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1.Thermostaatknop 

2. Aan / uit knop met voedingsindicator  

3. Handvat  

4. Voet  

 

 

 

 



Gebruiksaanwijzing TSA8035 

Bedankt voor het aanschaffen van TEESA-apparatuur. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door 
voor gebruik en bewaar deze voor het toekomstige gebruik. De producent neemt geen 
verantwoordelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door onjuist gebruik en gebruik van het 
product. 

Veiligheidsinstructies 

Om het risico op letsel of schade te verminderen, dient u de basisveiligheidsmaatregelen in acht te 
nemen die worden toegepast bij het gebruik van elektrische apparaten, waaronder de volgende: • 
Lees deze handleiding aandachtig door, zelfs als u bekend bent met het apparaat. Bewaar de 
handleiding voor toekomstig gebruik. • Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan 
weergegeven in deze handleiding. • Controleer voordat u het apparaat aansluit op het stopcontact, 
of de spanning die op het apparaat wordt aangegeven overeenkomt met de spanning in het 
stopcontact. • Schakel het apparaat ALTIJD uit en koppel het los van de netvoeding: • als het niet 
correct werkt • als er een ongebruikelijk gebruik is tijdens het gebruik • voor het reinigen • wanneer 
niet in gebruik • Opmerking: tijdens het eerste gebruik kan het apparaat een vreemde geur afgeven 
en dampen van verwarmings- en isolatie-elementen - het is een normaal verschijnsel. • Tijdens het 
eerste gebruik of wanneer ze worden ingeschakeld nadat ze lange tijd niet zijn gebruikt, kan het 
apparaat in eerste instantie een geluid uitzenden - dit is een normaal verschijnsel dat na een tijdje 
stopt. • Wanneer u het netsnoer van het apparaat loskoppelt, moet u de stekker vastpakken en 
eraan trekken, niet aan het snoer / de kabel. • Plaats het apparaat op een vlak, stabiel en 
hittebestendig oppervlak. Gebruik alleen rechtop en laat niet onbeheerd achter! • Houd het 
apparaat en het snoer / de kabel uit de buurt van hitte, water, vocht, scherpe randen en andere 
factoren die het apparaat of het snoer kunnen beschadigen. • Gebruik / gebruik het apparaat niet 
met natte of vochtige handen. Plaats het apparaat niet in water of een andere vloeistof en gebruik 
het niet in vochtige of natte omgevingen / kamers. Gebruik deze kachel niet in de onmiddellijke 
omgeving van een bad, een douche of een zwembad! • Gebruik de kachel niet in de buurt van 
ontvlambare stoffen, explosieven, vernis, lijm of warmtegevoelige artikelen. • Bedek het apparaat 
niet en blokkeer de ventilatieroosters niet (gevaar voor oververhitting); houd ze vrij van obstakels 
(minstens 1 meter afstand). Plaats het apparaat niet tegen muren, meubels, gordijnen, enz. Plaats 
het op een goed geventileerde plaats. • Gebruik de kachel niet om kleding te drogen. • Gebruik het 
apparaat niet in ruimtes met een oppervlakte van minder dan 5 m2. • Plaats de kachel niet direct 
onder het stopcontact. • Niet gebruiken in stoffige omgevingen. • Bewaar, wanneer niet in gebruik, 
op een schone, koele en droge plaats. Vergeet niet om de kachel te koelen voordat u hem opbergt. • 
Bescherm het product tegen sterke schokken en mechanische stress. • Houd het apparaat buiten 
bereik van kinderen. Laat kinderen niet zonder toezicht bij het product. • Dit apparaat kan worden 
gebruikt door kinderen die ouder zijn dan 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, 
zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan van 
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid in een voorzichtige manier, en alle 
veiligheidsmaatregelen worden begrepen en opgevolgd. Kinderen mogen niet met dit apparaat 
spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden. • Let op! Het 
oppervlak van dit apparaat wordt heet. Om brandwonden en persoonlijk letsel te voorkomen, mag 
de blote huid geen hete oppervlakken raken. Gebruik handgrepen bij het verplaatsen van het 
product. Houd toezicht op kinderen en huisdieren tijdens gebruik. • Leid het netsnoer niet onder de 
verwarmer of voor luchtventilatieroosters. • Steek niets in het ventilatierooster! • Koppel het 
product ALTIJD los van de netvoeding wanneer het niet in gebruik is. • Gebruik dit apparaat NIET als 
het snoer of de stekker beschadigd is of het apparaat is gebroken. 



 • Probeer dit apparaat niet zelf te repareren. Alleen bevoegd en gekwalificeerd personeel mag dit 
apparaat repareren. Haal dit apparaat nooit uit elkaar. • Deze kachel is gevuld met een precieze 
hoeveelheid speciale olie. Neem in geval van olielekkage contact op met een erkend servicepunt voor 
reparatie. Repareer dit apparaat niet zelf! • Vaste voedingskabel mag alleen worden vervangen door 
een geautoriseerd servicepunt. • Apparaat alleen voor gebruik binnenshuis en thuis. • Reinig dit 
apparaat volgens de instructies in het gedeelte "Reiniging en onderhoud". Houd de kachel schoon. 
Laat geen objecten in ventilatie of uitlaatopeningen komen, omdat dit elektrische schokken, brand of 
schade aan de kachel kan veroorzaken. 

Montage voet  

Monteer voor gebruik de meegeleverde voet onder de behuizing van de kachel. Plaats de voeten op 
de radiator door deze stevig op de onderkant van het bedieningspaneel (voorkant) en de laatste vin 
(achterkant) te drukken, zoals weergegeven in het diagram. Plaats de kachel op een vlakke, stabiele 
ondergrond om te controleren of deze stabiel is. 

WAARSCHUWING: • Niet gebruiken zonder bevestigde voeten. • Zet de kachel alleen rechtop 
(voeten op de bodem); elke andere positie kan gevaarlijke situaties veroorzaken.  

 

Werking 

1. Voordat u de kachel gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze op een vlakke en stabiele 
ondergrond staat.  
2. Steek de stekker van het netsnoer van de verwarmer in een geschikt stopcontact.  
3. Draai de thermostaatknop volledig met de klok mee naar de maximale instelling.  
4. Schakel de stroom in. Wanneer de verwarming aan gaat, licht de stroomschakelaar op.  
5. Automatische temperatuurregeling: wanneer de gewenste kamertemperatuur is bereikt, moet de 
thermostaatknop langzaam tegen de klok in worden gedraaid totdat de thermostaat een klik hoort te 
horen en het lampje op de aan / uit-schakelaar uit is. Hierna zal de verwarming de luchttemperatuur 
in de kamer op de ingestelde temperatuur houden door automatisch in en uit te schakelen.  
 

BELANGRIJK: De kachel is uitgerust met een veiligheidsfunctie die de kachel uitschakelt in geval van 
accidentele oververhitting. Als de oververhittingsbeveiliging is geactiveerd, verwijdert u de oorzaak 
van de oververhitting. Laat de kachel afkoelen en verwijder alles wat de luchtstroom beperkt voordat 
u de kachel opnieuw gebruikt. De kachel wordt automatisch weer ingeschakeld zodra deze is 
afgekoeld en klaar is om verder te werken. 
 
OPMERKING: 1. Het voedingslampje brandt als de temperatuur lager is dan de instelling van de 
thermostaat. 2. Sluit ramen en deuren voor een optimaal voordeel. 3. Dek de ventilatieopeningen 
niet af, omdat dit oververhitting veroorzaakt en de uitschakeling activeert. 



Schoonmaak en onderhoud  

Reinig uw apparaat regelmatig. 1. Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat hem afkoelen 
voordat u hem schoonmaakt. 2. Reinig de buitenkant van de kachel door deze af te vegen met een 
zachte, licht vochtige doek en of met een droge doek. 3. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of 
schuurmiddelen en laat geen water in de kachel komen. 

Specificaties 

• Nominaal vermogen: 800 W  
• Ribben: 7  
• Ribbenmaat: 100 x 335 mm  
• Regelbare thermostaat  
• Automatische temperatuurbesturing  
• Materiaal behuizing: metaal + kunststof  
• Voedingsindicator  
• Handvat  
• Beschermingen tegen: oververhitting  
• Lengte snoer: 145 cm  
• Voeding: 220-240 V, 50/60 Hz 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    


