SISSEJUHATUS
Terrassisoojendi tööomaduste parimaks rakendamiseks
lugege käesolev kasutusjuhend enne seadme
esmakordset kasutamist hoolikalt läbi. Pöörake erilist
tähelepanu ettevaatusabinõudele. Soovitame hoida
kasutusjuhend alles, et vajadusel seadme funktsioone meelde
tuletada.

OLULISED OHUTUSJUHISED
 Terrassisoojendi tohib ühendada ainult 230 V, 50 Hz
vooluvõrku. Vale pingega ühendamisel katkeb garantii.
 Terrassisoojendit tohib kasutada ainult sihtotstarbeliselt.
Mitte kasutada rätikute, riiete jms kuivatamiseks.
Terrassisoojendit ei tohi kasutada ärilisel eesmärgil ega
ehitusplatside, kasvuhoonete, baaride vms kütmiseks.
 Kuna kvartstorust küttekeha on õrn, käsitsege
terrassisoojendit ettevaatlikult. Vältige lööke ja
kokkupõrkeid.
 Paigaldage või kinnitage terrassisoojendi alljärgnevas osas
„Terrassisoojendi paigaldamine“ antud juhiste järgi.
 Terrassisoojendi on suure võimsusega ning võib eraldada
intensiivset kuumust. Loomad ja inimesed, eriti vanurid ja
lapsed, ei tohiks viibida terrassisoojendi otsese kuumuse
mõju all.
 Ärge kasutage terrassisoojendit kergestisüttivate esemete
(kardinad, mööbel jne) lähedal. Ärge paigaldage ega
kinnitage seadet pistikupesade lähedale või niiskesse
keskkonda (vannituppa, basseini äärde jne).
 Ärge kasutage terrassisoojendit välistingimustes vihmase
ilmaga!
 Tulekahju ja elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge kasutage
terrassisoojendit koos elektroonilise taimeri või muu
seadmega, mis lülitab soojendit automaatselt sisse ja välja.
 Ärge katke terrassisoojendit kinni.
 Veenduge, et kaabel ei takerdu terrassisoojendi alla, riiulite
taha jne. Ärge vedage kaablit vaipade jms alt. Paigutage
kaabel nii, et oleks võimalik liikuda üle kaabli, vältige
keerdumist ümber statiivi (ainult alusega mudelid) või
soojendi pea.
 Kui kasutate terrassisoojendi ühendamiseks
pikenduskaablit, peavad selle minimaalsed nimiväärtused
olema 10 A ja 2000 W. Kui kasutate kaablitrumlit, kerige
kaabel täies pikkuses lahti.
 Keelatud on kasta terrassisoojendit mistahes vedeliku
sisse.
 Ärge torgake sõrmi, pliiatseid või muid esemeid läbi võre.
Võre muutub kasutamise ajal kuumaks ning seda ei tohi
puudutada enne, kui terrassisoojendi on maha jahtunud.
 Jälgige läheduses olevaid lapsi, kui terrassisoojendi on
sisse lülitatud. Ärge lubage lastel kasutada terrassisoojendit
ilma täiskasvanu järelevalveta.
 Enne teisaldamist või puhastamist lülitage terrassisoojendi
välja.
 Ärge püüdke terrassisoojendit ise parandada.
 Kui terrassisoojendi, kaabel või pistik vajab remonti, viige
seade volitatud hoolduskeskusesse. Seadme omavolilise
parandamise või ümberehitamise korral katkeb garantii.
Garantiiremondiks võtke ühendust kauplusega, kust te
seadme ostsite.

TERRASSISOOJENDI PÕHIOSAD
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1. Soojendi korpus
2. Võre
3. Funktsiooninäidik
4. Nöör
5. Statiiv kõrguse seadmiseks
6. Lukustuskrae
7. Statiiv, ülemine osa
8. Statiiv, keskmine osa
9. Statiiv, alumine osa
10. Ristikujuline raskusalus
11. Kinnituskruvi
Seinakinnituskronstein tüüblitoorikute ja kruvidega (ei ole pildil
kujutatud) kuulub seinakinnitusega mudeli komplekti.

TERRASSISOOJENDI PAIGALDAMINE

 Soojendi pea (1) peab olema vähemalt 30 cm kaugusel laest, 50
cm kaugusel külgseinast ning vähemalt 1,8 m kaugusel
põrandast.

STATIIVI JA ALUSE KOKKUPANEK

 Paigaldage terrassisoojendi vähemalt 1
meetri kaugusele lähimast seinast.
Soojendi pea peab olema vähemalt 30 cm
kaugusel laest ning vähemalt 1,8 m
kaugusel põrandast. Terrassisoojendi peab
seisma kindlalt horisontaalsel põrandal.
 Ühendage statiivi alumine osa (b) aluse
alumise poolega seibi ja kruvi (c) abil.
 Paigutage alus korralikult, et statiiv seisaks
otse püsti. Asetage statiivi keskmine osa
(d) alumise osa sisse ja kinnitage see ühe
kruviga (e). Kinnitage samamoodi statiivi
ülemine osa (f) kruvi abil keskmise osa
sisse.
 Asetage statiivi ülemine osa (h) valgesse
pessa statiivi ülemises otsas. Lükake krae
(g) mööda statiivi ülemist osa alla ja
keerake see valge pesa abil tugevalt kinni.
 Kinnitage soojendi pea kinnituskruvide abil
kõvera statiivi tippu. Keerake kõik kruvid
tugevasti kinni.
 Enne sisse lülitamist kontrollige, et
terrassisoojendi seisab kindlalt paigal.
 Kaabli võib kinnitada statiivil olevasse
kaablihoidikusse.
 Kuna kõrguse seadmise statiivi on võimalik pöörata 360°, saab
küttekeha suunata igasse suunda.

TERRASSISOOJENDI KASUTAMINE
 Ühendage pistik vooluvõrku ja lülitage seade sisse.
 Seadke küttekeha soovitud kaldenurga alla.
 Kui terrassisoojendi on varustatud alusega, seadke küttekeha
sobivale kõrgusele keerates krae lõdvemaks ja tõmmates
kõrguse seadmise statiivi üles/alla.
 Terrassisoojendi sisse lülitamiseks, seadistuse valimiseks ja välja
lülitamiseks tõmmake nööri (4). Hetkeseadistust vaadake
funktsiooninäidikult (3).
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Tähendus
Võimsus
Väljalülitatud
0
Väike võimsus
650 W
Keskmine võimsus 1350 W
Suur võimsus
2000 W

 Terrassisoojendi seadistuse muutmiseks tõmmake nöörist.
Seadistus muutub iga tõmbega.
 Terrassisoojendi ei ole termostaadiga juhitav ning kiirgab soojust
kuni väljalülitamiseni. Ärge jätke sisselülitatud terrassisoojendit
järelevalveta.
 Terrassisoojendi väljalülitamiseks tõmmake mitu korda järjest
nöörist, kuni funktsiooninäidik näitab „o“.
 Kui terrassisoojendit ei kasutata, eemaldage pistik pistikupesast.
PUHASTAMINE
 Enne puhastamist lülitage terrassisoojendi alati välja ning
eemaldage pistik pistikupesast.
 Terrassisoojendi puhastamiseks kasutage niisket lappi ja
vajadusel natuke puhastusvahendit. Ärge kasutage abrasiivset
puhastusvahendit ega lahustit.
 Pikemaajalisel kasutamisel koguneb võre (2) taha reflektorile ja
torudele tolmu. Võre eemaldamiseks keerake neli väikest kruvi
küttekeha tagaküljel lõdvemaks ning eemaldage ettevaatlikult
võre. Kasutage tolmu pühkimiseks pehmet harja. Kvartstorude ja
reflektori kahjustamise vältimiseks ärge kasutage suruõhku.

SEADME KASUTUSEST KÕRVALDAMINE
Pange tähele, et seade on märgistatud sümboliga
See tähendab, et kasutusest kõrvaldatud toode ei kuulu
olmejäätmete hulka, sest elektri- ja elektroonikajäätmeid käideldakse
eraldi.
Vastavalt WEEE direktiivile peab iga liikmesriik
tagama elektri- ja elektroonikajäätmete nõuetekohase
kogumise, taastamise, käitlemise ja taaskasutuse. EL-is võivad
kodumajapidamised viia
kasutatud seadmed tasuta spetsiaalsetesse jäätmejaamadesse.
Mõnedes liikmesriikides võite teatud juhtudel tagastada kasutatud
seadmed
nende jaemüügikohta, kust te seadme ostsite, kui
ostate samast uue seadme. Võtke ühendust kaupluse, edasimüüja
või kohaliku ametiasutusega ja küsige täpsemat teavet,
mida teha elektri- ja elektroonikajäätmetega.
GARANTIITINGIMUSED
Garantii ei kehti, kui:
 ei ole järgitud ülalnimetatud juhiseid
 seadet on muudetud
 seadet on valesti kasutatud, toore jõuga käsitsetud või muul viisil
kahjustatud
 rikked on tekkinud elektritoite häirete tõttu.
Seadmete konstruktsiooni ja tööomaduste pideva täiustamise tõttu
jätame endale õiguse teha toodetes muudatusi ette teatamata.

