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Інструкції з експлуатації

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
- Перед включенням приладу в розетку, переконайтеся, що напруга, наведена на його
табличці, відповідає напрузі мережі вашого приміщення.
- Переконайтеся, що мінімальний допустимий ток розетки електроживлення становить 1016 А.
- ПРИЛАД ВІДПОВІДАЄ НОРМАТИВІ EC 89/336/CEE ТА ЗАКОНОДАВЧОМУ
ДЕКРЕТУ 476/92 ЩОДО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ.
ВСТАНОВЛЕННЯ
Прилад може використовуватися лише як переносний.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТАИ ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Моделі з перемикачем функцій і терморегулятором
- Літній режим (лише вентилятор): поверніть ручку терморегулятора за
-

годинниковою стрілкою у положення
.
Режим з мінімальною потужністю: поверніть перемикач режимів у положення 1.
Режим з максимальною потужністю: поверніть перемикач режимів у положення
2.

-

Вимкнення: поверніть перемикач режимів у положення «
терморегулятора у
електроживлення.

положення

,

потім

витягніть

вилку

», а ручку
з

розетки

Регулювання терморегулятора
При досягненні необхідної температури повільно поверніть праву ручку
терморегулятора (якщо це передбачено) проти годинникової стрілки до вимкнення
приладу, але не далі. Встановлена таким чином температура буде автоматично
регулюватися приладом і підтримуватися на постійному рівні.
РЕЖИМ ЗАПОБІГАННЯ ЗАМЕРЗАННЮ
Переведіть ручку

перемикача режимів, розміщену ліворуч у положення 2, потім

повільно поверніть праву ручку

терморегулятора, розміщену праворуч у положення

. Відрегульований таким чином прилад підтримує температуру в приміщенні при
мінімальних витратах електроенергії на рівні приблизно 50С.
Моделі з перемикачем
- Нагрівання при зменшеній потужності: натисніть перемикач «
» (на
перемикачі видно червону ділянку).
- Нагрівання при максимальній потужності: натисніть обидва перемикачі (на
перемикачі видно червону ділянку).
- Вимкнення: вимкніть обидва перемикачі.
Рекомендується обов’язково витягати вилку з розетки, коли прилад не використовується.
Модель лише з терморегулятором
Прилад вмикається при повороті ручки за годинниковою стрілкою до обмежувача в
максимальному положенні, для повного відключення приладу поверніть ручку у
мінімальне положення, потім витягніть вилку з розетки електроживлення.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
До виконання будь-якого догляду витягніть вилку з розетки електроживлення.
Часто очищуйте решітки для входу та виходу повітря.
Ні в якому разі не використовуйте абразивні порошки або розчинники.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Не користуйтесь приладом в безпосередній близькості від душу, ванни, рукомийника або
басейну і т.д.
• Використовуйте прилад тільки у вертикальному положенні.
• Не використовуйте прилад для сушіння білизни, не загороджуйте решітку для виходу і
входу повітря (це може спричинити перегрівання приладу).
• Коли прилад використовується у переносному вигляді, не вмикайте його поблизу стін,
меблів, фіранок і т. д.
• Якщо шнур живлення пошкоджено, він повинен бути замінений виробником або його
сервісної технічною службою або, принаймні, кваліфікованим фахівцем, що дозволить
уникнути будь-якого ризику.
• Прилад не повинен перебувати безпосередньо під фіксованою розеткою
електроживлення.
• Щоб уникнути ризику пожежі, не накривайте прилад під час роботи.
• Не використовуйте прилад в приміщенні з площею менше 4 м2.
Пристрій аварійного блокування відключить тепловентилятор у випадку його випадкового
перегрівання (наприклад, у випадку, коли загороджено решітки входу/виходу повітря,
повільного обертання двигуна або його зупинки). Для відновлення роботи необхідно на
декілька хвилин витягнути вилку з розетки електроживлення, усунути причину
перегрівання, потім знову підключити прилад до електроживлення

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: для того, щоб уникнути перегрівання, ні в якому разі не
накривайте прилад під час роботи, оскільки це може викликати небезпечне підвищення
температури.

