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TG GLASS RADIATOR 
INSTALLATIE- EN 
GEBRUIKERSHANDLEIDING

Benodigde gereedschappen

   Rolmaat of lineaal

   Waterpas

   Potlood

   Klopboor

   Boor Ø 10 mm

   Schroevendraaier
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1.   Zoek een geschikte locatie voor uw TG Glass Radiator.  

(Controleer of de stopcontacten zich binnen de kabellengte  

van 1,5 meter bevinden.)

2.  Plaats het montagesjabloon op de muur en markeer de  

4 boorposities op de muur (verticaal of horizontaal).  

Gebruik hiervoor een waterpas. 

MONTAGE VAN 
DE PUNTHOUDERS
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3.  Boor de 4 boorposities met de 10 mm boor en stop de plug in het gat.

LET OP! De meegeleverde pluggen zijn alleen geschikt zijn voor verankering in  

massieve ondergronden.

LET OP! Als de muur is gemaakt van poreuze kalkachtige zandstenen of soortgelijke 
stenen bestaat het risico dat de bijgeleverde pluggen niet blijven zitten.  

Zorg in dit geval dat de pluggen geschikt zijn voor het type ondergrond.
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4.  Plaats de vier adapterstukken (deel A) op het gat zoals op de 

foto. Schroef adapterstukken vast (deel A) door het gebruik 

van de schroeven worden geleverd met het verwarmingsele-

ment. Herhaal het proces voor alle 4 de posities.

5.  Plaats nu de overeenkomstige punthouders (deel B) op de 

onderste adapterstukken (deel A) en draai de bevestigings-

schroeven die aan de zijkant zijn bevestigd enigszins vast met 

de inbussleutel die bij de levering.

LET OP! Monteer in dit stadium gewoon de onderste punthouders (deel B).  

De bovenste twee punthouders (deel B) worden later geïnstalleerd.

LET OP! Zorg ervoor dat alle montageonderdelen correct zijn bevestigd.

6.  Plaats de radator in de twee onderste punthouders (deel B). Zorg ervoor  

dat het paneel correct gecentreerd is. Gebruik hiervoor rolmaat/liniaal.
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7.  Plaats de twee bovenste punthouders losjes op de glasrand terwijl de  

radiator rust op de onderste punthouders, beweeg de radiator naar de wand 

totdat de bovenste adapterstukken (deel A) in de bovenste punthouders zijn 

gestoken (deel B).

LET OP! Houd de radiator vast totdat u alle vier de punthouders vast heeft gemaakt.

8.  Draai nu de bevestigingsschroeven die aan de zijkant van de bovenste  

punthouders zijn bevestigd iets aan (deel B) met de bijgeleverde inbussleutel.

9.  Uw TG Glass Radiator is nu klaar voor gebruik.
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Afdekking van de aansluitdoos (optioneel)
Een RVS u-vormige afdekkap kan optioneel worden gebruikt als afdekking om de 

resulterende kabel ongezien te maken zoals weergegeven in de onderstaande figuur.

Elektrische installatie
Onze radiatoren kunnen alleen worden 

aangesloten op 220-240V – 50 hz wissel-

stroom. Het apparaat is rechtstreeks 

aan gesloten op de stroom daartoe voorziene 

inlaat. Een aarde is niet nodig aangezien de 

producten tot klasse II behoren.



Belangrijke veiligheidsinstructies

   Bedek de radiator nooit: risico op oververhitting

   Gebruik nooit schurende of corrosieve (schoonmaak) producten

   Mocht er een storing ontstaan met uw radiator neem dan contact op  

met uw leverancier.

   Het is niet toegestaan om meubels, gordijnen te plaatsen voor paneel  

(zie illustratie hieronder)

   Regelmatig, tenminste vóór het gebruik, moet u stof van het paneel verwijderen.

   Raak het paneel niet aan vanuit het bad of de douche.

   Als het glas beschadigd is, kan de radiator niet worden gebruikt

   Schakel de voeding uit en koppel de radiator los voordat u deze schoonmaakt.

   Buiten bereik van kinderen houden.

   Ga niet op de radiator zitten of staan.

WAARSCHUWING 
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