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1. Teflon Tape

2. Moersleutel (24mm)

Installatie

Benodigde onderdelen:
 Dual fuel verwarmingspakket

De dual fuel radiator en toebehoren:

Veiligheidsinformatie

Kijk het product voor installatie na op beschadigingen en zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn.

Probeer dit product op geen enkele manier te wijzigen.

Twijfelt u over de installatie van de radiator? Neem dan contact op met een ervaren elektricien / installateur of u 

kunt ons bellen en een van onze deskundige medewerkers kan u dan verder adviseren.

Aandachtig lezen
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Product garantie

• 2 jaar product garantie.

• De garantie gaat in op de dag van aankoo.p

• Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door foutieve installatie .

• Deze garantie dekt geen installatie kosten. 

Onderhoud 
Om zo lang mogelijk van de radiator te kunnen genieten adviseren we u om voorzichtig met de radiator om te gaan en de 

radiator alleen schoon te maken m.b.v een zachte vochtige doek. Gebruik onder geen enkele omstandigheden sponsjes en 

agressieve schoonmaakmiddelen. Dit zal de radiator beschadigen met als resultaat dat de garantie met onmiddellijke ingang 

zal vervallen.

Recycling en verwijdering
Recycle / gooi dit product weg in overeenstemming met de richtlijnen van uw lokale gemeente zowel als de overheidsrichtlijnen.

De richtlijn over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-richtlijn) is de Europese Communautaire richtlijn 2012/19 / EU over afgedankte elektrische 
en elektronische apparatuur (AEEA) welke samen met de RoHS-richtlijn 2002/95 / EG in 2003 Europees recht werd. De AEEA-richtlijn heeft tot doel de hoeveelheid 
geproduceerde elektrische apparatuur te verminderen en het recyclen aan te moedigen. Ter ondersteuning van deze richtlijnen en voor de veiligheid van het milieu, 
gooi elektrische apparatuur nooit weg, inclusief de gemarkeerde onderdelen met de onderstaande symbolen. Je kunt uw oude elektrische apparaten gratis recylclen 
gratis bij uw plaatselijke recyclingcentrum. Heeft u hier vragen over neem dan contact op met de gemeente.

Contact opnemen

Hudson Reed

Unit 1 & 2

Burnley

Lancashire

Verenigd  Koningkrijk 

BB11 5UG

Tel: +44 1282 471396 (NL)

Tel: +44 1282 477974 (ES)

Tel: +44 1282 477975 (FR)

Tel: +44 1282 477975 (DE)

Tel: +44 1282 477973 (IT)

Tel: +44 1282 477980 (CA/USA)




