QUANTUM MARINA
PEDESTAL
Deze instructie is van toepassing op de volgende Quantum Marina Pedestal-producten: MAQR0010,
MAQR0020, MAQR0030, MAQR0040, MAQR0045, MAQR0050, MAQR0055, MAQR0060, MAQR0065,
MAQR0070, MAQR0075, MAQR0080, MAQR0110, MAQR0120, MAQR0130, MAQR0140, MAQR0145,
MAQR0150, MAQR0155, MAQR0160, MAQR0165, MAQR0170, MAQR0175, MAQR0180, MAQR0210,
MAQR0220, MAQR0230, MAQR0240, MAQR0245, MAQR0250, MAQR0255, MAQR0260, MAQR0265,
MAQR0270, MAQR0275, MAQR0280, MAQR0310, MAQR0320, MAQR0330, MAQR0340, MAQR0345,
MAQR0350, MAQR0355, MAQR0360, MAQR0365, MAQR0370, MAQR0375, MAQR0380, MAQR0410,
MAQR0420, MAQR0430, MAQR0440, MAQR0445, MAQR0450, MAQR0455, MAQR0460, MAQR0465,
MAQR0470, MAQR0475 & MAQR0180.
INSTALLATIE INSTRUCTIES
Alle installatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een bekwame en voldoende
gekwalificeerde technicus.
1.

Verwijder het voetstuk en de kranen (indien meegeleverd) voorzichtig uit de verpakking en controleer
of ze allemaal onbeschadigd zijn.

2.

Bereid een geschikte vlakke grond / terras met een middel om het chassis van het voetstuk op de
grond te bevestigen.

3.

Verwijder en bewaar de acht bevestigingsbouten waarmee de voorplaat aan het voetstukchassis is
bevestigd. Neem de voorpaneel uit de buurt van het apparaat om toegang te krijgen tot het interieur,
waarbij u ervoor zorgt dat u de kabelconnectoren niet beschadigt of belast.

4.

Knip een nette opening (en) in de onderkant van het chassis, lettend op de voorgevormde delen in de
voet om de voedingskabel / tv-kabel / datakabel te vergemakkelijken.

5.

Verwijder en bewaar de acht bevestigingsbouten waarmee de achterpaneel aan het voetstukchassis
is bevestigd; verwijder de plaat.

6.

Snij een net gat in de basis van het chassis, let op de voorgevormde gebieden in de basis om de
watertoevoerleiding te vergemakkelijken.

7.

Knip een nette opening (en) in de meegeleverde rubberen demper om de elektrische kabel / waterpijp
/ tv-kabel / datakabel te geleiden en plaats hem onder het voetstukchassis.

8.

Til het voetstuk voorzichtig op en plaats het chassis op de rubberen hoes, lijn de vier gaten in het
chassis uit met de vier gaten in de rubberen hoes. Pas op dat u het voetstuk of de elektrische
aansluitingen niet beschadigt.

9.

Voer de elektrische kabel / waterpijp / tv-kabel / datakabel omhoog door de chassisgrondplaat.

10.

Bevestig het chassis op de grond / vloer met geschikte bevestigingsmiddelen

11.

Knip de overtollige rubberen laars af rond het voetstuk

12.

Sluit de voedingskabel op de juiste manier af en sluit deze aan op de aansluitingen van het voetstuk.

13.

Sluit de waterpijp aan op de waterkoppeling(en) (indien aanwezig).

14.

Sluit de tv-kabel aan op de coaxiale connector(en) (indien aanwezig).

15.

Sluit de datakabel aan op de data-ingang(en) (indien aanwezig).

16.

Schakel het interne schakelapparaat in voor de voeding en de LED-lamp (indien aanwezig).

17.

Schakel het interne schakelapparaat voor de verwarmingsspoorband in (indien aanwezig).

18.

Plaats het voorpaneel terug en zorg ervoor dat de elektrische kabels niet klem komen te zitten.
Bevestig het paneel met de acht bevestigingsbouten.

19.

Plaats het achterpaneel terug en zet het vast met de acht bevestigingsbouten.

20.

Schakel de stroom naar de unit in en test in overeenstemming met de huidige regionale elektrische
voorschriften.

21.

Plaats de waterkraan (indien nodig).
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GEBRUIKSAANWIJZING





Steek uw netsnoer in de juiste aansluiting
Open de afdekking van de schakelkast en schakel de juiste schakelapparatuur in
Sluit en vergrendel de kap
Schakel na voltooiing de betreffende schakelapparatuur uit en ontkoppel deze

Dataconnector (indien aanwezig)




Open het datapaneel
Sluit de datakabel aan
Wanneer de gegevensoverdracht is voltooid, ontkoppel dan en sluit het paneel

TV-aansluiting (indien aanwezig)




Open het deksel van de TV-aansluiting
Sluit de tv-kabel aan
Zorg ervoor dat het tv-signaal wordt ontvangen, ontkoppel en sluit het paneel

LED-lamp (indien aanwezig)



Bedek de lichtsensor aan de zijkant van het voetstuk en zorg ervoor dat het LED-lampje gaat
branden
Ontdek de lichtsensor en zorg ervoor dat de LED-lamp dooft

kWh-meter (indien aanwezig)



Schroef de bovenste klep los en til deze op om de kWh-meter te bekijken. De meter geeft de
totaal toegevoerde kWh weer
Controleer na voltooiing of de klep gesloten en vastgezet is

Waterkraan (indien aanwezig)



Open de kraan en spoel door
Sluit de kraan en zorg ervoor dat er geen lekken zijn

Watermeter (indien aanwezig)
De watermeter geeft de totale m3 verbruikt water weer en bevindt zich op het achterpaneel.
Smartcard-meter (indien aanwezig)
Het LCD-scherm van de meter toont; (1) Resterende energie, (2) totale energie, (3) nieuwste gekochte
energie en (4) geen krediet in de IC-kaart kennisgeving
Tegoed toevoegen aan de meter:

Schroef de bovenste flap los en til deze op om de smartcard-meter te bekijken

Steek de kaart in de meter, er klinkt een dubbele pieptoon; wacht tot het scherm 'succes'
aangeeft wat betekent dat het tegoed is ontvangen

Verwijder de kaart, sluit en maak de flap vast
Tegoed terugbetalen van de meter:

Schroef de bovenste flap los en til deze op om de smartcard-meter te bekijken

Druk op de rode knop en houd deze ingedrukt, steek vervolgens de kaart in de meter; er klinkt
een dubbele pieptoon; wacht tot het scherm 'b goed’ ( b good) aangeeft, wat aangeeft dat het
tegoed is teruggebracht naar de kaart

Verwijder de kaart en laat de rode knop los

Als op het scherm 'b slecht' (b bad) wordt weergegeven, is de functie mislukt en moet deze
worden herhaald

Sluit en bevestig de flap
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Lage energiewaarschuwing:



Wanneer het resterende energieniveau 2 kW bereikt, knippert het bericht 'Opladen'
Wanneer het resterende energieniveau 1 kW bereikt, knippert op het display het bericht 'Opladen' en piept het
apparaat continu totdat er meer tegoed is toegevoegd. De akoestische waarschuwing kan worden geannuleerd
door op de rode knop te drukken

ONDERHOUD INSTRUCTIES





Het oppervlak van het voetstuk moet regelmatig worden schoongemaakt met een vochtige doek
Het voetstuk moet visueel worden geïnspecteerd op schade en de schakelaar-testknop moet maandelijks
worden geactiveerd
Het voetstuk moet jaarlijks elektrisch worden geïnspecteerd
Spoel en tap de watertoevoer naar het voetstuk af tijdens de winterperiode (indien aanwezig)

OPMERKING: Neem in geval van een productprobleem altijd contact op met de verkoper.

