
EasyBath® Verwarmers FAQs

Waar kan ik de verwarmer neerzetten?
De verwarmer moet minimaal 7 centimeter luchtruimte hebben bij 
de achter- en zijpanelen tijdens het gebruik. Plaats de verwarmer 
niet zo dat het moeilijk is om de aan / uit-schakelaar aan de 
achterkant van het apparaat te bedienen. Luchtopeningen op deze 
panelen zijn belangrijk voor de ventilatie van componenten en 
mogen niet worden geblokkeerd. De verwarmer kan gedeeltelijk 
onder bovenkasten worden geplaatst, zolang de uitgangen aan de 
bovenzijde van de unit niet zijn afgedekt. Een kleine hoeveelheid 
warmte wordt uitgestoten door deze uitgangen.

Hoe kan ik de vooraf ingestelde temperatuur en eenheden 
veranderen?
Druk eenmaal op ‘P’ om de vooraf ingestelde temperatuur te 
wijzigen met behulp van de pijlen. De warmer werkt met een 
temperatuurbereik tussen 38 en 54 ° Celsius. Om de eenheden 
(Celsius of Fahrenheit) te wijzigen, drukt u tweemaal op ‘P’ en 
gebruikt u de pijlen om de instellingen te wijzigen. Om terug te 
keren naar de hoofdweergave, drukt u op ‘P’ totdat de huidige 
temperatuur van de warmer op het display verschijnt.

Hoe kan ik de lampjes gebruiken om me te laten weten 
wanneer ik een product kan uitnemen en welk product ik 
als eerste moet nemen?

Continu rood lampje - Opwarmen: het product wordt 
opgewarmd tot de gewenste temperatuur.
Continu groen lampje - Warm: het product is volledig 
opgewarmd en klaar voor gebruik.
Knipperend groen lampje - Pak als eerste: product is 
opgewarmd en moet als eerste gebruikt worden, aangezien 
deze meer dan 84 uur in de verwarmer zit. 
Knipperend rood lampje - Weggooien: product zit meer dan 
250 uur in de verwarmer en moet weggegooid worden.

Hoe lang zit het product al in de verwarmer?
Een LED lampje geeft aan of het product al te lang in de verwarmer 
zit. Een knipperend groen lampje betekent dat het product meer 
dan 84 uur in de verwarmer zit en als eerste gebruikt moet worden. 
Als het product al langer dan 250 uur in de verwarmer zit, geeft 
een knipperend rood lampje aan dat het product uitgenomen en 
weggegooid moet worden.
 

Hoe lang duurt het om een product te verwarmen?
EasyBath producten hebben ongeveer 60 minuten nodig om op 
te warmen. Zodra het product opgewarmd en klaar voor gebruik 
is, doet u gemakkelijk de deur open en pakt u het product. Het 
bijbehorende lampje gaat uit en het volgende product kan geplaatst 
worden. 
 
 

Wat moet ik doen als het veiligheidsalarm van het 
apparaat af gaat?
Als de verwarmer de maximaal toegestane temperatuur van 61° C  
overschrijdt, gaat het “ALM” -lampje branden en zal de interne  
programmering in de controller de stroom naar het verwarmings-
element onderbreken totdat de verwarmer handmatig wordt 
gereset. Om dit te doen laat u de verwarmer afkoelen tot onder de 
benodigde temperatuur en zet u het apparaat UIT en weer AAN.

Hoe voer ik onderhoud uit aan de verwarmer?
De verwarmer hoeft alleen regelmatig gereinigd te worden. Koppel 
het netsnoer los voor het reinigen. Gebruik een vochtige doek om 
de binnen- en buitenzijden schoon te maken. Vermijd overmatige 
hoeveelheden water die in de onderste plenumkamer kunnen 
druppelen. Gebruik indien nodig een mild schoonmaakmiddel.

De deur mag alleen worden schoongemaakt met een pluisvrije doek. 
Papieren doekjes  kunnen het oppervlak van de deur beschadigen. 
Gebruik voor de deur geen commerciële reinigingsmiddelen of 
reinigingsmiddelen op alcoholbasis. Hierdoor zal het acryl na verloop 
van tijd barsten.

Voor meer informatie, neem contact op met uw Medline 
vertegenwoordiger of bezoek ons op: www.medline.eu/nl. 
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