Lugupeetud klient
Palun lugege käesolev kasutusjuhend enne seadme ühendamist hoolikalt läbi, et vältida väärast
kasutamisest tulenevaid kahjusid. Palun pöörake erilist tähelepanu ohutusnõuetele.

Joonis 1. Paigaldusnõuded
A:
B:

Vähim kaugus seinast.
Palun arvestage, et need peavad olema tulekindlad seinad.

Koos soojuskiirguriga on tarnitud kinnitustarvikute kott, milles on 4 tüüblit ja 4 kruvi.
HOIATUSED

Käesolev elektriseade kannab CE-märgistust ning vastab ohutusnõuetele ja elektromagnetilise
ühilduvuse nõuetele.

Ärge puudutage sisselülitatud soojuskiirgurit (põletuse oht).

Ärge puudutage soojuskiirgurit märgade kätega.

Ärge pöörake sisselülitatud soojuskiirguri küttekeha. Enne soojuskiirguri küttekeha kaldenurga
muutmist tuleb soojuskiirgur välja lülitada ja lasta sellel 15 minutit jahtuda.

Ärge paigaldage soojuskiirguri kaitsekattele esemeid (nt rätikuid), sest need võivad põhjustada
seadme ülekuumenemist.

Ärge kasutage soojuskiirgurit pesu kuivatamiseks.

Kuigi küttekeha hõõgumine võib olla lõppenud, võib see ikkagi olla pinge all ja selle
puudutamine on ohtlik.

Lülitage seade välja:
pärast kasutamist
tõrke tekkimisel
enne puhastamist.

Ärge kasutage soojuskiirgurit, kui see on maha kukkunud, kahjustatud või ei tööta korralikult.
Veenduge, et kiirguri toide on katkestatud (hoone elektrikilbi sulavkaitsme või kaitselüliti abil).

Ärge võtke soojuskiirgurit lahti. Valesti parandatud soojuskiirgur võib olla kasutajale ohtlik.
Mistahes rikke korral pöörduge abi saamiseks soojuskiirguri tarnija poole.
Sobimatu kasutamise tõttu tekkinud kahjustuste korral garantii ei kehti.
TOITEPINGE
Enne soojuskiirguri esmakordset kasutamist veenduge, et teie elektrivõrgu pinge vastab seadmel
näidatud toitepingele 230 V AC.

OHUTUS
ETTEVAATUST: enne seadme paigaldamist või eemaldamist veenduge, et soojuskiirguri
toitejuhe on vooluvõrgust lahutatud. Veenduge, et toitejuhe on ühendatud 30 mA rikkevoolu
kaitseseadmega.

Seade on ette nähtud kasutamiseks igasugustes ruumides, sh pritsmete ohuga ruumides. Teie
elektripaigaldis ja seadme paigaldus ja kasutamine peavad vastama asukohamaal kehtivatele
nõuetele.

Sisselülitatud soojuskiirguri temperatuur tõuseb väga kõrgele ja seade võib põhjustada põletusi.
Veenduge, et kõik kasutajad on ohtudest teadlikud.

Seadet võib väljas kasutada ainult varjualuses kohas, kuhu ei saja otsest vihmavett.

Kui te kahtlete soojuskiirguri paigaldamise sobivuses, pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole.

Lapsed, vanurid ja haiged inimesed ning koduloomad ei pruugi olla teadlikud elektriseadmete
kasutamise ohtudest. Ärge jätke seadet tööle ilma järelevalveta.

Ärge paigutage soojuskiirgurit vahetult pistikupesa alla.

Soojuskiirguri kasutamine programmeerimisseadme, taimeri või mõne muu automaatse
sisselülitamise seadmega on keelatud, kuna kaetud või vääralt paigutatud järelevalveta
soojuskiirguri sisselülitamisel tekib tulekahju oht.

Vältige soojuskiirguri paigaldamist kardinate või muude põlevate materjalide lähedusse, kuna
see on ohtlik (joonis 1).
PAIGALDAMINE






Soojuskiirgur kinnitatakse seinale rõhtsas asendis.
Ärge paigaldage seadet püstises asendis, kuna see võib kahjustada küttekeha ja tühistada toote
garantii.
Ärge paigaldage soojuskiirgurit pistikupesa alla. Seadme läheduses on soojuskiirgus väga tugev
ja lähedusse paigaldatud esemed võivad kuumeneda. Seepärast paigaldage soojuskiirgur
vähemalt 60 cm kaugusele kergestisüttivatest esemetest (kardinad, rõivad jne).
Seadmel on kolm kinnitust (1), mis võimaldavad seda rõhtsasse asendisse reguleerida (joonis
1).
Enne seina sisse avade puurimist veenduge, et koos seadmega tarnitud tüüblid ja kruvid
sobivad seina materjalile. Arvestage, et seade kaalub 1,8 kg.

KASUTAMINE
See väljas kasutatav soojuskiirgur on varustatud välise lülitiga ja seinakinnitusega. Soojuskiirguri
sisselülitamisel võib tekkida vähene vibratsioon, mis möödub mõne sekundi jooksul.
VÕIMSUS
Mudel: 273104
Võimsus: 2000 W
HOOLDUS
Seade ei vaja mingit erilist hooldust. Seadme tõrke korral pöörduge palun müüja/tarnija poole.
Enne seadme paigaldamist lülitage elektritoite kaitselüliti välja.
GARANTII
Kõik seadmed, millel alates ostukuupäevast ühe aasta jooksul on ilmnenud kasutamist takistavaid
vigu, välja arvatud tavaline kulumine ja tulede rikked, parandatakse tasuta või asendatakse juhul, kui
seadet on kasutatud ja hooldatud juhiste kohaselt ega ole mingil viisil valesti või vääral otstarbel
kasutatud. Teie seaduslikke õigusi ei piirata. Kui seade on garantii all, siis nimetage, kus ja millal see
on ostetud, ja lisage ostu tõendav dokument (nt kassakviitung). Kooskõlas meie pideva tootearenduse
põhimõttega jätame endale õiguse muuta toote tehnilisi andmeid, pakendit ja dokumentatsiooni ette
teatamata.
KASUTUSELT KÕRVALDAMINE
Palun kõrvaldage seade kasutuselt vastavalt oma asukohamaal kehtivatele õigusaktidele ja juhistele.

