROKKEN GEVAREN. KINDEREN VANAF 3 JAAR EN JONGER DAN 8 JAAR MOGEN 

HET APPARAAT NIET AANSLUITEN, REGELEN EN REINIGEN OF 

GEBRUIKERSONDERHOUD UITVOEREN. 

➢ DIT APPARAAT KAN GEBRUIKT WORDEN DOOR KINDEREN VANAF 8 JAAR EN OUDER. 

PERSONEN MET EEN BEPERKTE FYSIEKE, SENSORISCHE OF GEESTELIJKE VERMOGEN 

OF GEBREK AAN ERVARING EN KENNIS, ALS ZIJ TOEZICHT OF INSTRUCTIES HEBBEN 

GEKREGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK EN BEGRIJPEN DE BETROKKEN 

GEVAREN. KINDEREN MOGEN NIET MET HET APPARAAT SPELEN. REINIGING EN 

GEBRUIKERSONDERHOUD MAG NIET DOOR KINDEREN ZONDER TOEZICHT WORDEN 

UITGEVOERD. 

➢ ALS DE VOEDINGSSNOER BESCHADIGD IS, MOET HET WORDEN VERVANGEN DOOR 

DE FABRIKANT, ZIJN SERVICEAGENT OF SOORTGELIJK GEKWALIFICEERDE PERSONEN 

OM GEVAAR TE VOORKOMEN. 

➢ LET OP — SOMMIGE ONDERDELEN VAN DIT PRODUCT KUNNEN ZEER HEET 

WORDEN EN BRANDWONDEN VEROORZAKEN. BIJZONDERE AANDACHT MOET 

WORDEN GEGEVEN WAAR KINDEREN EN KWETSBARE MENSEN AANWEZIG ZIJN. 

➢ OM OVERVERHITTING TE VOORKOMEN, DEK HET PANEEL NIET AF. 

➢ HET PANEEL MAG NIET WORDEN GEBRUIKT ALS HET GIPS (HET GLAS) VAN HET 

PANEEL BESCHADIGD IS. 

BELANGRIJKE INSTRUCTIES 



➢ HET APPARAAT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT DOOR PERSONEN (WAARONDER 

KINDEREN) MET BEPERKTE FYSIEKE, SENSORISCHE OF GEESTELIJKE VERMOGENS OF 

GEBREK AAN ERVARING EN KENNIS, TENZIJ ZE TOEZICHT OF INSTRUCTIES HEBBEN 

GEKREGEN. 
➢ Het paneel is heet tijdens gebruik. Om verbranding te voorkomen, mag de blote huid niet in 

aanraking komen met hete oppervlakken. Houd brandbare materialen, zoals meubels, kussens, 

beddengoed, papieren, kleding en gordijnen op ten minste 0,9 m (3 voet) van de voorkant van het 

paneel en houd ze uit de buurt van de zijkanten en achterkant. 

➢ Uiterste voorzichtigheid is geboden wanneer dit paneel wordt gebruikt door of in de buurt van 

kinderen of invaliden en wanneer het paneel in werking is en onbeheerd wordt achtergelaten. Dit 

apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, 

zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan 

of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die 

verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen 

dat ze niet met het apparaat spelen. 

➢ Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het paneel niet in gebruik is. 

➢ Gebruik het paneel niet met een beschadigd snoer of stekker of nadat het paneel defect is geraakt, 

is gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd. Breng het terug naar een geautoriseerde 

servicefaciliteit; voor onderzoek, elektrische of mechanische afstelling of reparatie. 

➢ Alleen voor gebruik binnenshuis, alleen voor gebruik aan de muur, plafond of staand. Niet 

buitenshuis gebruiken.  

➢ Deze verwarming is niet bedoeld voor gebruik in badkamers, wasruimtes en soortgelijke binnen 

locaties. Plaats het paneel nooit op een plaats waar deze in de badkuip of een ander waterreservoir 

kan vallen. 

➢ Leid het snoer niet onder het materiaal door. Bedek het snoer niet met vloerkleden, lopers of 

soortgelijke bekledingen. Gebruik geen verwarming nadat deze defect is geraakt. Gebruik het 

paneel niet terwijl het alarm afgaat (of brandt). Koppel de stroom af op het servicepaneel en laat 

het paneel nakijken door een gerenommeerde elektricien voordat u deze opnieuw gebruikt. 

➢ Blokkeer op geen enkele manier de ruimte tussen het paneel en de muur om een mogelijke brand 

te voorkomen. 

➢ Een verwarming heeft hete en/of vonkende onderdelen aan de binnenkant. Gebruik het niet op 

plaatsen waar benzine, verf of ontvlambare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen. 

➢ Gebruik dit paneel alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de 

fabrikant wordt aanbevolen, kan brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken. 

➢ Vermijd het gebruik van een verlengsnoer omdat het verlengsnoer oververhit kan raken en brand 

kan veroorzaken. 

➢ Om overbelasting van een circuit te voorkomen, mag het paneel niet worden aangesloten op een 

circuit waarop al andere apparaten werken. Installeer het paneel niet onder het stopcontact. 

➢ Het is normaal dat de stekker warm aanvoelt; een losse contact tussen het stopcontact en de 

stekker kan echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met 

een gekwalificeerde elektricien om een los of versleten stopcontact te vervangen. 

➢ Het vermogen van dit paneel kan variëren en de temperatuur kan zo intens worden dat de 

blootgestelde huid verbrandt. Het gebruik van dit paneel wordt niet aanbevolen voor personen met 

een verminderde gevoeligheid voor warmte of een onvermogen om te reageren om brandwonden 

te voorkomen. 

➢ Dek het paneel in geen geval af. 

 



BEWAAR DEZE INSTRUCTIES 
  

 

Pak je pakket uit en vind het paneel samen met het accessoire pakket voor wandmontage. 

1. Markeer de posities van de vier te boren gaten op de muur (installeer het paneel op een hoogte 

van 20 cm tot 100 cm van de vloer om de beste prestaties te krijgen). 

2. Boor de gaten met de boor uit het accessoire pakket. 

3. Steek de kunststof rails passend in de gaten. 

4. Installeer de paneelverwarmer op de vier rails fittingen die overeenkomen met de vier gaten in het 

paneel. 

5. Schroef de vier bevestigingsbouten in de kunststof railbevestiging. 

6. Plaats de doppen op de bevestigingsbouten. Het wordt aanbevolen om eventueel wat normale lijm 

te gebruiken om de doppen stevig op de bouten te plakken. 

7. Om de unit van de muur af te halen, opent u gewoon de boutdoppen en draait u de bouten los met 

een schroevendraaier en haalt u vervolgens het paneel naar beneden. 

8. Zorg ervoor dat de afstand tussen de onderkant van het paneel en de vloer niet minder is dan 20 

cm wanneer de unit is geïnstalleerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIES VOOR UITPAKKEN EN WANDMONTAGE 



 
1. Plaats de vrijstaande voeten op de grond, houdt de gleuven van beide voeten in 1 lijn, verplaats de 

voet aan de schakelaar zijde minstens 12 cm uit deze zijde, houdt aan de andere zijde dezelfde 

afstand aan en steek het paneel lichtjes in de gleuven.  

2. Schroef de twee bouten in de gaten op de pootjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Wandpaneel: 1 stuk 

- Accessoires pakket: 1 set, bestaande uit: 

1x boor (8mm) 

4x rails voor montage 

4x schroefbouten 

4x doppen voor bouten 

2x vrijstaande voeten 

1x gebruikershandleiding 

1x afstandsbediening 

 

 

Volg deze instructies om de unit in gebruik te nemen: 

1. Controleer het paneel om er zeker van te zijn dat deze niet beschadigd is. 

2. Sluit de stroom aan en zet de schakelaar aan de zijkant van het product aan. De OF-indicator in de 

linkerbenedenhoek van het LCD-scherm gaat branden om naar de stand-bymodus te gaan, en de 

standaardinstelling van het LCD-scherm is ST25 ℃, terwijl de ECO-indicator brandt en de huidige 

omgevingstemperatuur weergeeft. 

3. Druk eenmaal op de aan/uitknop en de "ON"-indicator van het LCD-scherm gaat branden, wat 

aangeeft dat het product is ingeschakeld. Op dit moment, als de omgevingstemperatuur lager is 

VRIJSTAANDE INSTRUCTIES 
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dan RT25 ℃, begint het product te werken; als de omgevingstemperatuur hoger is dan RT25 ℃, 

moet de temperatuur voor het product worden ingesteld voordat het product kan gaan werken. 

4. Temperatuurinstelling: 

① Zet de schakelaar aan de zijkant van het product aan en de OF op het LCD-scherm gaat branden, wat 

aangeeft dat het product in de stand-by-status gaat; 

② Druk op de aan / uitknop en de AAN-indicator op het LCD-scherm gaat branden, wat aangeeft dat 

het product in de ingeschakelde staat gaat; 

③ Druk op de SET-knop en de temperatuur instellingsindicator knippert, druk vervolgens op de "+" of  
"-" knop om de temperatuur in te stellen; 

④ Na 10 seconden van het instellen van de temperatuur, slaat het product automatisch de 

temperatuur op en begint te werken. 

(Opmerking: wanneer de ingestelde temperatuur hoger is dan de omgevingstemperatuur (RT), begint 

het product te werken; wanneer de ingestelde temperatuur lager is dan de omgevingstemperatuur, 

stopt het product met werken). 

5. Power-on tijdsreservering: 

① Zet de schakelaar aan de zijkant van het product aan en de OF op het LCD-scherm gaat branden, wat 

aangeeft dat het product in de stand-by-status gaat; 

② Druk eenmaal op de aan / uitknop en de "ON"-indicator op het LCD-scherm gaat branden, wat 

aangeeft dat het product in de ingeschakelde staat gaat; 

③ Druk twee keer achter elkaar (doorlopend) op de SET-knop en de power-on-reserveringsindicator 

"ON" gaat branden. De indicatie van de reserveringstijdstip knippert en gaat naar de 

opstartreserveringsstatus; 

④ Druk op de knop "+" of "-" om de reserveringstijd voor inschakelen in te stellen; 

⑤ Drie seconden na het voltooien van de opstartreserveringsinstelling, wordt de 

opstartreserveringstijd automatisch opgeslagen; 

6. Uitschakelreservering: 

① Zet de schakelaar aan de zijkant van het product aan en de OF op het LCD-scherm gaat branden, wat 

aangeeft dat het product in de stand-by-status gaat; 

② Druk eenmaal op de aan / uitknop en de "ON"-indicator op het LCD-scherm gaat branden, wat 

aangeeft dat het product in de ingeschakelde staat gaat; 

③ Druk twee keer achter elkaar (doorlopend) op de SET-knop en de uitschakelreserveringsindicator 

"OF" gaat branden. De indicatie van de reserveringstijdstip knippert en gaat naar de status van de 

reserveringsreservering; 

④ Druk op de knop "+" of "-" om de reserveringstijd voor uitschakeling in te stellen; 

⑤ Drie seconden nadat het instellen van de uitschakelreservering is voltooid, wordt de reserveringstijd 

voor de uitschakeling automatisch opgeslagen; 

 

 



7. Kinderslotknop 

① wanneer het product is ingesteld, drukt u gedurende 3 seconden op de kinderslotknop en het 

"kinderslotpictogram" op het LCD-scherm gaat branden en de productbedieningsknop wordt 

vergrendeld; 

② Wanneer het product opnieuw moet worden ingesteld, drukt u nogmaals 3 seconden op de 

kinderslotknop en het "Kinderslotpictogram" op het LCD-scherm gaat uit, wat aangeeft dat de 

ontgrendeling is gelukt. Daarna kunt u het product opnieuw instellen; 

8. Intelligente downloadmethode voor graffiti (QR)-controle-software: 

Methode A: Internet APP-downloads 

① Open de "APP Store" op de mobiele telefoon; 

② Voer "Tuya smart" in en klik op Zoeken; 

③ Klik om te downloaden en te beginnen met downloaden en installeren; 

Methode B: Scan de QR-code 

①Open de telefoon en scan de onderstaande QR-code 

 

②Klik op openen vanuit de browser; 

③Klik om te downloaden en te installeren. 

9. WIFI-verbinding 

A: Snellere flitsstatus: 

① Zet de schakelaar aan de zijkant van het product aan en op het LCD-scherm verschijnt OF, wat 

aangeeft dat het apparaat in de stand-by-modus gaat; 

② druk op de aan / uitknop en de "AAN" -indicator op het LCD-scherm gaat branden, wat aangeeft dat 

het apparaat in de ingeschakelde staat gaat; 

③ Druk 5 seconden op de SET-knop, de WIFI-indicator op het LCD-scherm gaat branden en gaat naar 

de snellere flitsstatus; 

④ Open de "Smart life"-software (App) op de mobiele telefoon om het telefoonnummer in te voeren 

om de verificatiecode te krijgen; 

⑤ Voer de verificatiecode in en klik op inloggen; 



⑥ Klik op Apparaat toevoegen (Add Device) om het draadloze LAN te selecteren, kies “Anders”, kies 

“Connector (Wi-Fi), kies je netwerk voer het WIFI-wachtwoord in en klik op OK om het apparaat te 

verbinden – Kies “Blink Quickly” en bevestig dat de indicator knippert; 

⑦ Zorg ervoor dat uw telefoon in de buurt van het toestel ligt. Wanneer de telefooninterface aangeeft 

dat de toevoeging is gelukt en de WIFI-indicator op het apparaat stopt met knipperen en lang blijft 

branden, betekent dit dat de toevoeging is voltooid.  

B: Als de verbinding op het scherm van de telefoon is mislukt, dan kiest u de status langzaam 

knipperen. 

① Druk in de snellere flitsstatus gedurende 5 seconden op de SET-knop, de WIFI-indicator op het LCD-

scherm gaat branden en ga naar de langzaam flitsende staat; 

② Open de telefoon, verbind de WIFI genaamd "Smart life" (zonder password). 

③ Open de software "Smart life" op de mobiele telefoon om het apparaat te verbinden. 

④ Wanneer de telefooninterface aangeeft dat de toevoeging is gelukt en de WIFI-indicator op het 

apparaat stopt met knipperen en lang blijft branden, betekent dit dat de toevoeging is voltooid. 

10. Mobiele telefoon bediening op afstand (sluit de stroom van het apparaat aan en zet de 

zijschakelaar aan, zodat het apparaat in de stand-by-modus staat) 

⑴ Temperatuurinstelling: 

① Open de "Tuya smart"-software om het apparaat te selecteren (wanneer u één mobiele telefoon 

gebruikt om meer dan twee apparaten te bedienen, moet u het te bedienen apparaat selecteren); 

② Klik op het te bedienen apparaat en ga naar de bedieningsinterface van het apparaat. De 

aan/uitknop in de linkerbenedenhoek van de interface van de mobiele telefoon geeft UIT weer en de 

kleur van de telefooninterface is donkerrood, wat aangeeft dat het apparaat is uitgeschakeld. 

③ Klik op de schakelaar en de aan / uitknop linksonder in de telefooninterface zal AAN weergeven en 

de kleur van de telefooninterface is felrood, wat aangeeft dat het apparaat in de ingeschakelde staat 

gaat; 

④ Druk op de knop "+" of "-" om de temperatuur in te stellen; wanneer de ingestelde temperatuur 25 

℃ is, gaat de ECO-indicator branden; 

⑤ Wanneer de ingestelde temperatuur hoger is dan de omgevingstemperatuur, begint het apparaat te 

verwarmen; anders bevindt het apparaat zich in de te verwarmen toestand. 

⑵ Power-on tijdsreservering: 

① Open de "Tuya smart"-software om het bedieningsapparaat te selecteren; 

② Klik op het te bedienen apparaat en ga naar de bedieningsinterface van het apparaat, terwijl de 

aan/uitknop in de linkerbenedenhoek van de interface van de mobiele telefoon OFF weergeeft en het 

apparaat is uitgeschakeld; 

③ Klik op timer (in de interface), klik op timer toevoegen (Add Schedule), kies de tijdklok,  en stel de 

opstarttemperatuur in (de temperatuur zal naar verwachting de temperatuur van de kamer bereiken, 

kies over het algemeen de hoogste insteltemperatuur van 37 ℃, maar in ieder geval een hogere 

temperatuur dan de RT (Room Temperature)). Dit kan ook met wekelijkse status, je kunt deze per 



dag instellen voor de hele week, druk op “Save” om de instellingen op te slaan. Klik op de <-knop om 

terug te keren naar timer-bedieningsinterface.  

⑶ Uitschakelreservering: 

① Open de "Tuya smart"-software om het bedieningsapparaat te selecteren; 

② Klik op het te bedienen apparaat en ga naar de bedieningsinterface van het apparaat; 

③ Klik op de aan/uitknop die AAN weergeeft en ga naar de aan/uit-status; 

④ Klik op timer (in de interface), klik op timer, kies de tijdklok die je “uit” wilt zetten,  en pas de 

opstarttemperatuur Dit kan ook met wekelijkse status, je kunt deze per dag instellen voor de hele 

week, druk op “Save” om de instellingen op te slaan. Klik op de <-knop om terug te keren naar timer-

bedieningsinterface. Wilt u een tijd verwijderen, houd deze dan lang ingedrukt  en kies “bevestigen”. 

⑷ Kinderslot: 

① Open de "Tuya smart"-software om het bedieningsapparaat te selecteren; 

② Klik op het te bedienen apparaat om de bedieningsinterface van het apparaat te openen; 

③ Voltooi de timerinstelling of temperatuurinstelling en klik op de kinderslotknop om het 

kinderslotvergrendelingspictogram en AAN weer te geven, om aan te geven dat de vergrendeling van 

de kinderslotknop is voltooid; 

④ Om de instellingen opnieuw aan te passen, kan de interface van de mobiele telefoon direct worden 

ingesteld zonder ontgrendeling van de bediening, maar als u de apparaat instellingen handmatig 

bedient, moet u eerst 3 seconden op de kinderslotknop van het apparaat drukken of op de 

kinderslotknop op de afstandsbediening klikken. Wanneer de bedieningsinterface wordt weergegeven: 

het ontgrendelpictogram en UIT, betekent dit dat de ontgrendeling is gelukt en dat u het apparaat kunt 

resetten. 

11. Apparaat delen: 

① Open de "Tuya smart"-software en ga naar het "Personal Center" (potlood rechtsboven in de hoek) 

om op “Toestel Delen” te klikken; 

② Klik op "Voeg delen toe" om het telefoonnummer van een nieuw lid in te voeren of klik op 

telefooncontacten om het telefoonnummer van een nieuw lid te selecteren. Klik vervolgens op OK om 

de toevoeging te voltooien. 

12. Annulering van het delen van apparaten: 

① Open de "Tuya smart"-software en ga naar het "Personal Center" (potlood rechtsboven in de hoek) 

om op “Toestel Delen” te klikken; 

② Verwijder de telefoonnummers van gedeelde leden om het delen van het apparaat te annuleren. 

13. Vervanging van het wifi-adres: 

 

 

 

 



⑴ Verwijder het apparaat op de mobiele telefoon: 

① Open de "Tuya smart"-software om mijn apparaat in te voeren; 

② Klik op het apparaat dat het WIFI-adres moet vervangen om de bedieningsinterface van het 

apparaat te openen; 

③ Klik op de "  " rechtsboven in de bedieningsinterface en kies “Device Management”; 

④ Vink het apparaat aan klik op “Verwijder Toestel” en klik op OK om het apparaat te verwijderen; 

⑤ Apparaat handmatig verwijderen: Druk 5 seconden op de SET-knop om het apparaat direct te 

verwijderen; 

⑵ Apparaat toevoegen: 

① Plaats het apparaat in een nieuwe draadloze LAN-omgeving; 

② Zet de schakelaar aan de zijkant van het product aan en de OF-indicator op het LCD-scherm gaat 

branden terwijl het apparaat in de stand-bymodus gaat; 

③ Druk op de aan / uitknop en de "AAN" -indicator op het LCD-scherm gaat branden en het apparaat 

gaat in de ingeschakelde staat; 

④ Druk 5 seconden op de SET-knop en de WIFI-indicator op het LCD-scherm gaat branden en gaat naar 

de flitsstatus; 

⑤ Open de software "Tuya smart" op de mobiele telefoon. Voer het telefoonnummer in om de 

verificatiecode te krijgen; 

⑥ Voer de verificatiecode in en klik op Inloggen; 

⑦ Klik op “Apparaat toevoegen (Add Device)” en selecteer het draadloze LAN om het WIFI-

wachtwoord in te voeren. Klik vervolgens op OK om het apparaat aan te sluiten; 

⑧ Wanneer de interface van de mobiele telefoon aangeeft dat de toevoeging is gelukt en de WIFI-

indicator op het apparaat stopt met knipperen en lang blijft branden, betekent dit dat de toevoeging is 

voltooid. Anders moet het de bovenstaande stappen ④ en opnieuw uitvoeren totdat de toevoeging is 

gelukt. 

14. Apparaat naam wijzigen 

① Klik op het te wijzigen apparaat en ga naar de bedieningsinterface van het apparaat. 

② Klik het apparaat aan, ga naar het potloodje in de rechterbovenhoek van de bedieningsinterface en 

wijzig vervolgens Apparaat naam (Name). 

③ Klik op “Apparaat naam wijzigen” en voer de locatie in om de apparaten, of een andere naam, te 

onderscheiden. Klik op Opslaan en de wijziging is gelukt. 

15. Als u het lange tijd niet wilt laten werken, haal dan de stekker uit het stopcontact. 
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Als uw paneel niet werkt, volgt u deze instructies: 

• Zorg ervoor dat uw schakelaar of zekering correct werkt. 

• Controleer of de unit is ingestoken en of het stopcontact correct werkt. 

• Als de AAN / UIT-schakelaar niet op ON-positie brandt, stuurt u deze rechtstreeks naar een 

servicecentrum voor reparatie. 

OPMERKING: ALS U EEN PROBLEEM HEEFT MET UW PANEEL, ZIE DE GARANTIEVOORWAARDEN VOOR 

INSTRUCTIES. PROBEER ZELFS NIET DE UNIT ZELF TE OPENEN OF TE REPAREREN. DAARMEE KAN DE 

GARANTIE ONGELDIG WORDEN GEMAAKT EN KAN SCHADE OF PERSOONLIJK LETSEL WORDEN 

VEROORZAAKT. ALS HET PROBLEEM NOG STEEDS VOORTDUURT, NEEM DAN CONTACT OP MET DE 

DISTRIBUTEUR. 

 

 
Voordat u uw unit gaat reinigen, schakelt u het paneel uit en laat u hem afkoelen. Ontkoppel de 

stroomtoevoer naar het apparaat. De buitenkant kan worden gereinigd door deze met een zachte, 

vochtige doek af te vegen en vervolgens te drogen. Gebruik geen schurende reinigingspoeders of 

meubelpolish, omdat dit de oppervlakteafwerking kan beschadigen. Om de unit van de muur te halen, om 

te reinigen of opnieuw in te richten, verwijdert u gewoon de schroefboutdop en draait u de bouten los om 

het paneel van de muur af te nemen. 

Voor opslag op korte termijn, haalt u gewoon de stekker uit het stopcontact en laat u hem staan; voor 

langdurige opslag kunt u het apparaat van de muur demonteren of bedekken (na afkoelen) met wat 

materiaal. 

 

 
 
 
Modelnummer: PT-ET07E-wifi / PH-ET09E-wifi 
Voltage: 220-240V, 50 / 60Hz 
Vermogen: 425 Watt voor PH-ET07E-wifi, 550W voor PH-ET09E-wifi (raadpleeg de pakketinformatie en 
zorg ervoor dat uw ingangsspanning overeenkomt met de nominale ingangsspanning) 
Toleranties op alle specificaties: ongeveer + 5%, -10%. 
 
Plaatsen met normale winter: 12m² kamer (425W), 16m² kamer (550W), 
Plaatsen met koude winter: 9m² kamer (425W), 12m² kamer (550W). 
 
 
 
 
 
 
Het ECO-logo geeft aan dat de temperatuur de beste milieuvriendelijke graad bereikt. Het wordt alleen 
weergegeven op 25 graden. Wanneer de temperatuur hoger of lager is dan 25 graden, verdwijnt het ECO-
symbool. Het is slechts een indicatie zonder enige daadwerkelijke functie. Dit omdat het paneel zelf al erg 
zuinig in gebruik / laagvermogend is. 

PROBLEMEN OPLOSSEN 

SCHOONMAKEN EN OPSLAG 

SPECIFICATIES 

ECO SYMBOOL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén jaar fabrieksgarantie. Neem contact op met uw leverancier voor garantiedetails en uw aankoopbewijs. 

 

 

 

 

 

 

FUNCTIES EN SYMBOLEN 

BEPERKTE GARANTIE & SERVICE 



Correcte verwijdering van dit product 

 

 

Correcte verwijdering van dit product 

Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de hele 

EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke 

gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze op 

verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te 

bevorderen. Als u uw gebruikt apparaat wilt retourneren, gebruikt u de retour- en 

verzamelsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. 

Ze kunnen dit product gebruiken voor milieuveilige recycling.  

 

Informatievereiste voor de elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming 

      

Artikel Symbool Waarde Eenheid Artikel Eenheid 
Warmte afgifte Type warmte-inbreng, voor elektrische opslag lokaal 

Nominale 
warmteafgifte 

Pnom 0,425/0,550 kW Handmatige regeling van de 
warmtelading, met geïntegreerde 
thermostaat (PH-ET07E/PH-ET09E) 

Nee / Ja 

Minimale 
warmteafgifte 
(indicatief) 

Pmin 0 kW 
Handmatige warmteladingregeling met 
kamer- en/of 
buitentemperatuurfeedback 

Nee 

Maximale continue 
warmteafgifte Pmax.C 0,425/0,550 kW 

Elektronische warmteladingregeling met 
kamer- en/of buitentemperatuur 
terugkoppeling 

Nee 

Extra elektriciteitsverbruik Ventilator ondersteunde warmteafgifte Nee 

Bij nominale 
warmteafgifte 

elmax - kW Type warmteafgifte / kamertemperatuurregeling (kies er een) 

Bij minimale 
warmteafgifte 

elmin - kW Eentraps warmteafgifte en geen 
kamertemperatuurregeling 

Nee 

In stand-by modus elSB 0.001354 kW Twee of meer handmatige trappen, geen 
kamertemperatuurregeling 

Nee 

    Met mechanische thermostaat 
kamertemperatuurregeling 

Nee 

    Met elektronische 
kamertemperatuurregeling 

Nee 

    Elektronische kamertemperatuurregeling 
plus dagtimer (PH-ET07E/PH-ET09E) 

Nee / Ja 

    Elektronische kamertemperatuurregeling 
plus weektimer 

Ja 

    Andere bedieningsopties (meerdere selecties) 

    Kamertemperatuurregeling, met 
aanwezigheidsdetectie 

Nee 

    Kamertemperatuurregeling, met open 
raam detectie 

Nee 

    Met optie voor afstandsbediening  Ja 

    Met adaptieve startregeling Nee 

    Met werktijdbeperking Ja 

    Met zwarte bolsensor Nee 
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