
  
 
Instructies voor de karpet verwarming 
 
Type / modellen: 
Karpet Verwarming (KV), 140x200cm, 230V, 330W (IPX7) 
Karpet Verwarming (KV), 280x180cm, 230V, 610W (IPX7) 
Karpet Verwarming Film (KVF), 150x100cm, 230V, 210W (IPX4) 
Karpet Verwarming Film (KVF), 150x200cm, 230V, 420W (IPX4) 
Karpet Verwarming Film (KVF), 150x250cm, 230V, 525W (IPX4) 
Karpetverwarming op basis van aluminium, 150W/m2, 230V (IPX7) 
 
Gebruik en controle: 
Gelieve na ontvangst van de karpet verwarming te controlleren op transportschade. De 
karpet verwarming mag alleen worden gebruikt als er geen schade is ontstaan. Breng de 
karpet verwarming aan op een vlakke ondergrond en leg over de karpetverwarming een 
karpet met dezelfde, of een grotere, afmeting. 
Sluit de karpet verwarming aan op een 230Vac stopcontact, de karpet verwarming kan 
desgewenst ook worden gereguleerd met een dimmer of een tijdschakelaar. 
 
Let op: neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht: 
• De mat of folie niet buigen, niet doorboren, niet insnijden. 
• Beschadig de 230V kabel niet. 
• In geval van schade aan de kabel, stekker of karpetverwarming, direct het  
  product spanningsloos maken, neem eventueel kontakt op met uw leverancier. 
• De karpet verwarming mag in licht vochtige ruimtes worden toegepast. 
• Zorg voor een schone en vlakke ondergrond 
• De karpet verwarming afdekken met een karpet of gelijkwaardig. Materialen die voorzien 
  zijn van metalen mogen niet in aanraking komen met de karpetverwarmer. 
• Het gebruik is bedoeld voor droog en licht vochtige vloeroppervlaktes (de IPX7 mag in 
  vochtige  ruimtes worden toegepast). 
 
Een andere toepassing, zoals hierboven omschreven, is niet toegestaan en kan 
schade veroorzaken. 
 
Reiniging instructies: 
Voor het reinigen van de mat, de stekker uit het stopcontact nemen (spanningsloos maken). 
Het reinigen moet worden gedaan met normaal schoonmaakmiddel, stofzuiger en een 
vochtige doek. Wassen onder stromend water of in de wasmachine is niet aan te raden. 
 
Garantie: 
De Karpet verwarming heeft een garantie van 24 maanden na aankoop.  Uitgesloten van 
garantie is wanneer de karpet verwarming onjuist is gebruikt waarbij schade is ontstaan aan 
het product of derden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw leverancier; 



 

  
 
Instructions for the carpet heating 
 
Type / model: 
Carpet Heating (KV), 140x200cm, 230V, 330W (IPX7) 
Carpet Heating (KV), 280x180cm, 230V, 610W (IPX7) 
Carpet Heating Film (KVF), 150x100cm, 230V, 210W (IPX4) 
Carpet Heating Film (KVF), 150x200cm, 230V, 420W (IPX4) 
Carpet Heating Film (KVF), 150x250cm, 230V, 525W (IPX4) 
Carpet  heaters based on aluminium, 150W/m2, 230V (IPX7) 
 
Use and Control: 
Please following receipt of the carpet heating and check if there is no transport damage. The 
carpet heating should be used only if no damage has occurred. Bring the carpet heating on a 
flat surface and lay on the carpet heating a carpet with the same or a larger size. 
Connect the carpet heating to a 230Vac outlet, the carpet heating can also optionally be 
controlled with a dimmer switch or a timer. 
 
Caution: Take the following precautions: 
• The mat / film does not bend, do not puncture, incise. 
• Do not damage the 230V cable. 
• In case of damage to the cable, plug or carpet heating, directly disconnect the power and 
   contact your supplier if necessary. 
• The carpet heating may be used in damp areas. 
• Provide a clean, flat surface. 
• The carpet heater must be covered with a carpet or equivalent. Dont use the carpetheater 
  combined with metal appliances. This can damage the carpetheater. 
• The use is designed for dry and damp floor areas (IPX7 may being used in 
  wet areas). 
 
Another application, as described above is not permitted and may cause damage. 
 
Cleaning instructions: 
To clean the mat, remove the plug from the socket (disconnect from the power supply). 
Cleaning should be done with normal detergent, vacuum cleaner and a damp towl. Wash 
under running water or in the washing machine is not recommended. 
 
Warranty: 
The carpet heating is guaranteed for 24 months after purchase. Excluded from the warranty 
is when the carpet heating has been used incorrectly which has caused damage to the 
product or third parties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Your distributor; 


