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CK2001 

220/230 V, ~51 Hz  750 W / 1250 W / 2000 W 

LUGEGE KASUTUSJUHEND LÄBI JA HOIDKE ALLES. 

ÜLDOHUTUS 

 ÄRGE KATKE SEADET KINNI, ÄRGE BLOKEERIGE SELLE ÕHU SISSEVÕTU- JA VÄLJALASKEAVASID EGA KASUTAGE SEADET RÕIVASTE 

KUIVATAMISEKS. 

 ÄRGE KASUTAGE SEADET, MILLELE EI OLE PAIGALDATUD NÕUTAVAID TUGIJALGU. 

 KASUTAGE SEADET AINULT PÜSTISES ASENDIS. SEADE PEAB OLEMA PAIGALDATUD TASASELE HORISONTAALSELE PINNALE. 

 THE SURFACE OF THIS FAN HEATER IS NOT CLOSELY SUPERVISE ANY CHILDREN AND PETS IN USING. 

 ÄRGE KASUTAGE SEADET KERGSÜTTIVATE EGA SOOJUSTUNDLIKE ESEMETE LÄHEDAL. 

 ÄRGE PAIGALDAGE SEADET PISTIKUPESADE, RIIULITE EGA TEISTE OBJEKTIDE ALLA, MIS VÕIVAD TAKISTADA ÕHUVOOLU.  

ELEKTRIOHUTUS 

 SEADE ON MÕELDUD KASUTAMISEKS AINULT SISETINGIMUSTES. 

 KUI TE SEADET EI KASUTA, LÜLITAGE SEE VÄLJA JA EEMALDAGE PISTIK PISTIKUPESAST. 

 ÄRGE TÕMMAKE SEADET TOITEKAABLIST. ÄRGE KASUTAGE KAHJUSTATUD SEADET. 

 ÄRGE KASUTAGE SEADET NIISKES VÕI MÄRJAS KESKKONNAS. 

 OHU VÄLTIMISEKS VÕIB KAHJUSTATUD TOITEKAABLIT VAHETADA AINULT ELEKTRIK VÕI SAMAVÄÄRSE KVALIFIKATSIOONIGA ISIK 

KOOSTAMINE 

 Pange seade ettevaatlikult küljele ja paigaldage tugijalad. 

 Paigaldage mõlemad tugijalad nii, nagu joonisel 1 näidatud, ja kinnitage komplekti kuuluvate plekikruvidega.  

 Kummagi tugijala kinnitamiseks läheb vaja kahte kruvi. Ärge kasutage seadet, mille tugijalad ei ole tugevalt kinnitatud. 

KASUTAMINE 

 Enne pistiku ühendamist pistikupessa keerake lüliti asendisse „OFF”. 

 Talitlustemperatuuri valimiseks kasutage küttelüliteid ja termostaati. Kõige kuumem seadistus on siis, kui mõlemad küttelülitid on sisse lülitatud ja termostaat on 

seatud maksimaalsesse asendisse („Maximum”). 

 Konkreetsetele tingimustele vastava talitlustemperatuuri määramiseks keerake küttelüliti kõige võimsamasse asendisse („High”) ja termostaat maksimaalsesse 

asendisse („Maximum”). Kui ruumis on saavutatud soovitud temperatuur, keerake termostaat aeglaselt vasakule, kuni temperatuur lülitub välja. Nüüd on ruumi 

http://www.cxeaa.com/hengda/productshow.asp?id=386##


temperatuur püsiv. 

 Kui te soovite madalamat talitlustemperatuuri, kasutage ainult üht küttelülitit ja korrake ülal kirjeldatud protseduuri.  

 Kui seade on varustatud ohutusseadisega, mis lülitab seadme ülekoormuse korral automaatselt välja, siis selle rakendumisel lülitage seade välja ja eemaldage pistik 

pistikupesast. Enne uuesti kasutamist laske seadmel maha jahtuda ja eemaldage võimalikud õhuvoolu takistused. Kui seade lülitub mitu korda järjest välja, 

pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole. 

 

MÄRKUSED 

 Seade toimib efektiivsemalt, kui ruumi kõik aknad ja uksed on suletud. 

 Ärge katke ventilatsiooniavasid kinni, sest siis võib seade üle kuumeneda ja automaatselt välja lülituda. 

 

TURBOFUNKTSIOONI KASUTAMINE (KUI ON PAIGALDATUD) 

Turbofunktsiooni sisselülitamiseks vajutage ventilaatoriga tähistatud lülitile. Ventilaator käivitub ainult siis, kui termostaat on asendis „ON”. Sooja õhu puhumiseks ruumi 

peavad kütteelemendid olema asendis „ON”. Kui on soe, võib ventilaatorit kasutada jaheda õhu puhumiseks ruumi. Selleks peavad kütteelemendid olema asendis „OFF” 

 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Selleks et seadme talitlus oleks maksimaalselt efektiivne, tuleb seda regulaarselt puhastada. 

 Seadke toitelülitid asendisse „OFF”, võtke pistik pistikupesast välja ja laske seadmel maha jahtuda. 

 Kasutage seadme puhastamiseks pehmet riidelappi. Ärge kasutage pesupulbrit ega abrasiivseid puhastusvahendeid. Need võivad kriimustada seadme pinda. 

 Puhastage õhu sissevõtuvõre tolmust, kuna tolm vähendab õhuvoolu. Lahtise tolmu eemaldamiseks kasutage pehmet riidelappi või tolmuimejat. 

 Enne kui hakkate seadet uuesti kasutama, peab see olema täiesti kuiv. 

 

SEINALE PAIGALDAMINE 

Seadme komplekti kuulub kaks paari kinnitusklambreid, millega saate seadme seinale kinnitada. Ülemise klambri kinnitamiseks puurige seina sisse kaks auku, mille 

horisontaalne kaugus üksteisest on 418 mm. Alumine kinnitusklamber kinnitatakse seadme põhjapaneeli nurka. Kinnitamiseks kasutage tugijalgade paigaldamiseks mõeldud 

kaht auku. Vajaduse korral võib ka need kaks alumist klambrit seina külge kinnitada. 

 

SEADME TÖÖEA PIKENDAMINE 

 Vältige lööke seadmele või seadme kriimustamist. 

 Ärge kasutage seadet tolmuses keskkonnas. 

 Kui te seadet ei kasuta, siis katke see kinni ning hoidke puhtas, jahedas ja kuivas kohas. 

 

 

 

Toodetud Hiinas. 


