PUHUR KASUTUSJUHEND

BK 2001

220–240 V, ~50 Hz, 1700–2000 W; IP21

KASUTAJA OHUTUSE TAGAMISEKS
Enne puhuri kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
Puhur on mõeldud ühendamiseks ühefaasilisse pistikupessa, mille pinge vastab seadme nimiplaadile märgitud pingele.
See seade vastab standardi EN 55104/95 elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele raadiote ja telerite häirimise kohta.
Kodust lahkudes lülitage seade välja: kontrollige, et lüliti on väljalülitatud asendis „OFF” (0) ja termostaat on minimaalses asendis. Kui te seadet enam ei kasuta,
tõmmake pistik pistikupesast alati välja.
Mööbli, patjade, voodikatte, paberi, rõivaste, kardinate jms kergsüttiva materjali ja puhuri vahele peab jääma vähemalt 100 cm.
Ärge paigaldage puhurit kergsüttivast materjalist (nt puidust, sünteetilistest materjalidest või plastist) pindadele. Ärge riputage midagi puhuri peale ega selle ette.
Kui te puhurit ei kasuta, võtke pistik pistikupesast alati välja. Ärge tõmmake toitekaablist.
Ärge blokeerige õhu sissevõtu- ja väljalaskeavasid: puhuri ette peab jääma vähemalt 1 m ja taha 50 cm vaba ruumi.
Ärge asetage puhurit vahetult pistikupesa alla.
Ärge jätke lapsi järelevalveta ja veenduge, et nad ei mängi seadmega. Tähelepanu! Kui seade on sisse lülitatud, muutub õhu väljalaskeava väga kuumaks (üle 80 ºC või 175 F).
Ärge katke puhurit kinni. Muidu võib see üle kuumeneda.
Ärge kasutage puhurit vanni, duši või basseini vahetus läheduses.
Ärge kasutage puhurit ruumis, kus on plahvatusohtlikku gaasi või kus kasutatakse kergsüttivaid lahusteid, lakki või liimi.
Õnnetuste vältimiseks pöörduge kahjustatud toitekaabli vahetamiseks seadme tootja, volitatud hoolduskeskuse või kvalifitseeritud isiku poole.
Hoidke puhur puhas. Vältige võõrkehade sattumist ventilatsiooni- ja väljalaskeavadesse, sest see võib põhjustada elektrilööki, tulekahju või kahjustada puhureid.
Seadet ei tohi kasutada järelevalveta jäetud lapsed või vähenenud meeletajuga inimesed.
Kui te seadet ei kasuta, hoidke seda jahedas ja kuivas kohas.
PUHURI TALITLUS
MÄRKUS. Kui kasutate puhurit esimest korda või kui puhurit ei ole pikema aja jooksul kasutatud, võib seadme sisselülitamisel eralduda lõhna ja aure. See on täiesti normaalne.

Need kaovad iseenesest,
kui puhur on olnud veidi aega sisse lülitatud.
SEINALE PAIGALDAMINE
Seade on mõeldud kasutamiseks ainult seinale paigaldatuna.
1. Valige hoolikalt koht, kuhu
seade paigaldada. Seadme
ümber peab jääma piisavalt
vaba ruumi.
2. Puurige horisontaalsele joonele
kaks auku, mis jäävad
üksteisest 18,6 cm kaugusele,
ja veel üks auk 2,5 cm
kaugusele (augu läbimõõt 8
mm, vt parempoolset skeemi).
3. Sisestage kolm plasttüüblit
kolme auku. Seejärel keerake
komplekti kuuluvad kaks kruvi
tugevalt kahte alumisse
plasttüüblisse (nende kahe
kruvi pead peavad jääma
piisavalt pikalt välja).
4. Riputage seade nende kahe
kruvi külge.
5. Puhuri kinnitamiseks kasutage
kolmnurkset paigaldusplaati
(metallist) ja paigaldage
kolmas kruvi ülemisse auku.
TALITLUS
Suverežiim (ainult ventilatsioon): seadke tõmbelüliti asendisse
.
Väiksema võimsusega kütmine: seadke tõmbelüliti asendisse 1 (1000 W).
Täisvõimsusega kütmine: seadke tõmbelüliti asendisse 2 (2000 W).
Väljalülitamine: seadke tõmbelüliti asendisse ○.
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
Enne puhastamist võtke pistik pistikupesast välja.
Puhastage regulaarselt õhu sissevõtu- ja väljalaskeava.
Ärge kasutage abrasiivseid puhastuspulbreid ega lahusteid.
HOIATUSED
Ärge kasutage seadet duši, vanni, valamu, basseini jms vahetus läheduses.
Kasutamise ajal peab seade olema püstises asendis.
Ärge kasutage seadet välistingimustes. See seade on mõeldud ainult tavaliseks koduseks kasutuseks.
Ärge kasutage seadet pesu kuivatamiseks. Ärge blokeerige seadme õhu sissevõtu- ja väljalaskevõret (ülekuumenemisoht).
Paigaldage puhur vähemalt 50 cm kaugusele mööblist või muudest objektidest.

Paigaldage seade nii, et vannis või duši all olev inimene ei ulatu lülitite ega teiste reguleernuppudeni.
Seadmel on Y-tüüpi ühendus. Toitekaablit võib vahetada ainult kvalifitseeritud mehaanik, sest selle töö tegemiseks on vaja spetsiaaltööriistu.
Seadet ei tohi asetada vahetult püsipistikupesa alla.
Ärge kasutage seadet siis, kui see on sisse lülitatud. Muidu võib seade üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
Ärge kasutage seadet ruumis, mille pindala on alla 4 m2.
Puhur on varustatud ohutusseadisega, mis lülitab seadme juhusliku ülekuumenemise korral välja (nt õhu sissevõtuava ja väljalaskevõre blokeerimine, mootor töötab aeglaselt
või ei tööta üldse). Lähtestamiseks võtke pistik pistikupesast mõneks minutiks välja, kõrvaldage ülekuumenemise põhjus ja seejärel pange pistik pistikupesasse tagasi.
Kui lähtestamine siiski ei õnnestu, pöörduge kvalifitseeritud mehaaniku poole, kes vaatab seadme üle ja/või vajaduse korral remondib selle.

Läbikriipsutatud ratastel prügikonteineri tähendus: ärge kahjutustage elektriseadmeid koos sorteerimata olmeprügiga. Pange elektriseade spetsiaalsesse kogumismahutisse.
Nõuetekohaseks utiliseerimiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.
Elektriseadmete sattumisel prügilatesse või jäätmehoidlatesse võivad ohtlikud ained lekkida põhjavette ja sattuda toiduahelasse, kahjustades seeläbi inimeste tervist ja heaolu.
Seaduse kohaselt on vanade seadmete vahetamisel uute vastu edasimüüja kohustatud võtma teie vana seadme tasuta tagasi.

