SÜSINIKSOOJUSKIIRGAJA
Kasutusjuhend

EUROM CS1200
Lugege kasutusjuhend läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles

OHUTUSNÕUDED
Soojuskiirgaja on varustatud kaitselülitiga kütteelemendi automaatseks
väljalülitamiseks, kui seade ei ole püstises asendis. Soojuskiirgaja tavapärane talitlus taastub, kui seade on püsti tõstetud.
Lisaks on soojuskiirgaja varustatud ülekuumenemiskaitsega, mis lülitab
liialt kuumaks muutunud seadme välja. Ülekuumenemise korral lülitage
seade välja, eemaldage pistik pistikupesast ja kõrvaldage ülekuumenemise
põhjus (peamiseks põhjuseks, miks soojuse kiirgamine võib olla takistatud,
on seadme katmine mingite esemetega, seadme asetamine seinale liialt
lähedale jne). Laske soojuskiirgajal umbes 15 minutit jahtuda ja seejärel
lülitage uuesti sisse.
KASUTAMINE
1. Asetage soojuskiirgaja tugevale, tasasele ja horisontaalsele, takistusteta
pinnale vähemalt 1 meetri kaugusele seinast või kergsüttivatest
materjalidest.
2. Seadke reguleerimisnupp asendisse OFF (asend 0) ja ühendage pistik
toitepingega.
3. Keerake nupp soovitud asendisse: 1 – võimsus 300 vatti, 2 – võimsus
120 vatti.
4. Õhuringlemise funktsiooni valimiseks keerake nupp lõpuni asendisse 3.
5. Seadme väljalülitamiseks keerake nupp asendisse OFF (asend 0) ja
eemaldage pistik pistikupesast.

TÄNAME TEID
Täname, et valisite ühe meie toodetest – CS1200 süsiniksoojuskiirgaja.
Loodame, et seade vastab Teie ootustele!
PUHASTAMINE JA HOIDMINE
Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks
Soojuskiirgajat on soovitav puhastada vähemalt üks kord kuus ja enne
alles.
pikemat hoiulepanemist. Lülitage soojuskiirgaja välja, eemaldage pistik
pistikupesast ja laske seadmel jahtuda. Puhastage soojuskiirgaja välispind
kuiva lapiga.
TEHNILISED ANDMED
Vee, vaha, poleerimisvahendite või keemiliste lahustite kasutamine on
Mudel
keelatud!
CS1200
Hoidke seadet kuivas ja jahedas kohas, eelistatavalt originaalpakendis.
Toitepinge
230 V / 50 Hz
Võimsus
1200 vatti max
Reguleerimisvahemik
300–1200 vatti
Mõõtmed
Ø 245 x 820 mm
Kaal
3,2 kg
KASUTUSJUHEND
1. Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
2. Sisselülitatud soojuskiirgaja muutub kuumaks. Ärge puudutage sisselülitatud soojuskiirgaja kuuma välispinda ja hoidke kõik kergsüttivad
materjalid (kardinad, mööbel, rõivad jne) seadmest vähemalt 1 meetri
kaugusel.
3. Olge äärmiselt ettevaatlik seadme kasutamisel laste lähedal. Jälgige
lapsi ja ärge jätke järelevalveta lapsi sisselülitatud soojuskiirgaja
juurde!
4. Ärge jätke sisselülitatud soojuskiirgajat järelevalveta.
5. Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.
6. Ärge kasutage kahjustatud pistiku või elektrijuhtmega või muul moel
kahjustunud soojuskiirgajat.
7. Soojuskiirgaja ei ole niiskusekindel. Seadme kasutamine välistingimustes on lubatud ainult sademeteta ilma korral. Viige seade ööseks
ning vihma, udu või kõrge õhuniiskuse korral siseruumi.
8. Soojuskiirgaja kasutamine vanni, duši või basseini vahetus
läheduses, pesuruumis jne on keelatud.
9. Soojuskiirgaja väljalülitamisel kontrollige, et kõik lülitid on asendis 0
(väljalülitatud). Pistiku eemaldamisel pistikupesast ärge tõmmake
elektrijuhtmest, vaid võtke kinni pistikust.
10. Elektrilöögi- ja tulekahjuohu ennetamiseks vältige võõrkehade sattumist soojuskiirgajasse.
11. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadet käterätikute, rõivaste või
muude esemetega!
12. Ärge kasutage seadet kohtades, kus kasutatakse või ladustatakse
bensiini, värvaineid või kergsüttivaid vedelikke.
13. Soojapuhuri mittesihipärane kasutamine on keelatud.
14. Ärge paigutage soojuskiirgajat otse seinakontakti alla.
15. Enne hoiulepanemist laske soojuskiirgajal täielikult jahtuda.

KUI SOOJUSKIIRGAJA EI TÖÖTA
1. Kontrollige, et pistikupesa, kuhu soojuskiirgaja on ühendatud, on
töökorras.
2. Veenduge, et soojuskiirgajasse ei ole sattunud seadme tööd takistavaid
võõrkehi. Takistuste korral lülitage soojuskiirgaja välja, eemaldage pistik
pistikupesast ja oodake, kuni seade jahtub. Seejärel eemaldage
ettevaatlikult takistus, ühendage pistik uuesti toitepingega ja käivitage
seade vastavalt eespool toodud juhistele.
3. Probleemi püsimisel eemaldage pistik pistikupesast ja pöörduge
elektriseadmete volitatud hoolduskeskusesse.
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