
SENCOR  
SOH 3213 WH / SOH 3313BK 

SOH 3211 WH / SOH 3311BK 

SOH 3209 WH / SOH 3309BK 

SOH 3207 WH / SOH 3307BK 

 

 
 

NL   Elektrische olie gevulde radiator 

Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik. 

 

NL Elektrische olie gevulde radiator 

Belangrijke veiligheidsinstructies 

 

LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. 

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met 

een lichamelijke of geestelijke beperking of door onervaren personen, als ze goed onder 

toezicht staan of zijn geïnformeerd over het veilige gebruik van dit product en het potentieel 

begrijpen gevaren. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd 

door kinderen zonder toezicht. 

- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen alleen toegang krijgen tot het apparaat als ze onder 

voortdurend toezicht staan. 

- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen dit apparaat alleen aan en uit zetten onder de voorwaarde 

dat het zich in de normale normale gebruiksstand bevindt of bevindt en onder toezicht staat of 

op de hoogte is van de veilige bediening van het apparaat en dat het begrijpt de potentiële 

gevaren. Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen de stekker niet in het stopcontact steken, het 

apparaat schoonmaken of de instellingen aanpassen of het onderhoud door de gebruiker 

uitvoeren. 

 
 AANDACHT: 

Bepaalde delen van dit apparaat kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Er 

moet speciale aandacht worden besteed wanneer kinderen en gehandicapten aanwezig zijn. 

Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn 

geautoriseerde servicecentrum of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon, dit 

voorkomt het ontstaan van een gevaarlijke situatie. 



  
WAARSCHUWING: 

Overdek het apparaat niet om oververhitting te voorkomen. 

- Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst. 

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van een bad, douche of zwembad. 

- Volg bij het gebruik van het apparaat de voorschriften voor het omgaan met olie. 

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 

- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in huishoudens, kantoren en soortgelijke soorten 

ruimtes. We raden af dit apparaat te gebruiken in ruimtes van minder dan 5 m2. 

- Controleer voordat u het apparaat aansluit op een stopcontact of de nominale spanning op 

het label overeenkomt met de elektrische spanning in het stopcontact. 

- Sluit het apparaat alleen aan op een goed geaard stopcontact. 

- Gebruik het niet in zeer stoffige of vochtige ruimtes zoals wasserijen, in gebieden waar 

ontvlambare chemicaliën zijn opgeslagen, in een industriële omgeving of buiten. 

- Plaats het apparaat niet in de buurt van open vuur of andere hittebronnen. 

- Plaats het apparaat niet op onstabiele oppervlakken zoals tapijten met zeer lange en dikke 

vezels, banken, enz. Plaats het apparaat alleen op een vlak, droog en stabiel oppervlak. 

- Dit apparaat is niet bedoeld om aan de muur te worden bevestigd. 

- Gebruik het apparaat alleen als het correct is gemonteerd. 

- Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact wanneer het correct is 

gemonteerd en rechtop staat, zoals weergegeven in figuur A. 

- Steek geen items door de ventilatiesleuven. Anders kan het apparaat beschadigd raken. 

- Wanneer het apparaat in bedrijf is, moet er rondom het apparaat een vrije ruimte van 

minstens 50 cm zijn om te zorgen voor luchtcirculatie en een afstand van 1 m tot brandbare 

materialen te behouden. 

- Laat het apparaat niet tijdens het slapen in gebruik. 

- Schakel het apparaat altijd uit en haal het uit het stopcontact voordat u het demonteert, 

verplaatst of schoonmaakt. Laat het afkoelen voordat u het demonteert, verplaatst of 

schoonmaakt. 

- Dompel geen enkel onderdeel van het apparaat onder in water of een andere vloeistof om 

mogelijk letsel door elektrische schokken te voorkomen. 

- Koppel het apparaat los van het stopcontact door aan de stekker te trekken en nooit aan het 

netsnoer te trekken. Anders kan dit het netsnoer of de aansluiting beschadigen. 

- Om een gevaarlijke situatie te voorkomen, moet u het apparaat niet zelf repareren of op 

enigerlei wijze wijzigen. Door aan het apparaat te knoeien, riskeert u uw wettelijke rechten te 

schrappen die voortvloeien uit een onbevredigende prestatie of kwaliteitsgarantie. 

- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het onjuiste 

gebruik van dit apparaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENCOR  
SOH 3213 WH / SOH 3313BK 

SOH 3211 WH / SOH 3311BK 

SOH 3209 WH / SOH 3309BK 

SOH 3207 WH / SOH 3307BK 

 

 
 

NL   Elektrische olie gevulde radiator 

Gebruikershandleiding 

 

- Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik. 

Informatie met betrekking tot lokale elektrische kachels volgens Richtlijn 2015/88 / EU 

van de Commissie staat in de bijlage bij deze gebruikershandleiding. 

- Lees voordat u dit apparaat gebruikt de gebruikershandleiding grondig, zelfs in gevallen 

waarin u al bekend bent met het vorige gebruik van soortgelijke soorten apparaten. Gebruik 

het apparaat alleen op de manier die wordt beschreven in deze gebruikershandleiding. Bewaar 

deze gebruikershandleiding op een veilige plaats waar u deze gemakkelijk kunt achterhalen 

voor toekomstig gebruik. 



- We raden aan om de originele kartonnen doos, het verpakkingsmateriaal, het aankoopbewijs 

en de verantwoordelijkheidsverklaring van de verkoper of garantiekaart te bewaren voor ten 

minste de duur van de wettelijke aansprakelijkheid voor onbevredigende prestaties of 

kwaliteit. In het geval van transport, raden we aan dat u het apparaat in de originele doos van 

de fabrikant verpakt. 

 

BESCHRIJVING VAN DE RADIATOR MET ELEKTRISCHE OLIE GEVULD 

A1 Bovenste ventilatiesleuven         A5 Houder voor opbergruimte voor netsnoer 

A2 Lichtregeling                              A6 Radiator verwarmingselementen 

A3 Temperatuurregelknop               A7 Zijventilatieroosters 

A4 Power level dial                          A8 Reistwielen 

 

 

DE ELEKTRISCHE OLIE GEVULDE RADIATOR MONTEREN 

 

 Aandacht: 

Sluit de met olie gevulde verwarmer nooit op een stopcontact aan voordat u met de installatie 

begint of tijdens de installatie. 

Controleer voordat u met de installatie begint of de met olie gevulde radiator beschadigd is, 

b.v. veroorzaakt door een val of transport. 

- Plaats de met olie gevulde radiator omgekeerd met de onderkant naar boven. We raden aan 

een zachte deken of zachte mat te plaatsen op de plaats waar u de met olie gemonteerde 

radiator gaat monteren. 

- Verbind en draai twee loopwielen A8 aan het huis van de olie gemonteerde radiator met 

vlindermoeren - zoals getoond in de figuur B (modellen SOH 3207WH en SOH 3307BK), of 

in de figuur C (modellen SOH 3209WH, SOH 3309BK, SOH 3211WH SOH 3311 BK, SOH 

3213WH, SOH 3313BK). 

- Plaats de olie-gemonteerde radiator op het vaste en droge oppervlak wanneer de rijwielen 

A8 correct zijn gemonteerd. Zorg ervoor dat alle loopwielen A8 de grond raken en de aan de 

olie gemonteerde radiator aan geen enkele zijde wordt afgeweken. 

 

DE ELEKTRISCHE OLIE GEVULDE RADIATOR REGELEN 

 

DRAAIEN EN INSTELLEN VAN DE MODUS 

- Sluit de op olie gemonteerde radiator aan. Draai de radiator met olie aan en draai de 

temperatuurregelknop A3 naar rechts in de richting van het symbool . De met olie 

uitgeruste radiator begint te werken. 

- Draai onder normale omstandigheden de vermogensniveau-draaiknop A4 naar 

vermogensniveau III om de verwarming te versnellen. Als de kamertemperatuur een geschikte 

temperatuur bereikt, kiest u een lager vermogen "II" of "I". U kunt de temperatuur verlagen 

door de temperatuurregelknop A3 naar links te draaien. 

 

UITDOEN 

 - Draai de vermogensniveau-draaischijf A4 in de stand 0 en draai de temperatuurregelknop 

naar links tot aan het symbool . Trek vervolgens de stekker uit het stopcontact. 

 Notitie: 

Een lichte geur kan worden gevoeld wanneer de met olie gevulde radiator voor het eerst wordt 



ingeschakeld of na een lange periode waarin hij niet is gebruikt. Dit evenement zal na een 

korte tijd verdwijnen. 

 

HET STROOMKABEL OPSLAAN 

- U kunt het netsnoer direct opbergen in het gedeelte aan de voorzijde van de oliegevulde 

radiator door om de houder A5 te wikkelen. 

 

THERMISCHE BESCHERMING 

- Dit met olie gevulde radiatormodel is uitgerust met een thermische beveiliging op twee 

niveaus: 

- Het eerste niveau (zelfherstellende thermische zekering) schakelt de met olie gevulde 

radiator uit in het geval van oververhitting, waarbij de interne temperatuur van de elektronica 

100 ° C bereikt. In dit geval moet de radiator gedurende enkele minuten worden 

uitgeschakeld. Zodra het afgekoeld is, wordt de thermische zekering automatisch 

gedeactiveerd en is het mogelijk om de radiator te blijven gebruiken. 

- Het tweede niveau (thermische zekering zonder reset) wordt geactiveerd als het eerste 

niveau faalt en tegelijkertijd de interne temperatuur van de elektronica 140 ° C bereikt. In dit 

geval is het noodzakelijk om contact op te nemen met een geautoriseerd servicecentrum, dat 

de radiator professioneel zal laten werken. 

 

ONDERHOUD EN REINIGING 

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en dat het is afgekoeld voordat u het 

schoonmaakt. 

- Maak het apparaat schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen chemicaliën of 

schurende schoonmaakmiddelen om te reinigen. Anders kan het oppervlak van het apparaat 

worden beschadigd. 

- Spuit het apparaat niet in met water of dompel het onder in water of een andere vloeistof. 

 

OPSLAG 

- Als u het apparaat niet zult gebruiken, bewaar het dan op een droge, schone plaats buiten het 

bereik van kinderen. Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt. 

 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
Model SOH3213WH SOH3313BK SOH3211WH SOH3311 

BK 

SOH3209WH SOH3309BK SOH3207WH SOH3307BK 

Kleur wit zwart wit zwart wit zwart wit zwart 

Aantaal van  

verwarming 

elementen 
 

13 13 11 11 9 9 7 7 

Vermogen 

niveaus 

I = 1000W 

II = 1500W 
III = 2500W 

I = 1000W 

II = 1500W 
III = 2500W 

I = 1000W 

II = 1300W 
III = 2300W 

I = 

1000W 
II = 

1300W 

III = 
2300W 

I = 800W 

II = 1200W 
III = 2000W 

I = 800W 

II = 1200W 
III = 2000W 

I = 600W 

II = 900W 
III = 1500W 

I = 600W 

II = 900W 
III = 1500W 

Nominale 

spanning 

220-240 V - 220-240 V - 220-240 V - 220-240 

V - 

220-240 V - 220-240 V - 220-240 V - 220-240 V - 

Nominale 
frequentie 

50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 

Max. 

nominaal 
vermogen 

2500W 2500W 2300W 2300W 2000W 2000W 1500W 1500W 

 

 

We behouden ons het recht voor om tekst en technische specificaties te wijzigen. 



 

INSTRUCTIES EN INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE VERWIJDERING 

VAN GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN 

 

Voer gebruikt verpakkingsmateriaal af op een locatie die bestemd is voor afval in uw 

gemeente. 

 

VERWIJDEREN VAN GEBRUIKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE 

APPARATUUR 

 Dit symbool op producten of originele documenten betekent dat gebruikte 

elektrische of elektronische producten niet mogen worden toegevoegd aan gemeentelijk afval. 

Voor een juiste afvoer, vernieuwing en recycling, overhandig deze apparaten aan bepaalde 

inzamelpunten. 

Als alternatief kunt u in sommige staten van de Europese Unie of andere Europese landen uw 

apparatuur terugsturen naar de plaatselijke detailhandelaar wanneer u een gelijkwaardig 

nieuw apparaat koopt. 

Correcte verwijdering van dit product helpt waardevolle natuurlijke hulpbronnen te besparen 

en voorkomt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid, die 

zouden kunnen voortvloeien uit onjuiste afvalverwijdering. Vraag uw plaatselijke autoriteiten 

of verzamelfaciliteit voor meer informatie. In overeenstemming met de nationale 

voorschriften kunnen boetes worden opgelegd voor de onjuiste verwijdering van dit soort 

afval. 

Voor bedrijfsentiteiten in staten van de Europese Unie 

Als u elektrische of elektronische apparaten wilt weggooien, vraagt u uw winkelier of 

leverancier om de nodige informatie. 

Verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie 

Dit symbool is geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggooien, vraagt u de 

nodige informatie over de juiste verwijderingsmethode aan bij de gemeente of bij uw 

verkoper. 

 

CE Dit product voldoet aan alle basisvereisten van EU-richtlijnen die daarmee samenhangen. 


