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DISCLAIMER GASVERWARMERS

 Lees deze handleiding aandachtig vóór 
gebruik van het toestel en bewaar ze voor 
latere raadpleging. Installeer dit toestel 
enkel wanneer het voldoet aan de loka-
le regelgeving, wetten en normen. Het 
product is bedoeld om te gebruiken als 
draagbare waterverwarmer rond residenti-
ele woningen onder normale huishoudom-
standigheden.

 Alleen buitenshuis of in goed geventileer-
de ruimtes gebruiken! Gebruik dit toestel 
alleen met LPG-flessen van maximaal 15kg, 
gevuld met butaan, propaan of een meng-
sel van deze. Zoals wordt gespecificeerd 
op het typeplaatje en de technische para-
graaf in deze handleiding. Niet gebruiken 
met een ander gas. Niet gebruiken met 
aardgas. Het is belangrijk dat iedere ruimte 
waarin dit toestel wordt gebruikt voldoen-
de wordt geventileerd omdat er anders 
een gevaarlijke situatie kan ontstaan. 
Aanpassingen aan het veiligheidssysteem 
zijn niet toegelaten omdat dan de correcte 
werking van de luchtsonde niet meer gega-
randeerd is. Contacteer je dealer bij twij-
fels. Gebruik van een slang en drukregelaar 
zijn nodig bij dit toestel. Vraag bij twijfels 
informatie aan jouw gasleverancier. Deze 
verwarmer is vervaardigd conform de EN 
26:2015 norm en de geldende Regelgeving 
voor gastoestellen (EU) 2016/426 (GAR).

1
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WAARSCHUWINGEN

•  Lees de Aanwijzingen voor gebruik van de 
verwarmer.

•  Installeer de verwarmer volgens de instruc-
ties beschreven in de paragraaf “installa-
tie” van de gebruiksaanwijzing.

•  De toestel is vervaardigd volgens de 
CE-veiligheidsnormen. Desondanks is, zoals 
bij elk toestel, voorzichtigheid geboden.

•  De toestel is alleen geschikt voor gebruik 
op droge, stofvrije plaatsen.

•  Niet gebruiken in vrijetijdsvoertuigen zoals 
caravans en mobilhomes.

•  Verzeker dat het juiste type gas gebruikt 
wordt en dat de gasflessen niet blootge-
steld worden aan warmte of extreme ver-
anderingen van temperatuur. Bewaar de 
gasflessen steeds in een koele, droge en 
donkeren plaats.

•  Gebruik steeds een geschikt en goedge-
keurd lagedruk regelventiel. Contacteer de 
dealer in jouw buurt bij twijfel.

•  Gebruik de verwarmer alleen buitenshuis 
of in goed geventileerde kamers. Zo wor-
den de gevormde verbrandingsgassen ver-
dreven door frisse lucht.

• Gebruik het toestel nooit op plaatsen waar 
schadelijke gassen aanwezig kunnen zijn 
(zoals uitlaatgassen of verfdampen).

•  WAARSCHUWING: Wanneer het toe-
stel zich te dicht bij ontvlambare stoffen 
bevindt is er een risico op brand.

•  Wees om veiligheidsredenen voorzichtig 
wanneer kinderen of dieren in de buurt 
van het toestel aanwezig zijn, zoals bij elk 
toestel, en zorg ervoor dat kinderen zich 

1
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steeds bewust zijn van de aanwezigheid 
van een brandend toestel.

•  Dit toestel is niet geschikt voor gebruik 
door personen (inclusief kinderen) met ver-
minderde fysische, motorische of mentale 
mogelijkheden, of het gebrek aan ervaring 
en kennis, behalve onder toezicht of wan-
neer ze uitleg betreffende het gebruik van 
het toestel hebben gekregen van een per-
soon verantwoordelijk voor hun veiligheid.

•  Sluit de gasfles af na gebruik.
•  Volg de instructies om mogelijke gaslek-

ken te vinden zoals beschreven in deze 
Gebruiksaanwijzingen.

•  Kinderen moeten onder toezicht staan, 
zodat zij niet met het toestel kunnen spe-
len.

•  Dek het toestel niet af om oververhitting te 
voorkomen.

•  Het toestel mag zich niet vlak onder een 
stopcontact bevinden.

•  De afdekking van dit toestel is bedoeld om 
de directe toegang tot verwarmingselemen-
ten te voorkomen en moet geplaatst zijn 
wanneer de verwarmer in gebruik is.

•  De afdekking biedt geen volledige bescher-
ming tegen jonge kinderen en personen 
met beperkte mobiliteit.

•  Dit toestel kan worden gebruikt door kin-
deren ouder dan 8 jaar en door personen 
met fysieke, sensorische of verstandelijke 
beperkingen of gebrek aan ervaring of ken-
nis als zij onder toezicht staan of instructies 
hebben gekregen over het veilig gebruik 
van het apparaat en de gevaren begrijpen 
die met het gebruik ervan samenhangen.

•  Kinderen mogen niet met het toestel spe-
1
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len.
•  Het schoonmaken en uitvoeren van ander 

onderhoud mag niet worden gedaan door 
kinderen zonder toezicht.

•  Vervang gasflessen alleen in een vuurvrije 
omgeving.

•  WAARSCHUWING: Verplaats het toestel 
niet wanneer het in gebruik is.

 WAARSCHUWING:  Volg  zeker  deze 
gebruiksaanwijzingen. Onjuist gebruik en/
of het niet volgen van de aanwijzingen kan 
leiden tot gevaarlijke situaties met ernstige 
letsels als gevolg voor personen en/of ern-
stige beschadiging van eigendom.

•  Waarschuwing: Laat de afgedichte onder-
delen ongemoeid.

DE TOESTEL MONTEREN 

Volg, vóór het aansluiten van het lagedruk regelventiel, de instructies in de 

gebruiksaanwijzing meegeleverd met het lagedruk regelventiel.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of letsel wanneer er geen 

rekening wordt gehouden met de hierboven beschreven zaken. Verdraai de 

flexibele leiding of de slang nooit. De gasleiding moet minimaal 80 cm en mag 

maximaal 160 cm lang zijn. Met een binnendiameter tussen 8 en 12 mm. Zorg 

ervoor dat de gasleiding voldoet aan de plaatselijke wetgeving en normen.

INSTALLATIEVEREISTEN
•  Het venster voor vlamcontrole van de waterverwarmer zal zich op ooghoogte van 

de gebruiker bevinden.

•  Zorg ervoor dat alle elektrische leidingen of elektrische uitrusting zich op een 

afstand van minimaal 400mm, in alle richtingen, van het toestel bevinden.

•  Vrije ruimtes Zie afb. 2 en afb. 3)

•  Het product moet verticaal worden geplaatst met de gas- en waterafsluitingen 

perfect naar beneden gericht.

•  Zorg ervoor dat het product goed vast staat zodat het niet omver kan vallen.

INSTALLATIEMETHODE:

Neem je toestel voorzichtig uit de doos en controleer de inhoud op 

beschadigingen. Installeer het product zoals weergegeven in afb 6.

1
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GEBRUIKSAANWIJZINGEN 

Gelieve gekwalificeerd onderhoudspersoneel te contacteren bij twijfels over 

de verwarmer. Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kleine 

kinderen. Gelieve vóór het aansluiten van het lagedruk regelventiel het volgende 

te controleren en te lezen: Het toestel mag alleen worden gevoed door LPG in 

een fles met een maximum gewicht van 15 kg. Sluit het lagedruk regelventiel aan 

met een vaste instelling van 30 mbar overeenkomstig EN 12864:2002. De slang 

moet voldoen aan de nationale normen. Volg de instructies meegeleverd met het 

lagedruk regelventiel voor een correcte aansluiting.

•  Koppel de drukregelaar aan op de gasfles. 

•  Sluit het juiste einde van de gasleiding aan op de drukregelaar (zie afb 4).

•  Sluit het andere einde van de gasleiding aan op het toestel (zie afb 4). 

Gebruik de 3-in-1 aansluiting voor meerdere landen indien nodig. (bekijk de 

afzonderlijk meegeleverde handleiding met foto’s met betrekking tot de 3-in-

1 aansluiting voor meerdere landen). 

Verzeker, voor het aansluiten van het lagedruk regelventiel aan de gasfles, 

dat de gasfles gesloten is en dat er geen open vlammen (zoals een brandende 

oven) aanwezig zijn in de ruimte waar je aan het werk bent. Sluit het lagedruk 

regelventiel aan volgens de gebruiksaanwijzing meegeleverd met het lagedruk 

regelventiel. Controleren op gaslekken: bekijk de betreffende sectie.

•  Verzeker dat de gasfles gesloten is alvorens deze te vervangen (volg de 

gebruiksaanwijzing meegeleverd met het lagedruk regelventiel). 

•  Zorg ervoor dat er geen open vlammen of andere warmtebronnen aanwezig 

zijn in de ruimte waar je aan het werk bent.

•  Vervang de gasfles alleen in een ruimschoots geventileerde omgeving, 

weg van mogelijke ontstekingsbronnen (kaars, sigaretten, andere vlam-

producerende toestellen,...).

•  Daarnaast wordt aanbevolen dat de dichtingen van de regelaar en de 

flexibele rubber slang worden gecontroleerd om zeker te zijn van hun 

toestand. Als u twijfels hebt over de toestand van de slang of de dichtingen, 

vervang ze dan.

•  Verzeker dat u de aansluiting of andere onderdelen niet beschadigd.

•  Draai de gasfles nooit ondersteboven om de inhoud volledig te gebruiken. 

Dit kan leiden tot het vrijgeven van vloeistofresten in de gasfles waardoor het 

toestel onherstelbare schade kan oplopen.

•  Volg steeds de gebruiksaanwijzing meegeleverd met het lagedruk regelventiel 

tijdens het aan- en afkoppelen.

•  De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of letsel wanneer er geen 

rekening wordt gehouden met de hierboven beschreven zaken.

•  Verdraai de flexibele leiding of de slang nooit.

•  Sluit de slang voor de water in- en uitlaat aan zoals weergegeven in afb 7.

•   Monteer de beugel van de douchekop met de 2 schroeven die werden 

meegeleverd in het pakket zoals weergegeven in afb 8.

BATTERIJ:

Plaats de twee D-celbatterijen zoals weergegeven in afb 5. OPMERKING de “+” en 
1
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“-” moeten in de juiste positie worden geplaatst!

Vóór gebruik: controleer op GASLEKKEN

1. Zet de gasfles dicht.

2. Zorg voor voldoende ventilatie.

3.  Maak een emmer met water en zeep klaar.

4.  Zet de gasfles open.

5.  Strijk de zeepoplossing op alle aansluitingen van het gascircuit.

6.  Wanneer er een gaslek is, zullen er blaasjes verschijnen op de locatie van het 

lek.

7.  Zet de gasfles dicht als er een lek is gevonden.

8.  Draai de aansluiting en de metalen ringen van de verbinding aan.

9.  Zet de gasfles open en herhaal de procedure.

GEBRUIK

-  Voor gebruik buitenshuis en in goed geventileerde ruimtes.

-  Een goed geventileerde ruimte betekent dat minstens 25% van het 

grondoppervlak open is.

-  Het grondoppervlak is de som van de oppervlakte van de muren.

WAARSCHUWING: 

Zorg ervoor dat het toestel niet nat kan worden. Bescherm het tegen water en 

regen.

1.  Draai de regelknop op de gasfles open.

2.  Laat de knop los en draai deze in de positie die overeenstemt met de 

gewenste hoeveelheid warmte.

3.  Zet de waterkraan open.

4.  Het product is nu klaar voor gebruik.

5.  Zie fig. 1: Bedieningspaneel 

M = Zet het toestel aan met knop M

B = meer / minder warmte/gas

H = meer / minder waterdebiet

WAARSCHUWING:

Het water van het toestel kan zeer heet worden. Controleer altijd voorzichtig de 

watertemperatuur. Risico op brandwonden

6.  Voor het heetste water: Draai knop B (gasdebiet) in wijzerzin naar max. en 

draai knop B in tegenwijzerzin naar min.

7.  De temperatuur van het water verlagen: draai knop H in tegenwijzerzin naar 

min. en draai knop B in wijzerzin naar max. 

8.  Als de M-knop op positie “1” staat en er voldoende gas- en waterdebiet is zal 

het toestel automatisch ontsteken. Tijdens de ontstekingsfase zal lampje C 

branden. Lampje C zal uitgaan bij een normale vlamgrootte.

9.  Sluit de kraan van de gasfles en de waterkraan om het toestel uit te zetten. 

Zet knop M in positie “0”. 

10.  Zet het toestel uit na elke douche.

1
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WAARSCHUWING: 

Vorst zal het product onherstelbaar beschadigen en wordt niet gedekt door de 

garantie. 

Om vorstschade te voorkomen: laat het water na elke douche uit het toestel 

lopen door het overdrukventiel K in tegenwijzerzin te draaien. 

Sluit klep K opnieuw na het leeglaten.

Gebruik het toestel niet bij hevige wind (alleen gebruiken bij windsnelheden <3 

beaufort)

WAARSCHUWING:

Gebruik alleen goedgekeurde gasleidingen.

Gebruik alleen gasleidingen tussen 60 en 150 cm lang. met een diameter tussen 8 

en 12 mm.

Controleer de gasleiding iedere 3 maanden op scheuren of lekken. Vervang de 

leiding onmiddellijk als er scheuren of lekken worden vastgesteld.

Het toestel NOOIT afdekken!

Houd ontvlambare, vluchtige en/of explosieve stoffen uit de buurt van het toestel.

Het water van het toestel niet drinken!

Stop met het gebruiken van het toestel bij een abnormale verbranding (rook, gele 

vlam, onstabiele vlam, enz.) en neem contact op met uw plaatselijke dealer.

Raak tijdens of kort na gebruik geen delen van het toestel aan. De behuizing van 

het toestel kan heet worden. Draai alleen aan de knoppen B en H en de aan/uit-

knop M.

ONDERHOUD

1.  Zet het toestel uit en sluit de kraan op de gasfles. Laat het toestel minstens 

10 minuten afkoelen vóór het reinigen.

2.  Houd het toestel proper. Verwijder stof en ander vuil met een vochtige doek. 

Gebruik normale reinigingsproducten voor hardnekkige vlekken. Reinig de 

verwarmer één maal per jaar grondig.

3.  Controleer het elke keer voor gebruik. Gebruik een mengeling van water 

en zeep om de aansluitingen te controleren op lekken. Wanneer er blaasjes 

verschijnen is er een lek. Het moet onmiddellijk hersteld worden.

4.  Controleer de koppeling van de slang met de regelaar elke keer voor gebruik. 

Wanneer de slang sporen vertoont van slijtage of scheuren vertoont moet 

deze onmiddellijk vervangen worden.

5.  De toestel moet eens per jaar door een gecertificeerde onderhoudsdienst 

nagekeken worden. Het toestel mag niet geïnstalleerd en/of gebruikt worden 

in kamers. 

6.  De nodige onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd om het 

toestel na gebruik terug in dienst te nemen.

7.  Als het toestel of een van zijn onderdelen werd gedemonteerd, moeten de 

aanwezige dichtingen worden vervangen.

8.  Alleen originele onderdelen van de fabrikant mogen worden gebruikt ter 

vervanging.

9.  WAARSCHUWING: De veiligheidsvoorziening mag niet buiten werking 

worden gesteld. Ongepaste manipulatie van de veiligheidsvoorziening kan 

ernstige letsels en/of schade veroorzaken.1
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Bij niet raadplegen en/of niet naleven van de regels, instructies en uitleg, zal de 

garantie niet langer geldig zijn en zal de fabrikant niet meer bijstaan in geval van 

schade aan het toestel en/of de omgeving onder garantie.

Het gebruik van dit product en de elementen nodig voor dit doel vallen volledig 

onder de eigen verantwoordelijk van de eindgebruiker.

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM OPLOSSING

Geen vlam/Geen ontsteking in de 
winter (temp. <7°C)

Controleer of er butaan of propaan gebruikt wordt de 
verbranding van butaan zal nog slechter worden als de 
temperatuur zakt onder 7 °C omdat butaan dan vloei-
baar wordt. Met LPG (= propaan/butaan mengsel), zal 
het vaak helpen of de fles te schudden.

Geen vlam

-  Waterdebiet te laag. Oplossing: Verhoog het water-
debiet.

-  Waterdruk te laag. Oplossing: Verhoog de waterdruk 
tot een druk > 0.01 MPa.

-  Het overdrukventiel staat open. Oplossing: Zet het 
overdrukventiel vast door het ventiel in wijzerzin te 
draaien.

- Onvoldoende gas: Verwissel de gasfles.

Gele vlam in plaats van een blauwe 
vlam

Contacteer onmiddellijk het servicecentrum voor hulp.

1

Redenen\Problemen De vlam 
gaat uit

Geen ont-
steking na 
het ope-
nen van 
de water-
klep

Tikkend 
geluid 
van de 
ontste-
king

Gele 
vlam

Abnormale 
geur

Lage 
watertem-
peratuur 
bij de 
hoogste 
instelling 
van de 
watertem-
peratuur

Extreem 
hete tem-
peratuur 
bij de 
hoogste 
tempera-
tuurinstel-
ling

Vlam blijft 
branden 
na het 
sluiten 
van de 
waterklep

Indicatie-
lampje is 
aan

Oplossingen

Gaskraan niet open • •

Zet de hoofd-
kraan dicht of 
vervang de gas-
fles

Gaskraan half open • • Zet de hoofd-
kraan open

Ongeschikte 
gasdruk

Hoog • • Contacteer de 
hersteldienst om 
de gasdrukregel-
klep te contro-
leren

Laag • •

Koudwaterkraan dicht •
Zet de hoofd-
kraan van het 
water open

Bevriezen • Gebruik na ont-
dooien

Onvoldoende watertoe-
voer • • • •

Bel de herstel-
dienst om de 
waterdruk te con-
troleren en reinig 
daarna het filter

Vergissing bij de water-
temperatuurregeling • • •

Draai de tempe-
ratuur- en gas-
stangen naar de 
gepaste positie

Onvoldoende verse lucht • •

Open de venti-
latieopening om 
voldoende verse 
lucht toe te laten

Stroomtekort • • Vervang de bat-
terijen

Brander verstopt • • Contacteer het 
servicecenter
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AANWIJZINGEN VOOR BEWARING
Als besloten wordt het toestel niet meer te gebruiken wordt aanbevolen de gasfles 

af te koppelen. Koppel ook de rubber slang af. Wanneer kinderen met het apparaat 

spelen, verzeker dan dat gevaarlijke onderdelen verwijderd zijn. Dump nooit biolo-

gisch niet-afbreekbare producten in de natuur, maar verwijder ze volgens de huidige 

nationale wetgeving.

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit toestel wordt geleverd met een garantieperiode van 24 maanden, te beginnen 

op de datum van aankoop. Alle defecten aan materialen en montage zullen 

gedurende deze periode gratis hersteld of vervangen worden. De volgende regels 

zijn van toepassing:

1.  We weigeren explic iet al le andere schuldvorderingen, inclusief 

schuldvorderingen voor nevenschade.

2.  Herstellingen aan of vervanging van onderdelen tijdens de garantieperiode 

zullen niet leiden tot verlengen van de garantieperiode.

3.  De garantie is niet meer geldig wanneer er veranderingen aangebracht zijn, 

er niet-originele onderdelen gebruikt zijn of wanneer er herstellingen door 

derde partijen uitgevoerd zijn.

4.  Onderdelen onderhevig aan normale slijtage, zoals filters, batterijen, lampen 

en verwarmingselementen vallen niet onder de garantie.

5.  De garantie is enkel geldig wanneer u de originele, gedateerde 

aankoopfactuur kan voorleggen en als er geen veranderingen zijn 

aangebracht.

6.  De garantie dekt geen schade veroorzaakt door verwaarlozing of door acties 

die afwijken van deze in dit instructieboekje.

7.  Transportkosten en de risico’s verbonden aan het transport van het toestel of 

onderdelen van het toestel zijn steeds voor rekening van de koper.

8.  Schade veroorzaakt door gebruik van niet geschikte reserveonderdelen 

wordt niet gedekt door de garantie. Om onnodige kosten te voorkomen, 

herinneren we eraan de gebruiksaanwijzing steeds grondig door te nemen. 

Wanneer deze aanwijzingen geen oplossing bieden, breng het toestel dan 

naar je dealer voor herstelling.

1
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ErP -gegevens

ErP-gegevens - EU 814/2013

Model PGWH1010

Opgegeven belastingsprofiel XS

Dagelijks elektriciteitsverbruik Qelec kWh 0

Dagelijks brandstofverbruik Qfuel kWh 2,927

Geluidsniveau, binnenshuis LWA dB 61

Uitstoot van stikstofoxides NOx mg/kWh 253

PRODUCTFICHE

Merk Qlima

Type PGWH1010

Capaciteitsprofiel A1
Typisch gebruik XS

Energie-efficiëntieklasse A+

Energie-efficiëntie waterverwarming in % 76%

Jaarlijks energieverbruik (GJ/jr) 2

Temperatuurparameters 80°C

Geluidsniveau (LwA) 61 dB

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor montage / installatie 
/ onderhoud

a:  Lees vooraf grondig de hand-
leiding.

b:  Volg de aanwijzingen strikt 
zoals aangegeven in de 
handleiding

c:  Installeer dit toestel alleen in 
verticale positie, de positie 
moet stabiel zijn om vallen of 
kantelen te voorkomen.

d:  Gebruik de verwarmer alleen  
buitenshuis.

e:  Houd de verwarmer uit de 
buurt van  
brandbare materialen.

f:  Controleer de verwarmer 
regelmatig en contacteer uw 
dealer bij twijfel.

Bescherming eenheid IPX0

Afmetingen (b * h * d) (mm) 290*370*150

Nettogewicht van de eenheid (kg) 5

1



D  Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte unsere Website www.qlima.com, oder setzen Sie sich mit 
unserem Kundendienst in Verbindung (+31 (0)412 694 694). 

DK  For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til www.qlima.com eller det lokale Kundecenter (+31 
(0)412 694 694). 

ES  Si necesita información o si tiene algún problema, visite nuestra página Web www.qlima.com, o póngase en contacto con el servicio cliente 
(+34 916 113 113). 

F  Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur notre site Web (www.qlima.com) 
ou contactez notre service client (+33 (0)232 960 770). 

FIN  Jos haluat huoltoapua, lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu verkkosivustoon osoitteessa www.qlima.com tai kysy neuvoa PVG 
kuluttajapalvelukeskuksesta (+31 (0)412 694 694). 

GB  If you need information or if you have a problem, please visit the our website (www.qlima.com) or contact our sales support (+31 (0)412 694 
694) 

I  Per informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web www.qlima.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti (+39 0571 628 500).
N  Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene www.qlima.com. Alternativt kan du kontakte 

med PVG’ forbrukertjeneste (+31 (0)412 694 694). 
NL  Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de onze website (www.qlima.com) of neem contact op met de afdeling 

sales support (+31 (0)412 694 694). 
P  Se necessitar de informações ou se tiver problemas, visite o Web site www.qlima.com ou contacte o Centro de Assistência (+34 916 113 113)
PL  W przypadku problemów i w celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź stronę internetową Qlima dostępną pod adresem www.qlima.com 

lub skontaktuj się z Centrum kontaktów Qlima (+31 (0)412 694 694)
S  Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka www.qlima.com eller kontakta Qlima kundtjänst (du 

hittar telefonnumret på +31 (0)412 694 694). 
SLO Če želite dodatne informacije, obiščite spletno mesto podjetja na naslovu www.qlima.com ali pokličite na telefonsko (+386 (0)41 674 139).
TR  Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.qlima.com adresindeki Qlima Internet sitesini ziyaret edin veya  

ülkenizde bulunan Qlima müşteri merkeziyle iletişim kurun (+31 (0)412 694 694).

--- --- -- ---- 
-- -- --- ----- 
-- -- --- ----- 
-- ---- -- ----

-- -- --- ----- 
-- -- --- ----- 
--- --- -- ---- 
-- ---- -- ----

www.Qlima.com

Distributed in Europe by PVG Holding B.V.

achterkant_manuals_Qlima_TELEPHONE.indd   1 15-08-18   10:54

M
ar

co
m

  
  

  
  

  
av

g
©

18
11

05
  

  
  

  
m

an
_P

G
W

H
10

10
 (

‘1
8)

 V
7


