
 
Instructies voor de KRAUS HEIZUNG™ Warme Voeten Mat (WVM), 200W/m². 

 
Type / modellen: 
Warme Voeten Mat (WVM), 40x50cm, 230V, 30W (IPX4), grijs/creme 

Warme Voeten Mat (WVM), 60x50cm, 230V, 40W (IPX4), grijs/creme 

Warme Voeten Mat (WVM), 60x70cm, 230V, 60W (IPX4), grijs/creme 
Warme Voeten Mat (WVM), 40x110cm, 230V, 60W (IPX4), grijs/creme 

Warme Voeten Mat (WVM), 60x110cm, 230V, 100W (IPX4), grijs/creme 

 
Gebruik en controle: 
Gelieve na ontvangst van de Warme Voeten Mat te controlleren op transportschade. De Warme Voeten Mat mag 
alleen worden gebruikt als er geen schade is ontstaan. 

Sluit de Warme Voeten Mat aan op een 230Vac stopcontact. 
Indien de mat wordt gereguleerd middels een dimmer, draai de dimmer (IP20) naar rechts, waardoor de 

verwarming wordt ingeschakeld tot een maximum temperatuur van 40 °C. 

Met behulp van de dimmer kan de temperatuur worden aangepast aan uw behoefte. De Warme Voeten Mat is 
voorzien van een snoer met stekker.  Indien u deze mat niet gebruikt de mat spanningsloos maken.  
 

DE WARME VOETEN MAT MAG NIET WORDEN AFGEDEKT. DE WARME VOETEN MAT NIET OP WARMTE 

GEVOELIGE VLOERBEDEKKINGEN AANBRENGEN. INDIEN U DE WARME VOETEN MAT NIET GEBRUIKT DEZE 
SPANNINGLOOS MAKEN! 
 

Let op: neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht: 
• De mat niet buigen, niet doorboren, niet insnijden. 

• De aansluitkabel, en aanverwante onderdelen en componenten niet beschadigen. 
• In geval van schade aan de kabel, dimmer of Warme Voeten Mat, direct het  

  product spanningsloos maken, neem eventueel kontakt op met uw leverancier. 
• Niet gebruiken in natte / vochtige ruimtes of buiten omgevingen  

• De Warme Voeten Mat niet afdekken om overbelasting en oververhitting te  

  Voorkomen. 
• Het gebruik is bedoeld voor een droge en vlakke ondergrond alszijnde een warme voeten mat!  

 
Een andere toepassing, zoals hierboven omschreven, is niet toegestaan en kan schade 
veroorzaken en valt buiten de garantie. 

 
Reiniging instructies: 
Voor het reinigen van de Warme Voeten Mat, de stekker / dimmer uit het stopcontact nemen (spanningsloos 

maken). Het reinigen moet worden gedaan met normaal niet agressief schoonmaakmiddel en een vochtige doek. 
Wassen onder stromend water of in de wasmachine is verboden. 

 
Garantie: 
De Warme Voeten Matten hebben een garantie van 24 maanden na aankoop.  Uitgesloten van garantie is wanneer 

de mat onjuist is gebruikt waarbij schade is ontstaan aan het product of derden. 
 

 

 
 

 
 

 

Uw leverancier; 

 

PRODUCED IN THE NETHERLANDS ACCORDING TO CE, EN AND IEC REGULATIONS AND GUIDELINES. 



 
Instructions for the KRAUS HEIZUNG ™ Warm Feet Mat (WVM), 200W/m². 
 
Type / model : 
Warm Feet Mat ( WVM ), 40x50cm , 230V , 30W ( IPX4 ), gray / creme 

Warm Feet Mat ( WVM ), 60x50cm , 230V , 40W ( IPX4 ), gray / creme 

Warm Feet Mat ( WVM ), 60x70cm , 230V , 60W ( IPX4 ), gray / creme  
Warm Feet Mat ( WVM ), 110x40cm , 230V, 60W ( IPX4 ), gray / creme 

Warm Feet Mat ( WVM ), 110x60cm , 230V, 100W ( IPX4 ), gray / creme 
 

Useage and check: 
Please following receipt of the Warm Feet Mat  to check for damage during transport . Warm Feet Mat should be 
used only if there is no damage of the product itself. 

Plug the Warm Feet Mat to a 230Vac outlet socket. 
If the mat is controlled by a dimmer, turn the dimmer (IP20 ) to the right, the heating is turned up to a maximum 

temperature of 40° C. 
By using the dimmer the temperature can be adjusted to your needs. Warm Feet Mat is equipped with a 

powercable and plug. 
 

WARM FEET MAT MAY NOT BE COVERED . DONT ADD THE WARM FEET MAT ON A HEAT SENSITIVE FLOOR 

COVERINGS . IF YOU DONT USE THE WARM FEET, DISABLE THE POWER OF THE WARM FEET MAT ! 
 

Take the following precautions: 
• Usage for a dry and moisture free environment!  

• Don’t bend the mat, do not puncture, incise . 

• Do not damage the cable and related parts and components. 
• In case of damage to the cable, dimmer or Warm Feet Mat, disable the power, please contact your supplier if 

necessary. 
• Do not use in wet / damp areas or outdoor environments 

• The Power Warm Feet Mat Never cover to prevent overloading and overheating . 

• The use is for a dry and flat surface, used as a hot foot mat! 
 

Another application as described above is not permitted and may cause damage and is out 
of warranty . 

 
Cleaning instructions : 
To clean the Warm Feet Mat , disable the power and taking out the plug form the power outlet. The cleaning 

should be done with normal mild detergent and a damp cloth. Wash under running water or in the washing 
machine is prohibited. 

 
Warranty: 
Warm Feet Mats have a warranty of 24 months after purchase. The warranty is excluded when the mat is used 

incorrectly in which damage was caused to the product or third parties. 

 
 

 
 

 

 

Your supplier; 
 

 

PRODUCED IN THE NETHERLANDS ACCORDING TO CE, EN AND IEC REGULATIONS AND GUIDELINES. 


