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Product informatie
Om zeker te zijn dat u het meeste gebruik maakt van uw radiator is het belangrijk dat u uw CENTRALE
VERWARMINGSSYSTEEM DOORSPOELT MET EEN CENTRALE VERWARMINGGSYSTEEM REINIGINGSMIDDEL. Zodoende
zorgt u ervoor dat alle vuil uit het systeem gaat.
Na het reinigen moet u HET SYSTEEM BESCHERMEN MET EEN CENTRALE VERWARMINGS VERSTERKER. Deze twee
eenvoudige stappen zullen het levensduur en efficientie van uw centrale verwarmingssysteem verbeteren. Door deze
stappen te verzuimen zou de radiator kleine scheurtjes en lekkages kunnen oplopen.

Andere informatie
Kraan installatie advice:
Wees zeker dat uw radiatorkranen geinstalleerd zijn zoals de tekeningen zie onder zodat de ontluchtingspunt altijd bovenin
de radiator.
= Ontluchtingsventiel

Raadpleeg de bijgeleverde instructies voor meer informatie over het installeren van uw radiatorkranen.
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Algemene informatie
Aandachtig lezen...
Dit product is alleen passend op indirect of gesloten centrale verwarmings systemen inclusief Combi boilers.
Gooi nooit de verpakking weg voordat u zeker weet dat er geen onderdelen er nog in zitten.
Deze radiator mag alleen geinstalleerd worden door een loodgieter of andere deskundige.
Gebruik voor uw eigen veiligheid altijd beschermende schoenen en handschoenen.
Bekijk altijd goed de buitenkant voor eventuele schade voordat uw dit product installeert.
De bijgeleverde steunen zijn gemaakt alleen voor stenen muren. Op andere ondergronden let goed op dat u de goede
steunen gebruikt. Koop eventueel andere steunen.

Installatie
Montagematerial inklusive:

De nodige gereedschap voor het installeren:

Waarschuwing:
Bij het installeren van de steunen gebruik de tussen haakjes zo:
Voor rechte handdoek rails

Voor gebogen handdoek rails
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Zorg na de verkoop
Maak de radiator schoon met een zachte droge doek. Voor moeilijke vlekken gebruik water met zachte zeep of een beetje
afwasmiddel en een zachte doek. Gebruik nooit schuurmiddelen of zuurhoudende middelen. Als u twijfelt neem contact
met ons op.

Garantie informatie
• Dit product heeft 10 jaar garantie.
• Garantie geldig vanaf de aankoopdatum.
• Garantie is alleen geldig bij fouten veroorzaakt door de fabrikant. Niet door fouten veroorzaakt door foutieve
installatie.
• Installatiekosten vallen niet onder de garantie .

Recycling en verwijdering
Graag recycle/verwijder dit product op de verantwoordelijke manier volgens overheidsrichtlijnen.

Neem contact met ons op
HUDSON REED
Unit 1&2
Burnley
BB11 5UG
TEL:
(FR) 0044 1282 471591 (DE) 0044 1282 477975
(ES) 0044 1282 477974 (IT) 0044 1282 477973
(NL) 0044 1282 471396 (FR/CA) 00441282 477980 (CA/
USA) 0044 1282 477980
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