
Plaats de Intelligente Verwarmer op de plek waar 
deze zal worden gebruikt en zorg ervoor dat de 
ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd. Sluit het 
netsnoer aan op de AC adapter en schakel het apparaat 
aan met behulp van de stroomschakelaar, die zich aan de 
achterkant van de verwarmer bevindt.

De Intelligente Verwarmer is direct klaar voor gebruik. 
De LEDs op de sensorpanelen die rechtop staan, 
zullen eerst rood en dan groen oplichten en zullen 
zichzelf testen totdat de huidige kamer temperatuur 
wordt weergegeven. De verwarmer zal beginnen met 
verwarmen tot de ingestelde temperatuur van 52° Celsius.

Als u de vooraf ingestelde temperatuur wilt wijzigen, 
kan dat door het uitvoeren van de volgende stappen. 
Druk eenmalig op de 'P' knop en gebruik de pijlen om 
de temperatuur aan te passen. Om terug te keren naar 
de oorspronkelijke weergave, drukt u op 'P' totdat u de 
temperatuuur van de verwarmer ziet. De Intelligente 
Verwarmer werkt in een bereik van 38° tot 54° Celsius.

Plaats de EasyBath producten. Het is normaal dat de 
temperatuur op het scherm daalt nadat nieuwe producten 
zijn toegevoegd aan de kamer. Als elk EasyBath product 
wordt toegevoegd, zullen de status indicatoren oplichten. 
De Intelligente Verwarmer onthoudt de volgorde waarin 
de producten zijn toegevoegd.

Continu rood lampje: verwarmen

Continu groen lampje - Warm en klaar voor gebruik

Knipperend groen lampje: Warm, als eerste gebruiken

Knipperend rood lampje: weggooien, product zit meer 
dan 250 uur in de verwarmer

Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.
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Indicatielampjes

Voor meer gedetailleerde instructies, kijkt u 
alstublieft op de gebruiksaanwijzing van het 
apparaat dat bij de verpakking is bijgevoegd.


