Rakennuslämmitin DURO 3kW
Lue huolellisesti käyttöohjeet ennen lämmittimen käyttöä
TURVALLISUUS OHJEET
1. Varmista, että laite kytketään luokitustehoja vastaavaan
sähköverkkoon ja maadoitettuun pistorasiaan.
2. Tarkista eristysvastus ennen ensimmäistä käyttöä.
Eristysvastuksen on oltava vähintään 1M ohmia. Jos laitetta
ei käytetä pitkään aikaan tai sitä säilytetään väärin, kuivaa
se ennen kuin jatkat käyttöä.
3. Älä aseta mitään esineitä lämmittimen päälle.
Älä naarmuta lämmitintä.
4. Aseta lämmitin pystysuoraan. Vältä pitämästä sitä
ylösalaisin tai vinossa.
5. Sammuta virta ennen huoltotoimenpiteitä.
6. Älä käytä lämmitintä ulkotiloissa kostealla säällä,
kylpyhuoneissa tai muissa kosteissa ympäristöissä.
7. Huomioi, että lämmitin voi kuumentua voimakkaasti joten
pidä se turvallisen etäisyyden päässä syttyvistä esineistä
kuten huonekaluista, verhoista ym.
8. VAROITUS: Välttääksesi lämmittimen ylikuumentumisen,
älä peitä sitä.

12.Jos käytät jatkojohtoa, valitse mahdollisimman lyhyt ja avaa
se täyteen mittaansa.
13.Älä kytke muita laitteita samaan pistorasiaan lämmittimen
kanssa.
14.Varoitus: Älä käytä lämmitintä kylpyammeen, suihkun tai
uima-altaan välittömässä läheisyydessä.
15.Jos laitteen virtajohto vaurioituu, ainoastaan valtuutettu
ammattilainen saa vaihtaa sen uuteen.
16.Laitetta voivat valvotusti käyttää 8-vuotiaat ja sitä
vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on vähäiset fyysiset,
sensoriset tai henkiset voimavarat tai kokemuksen puute,
jos he ovat saaneet ohjeet laitteen käyttöön turvallisella
tavalla ja ymmärtävät vaaratekijät.
17.Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
18.Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää etäällä laitteesta.
19. VAROITUS — Laitteessa on osia jotka kuumenevat
voimakkaasti ja voivat aiheuttaa palovammoja. Ole
erityisen varovainen, jos laitteen lähistöllä on lapsia tai
heikkoja henkilöitä.

9. Älä sijoita lämmitintä välittömästi pistorasian alle.
10.Älä liitä lämmittimeen ajastimia tai muita varusteita jotka
voivat automaattisesti käynnistää lämmittimen.
11.Älä sijoita lämmitintä tiloihin joissa käytetään/säilytetään
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
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KYTKIMET
3. Valitse termostaatista sopiva lämpötila (0-85℃), jolloin
lämmitin lähtee päälle.
4. Ennen sammuttamista käännä termostaatti MIN-asentoon ja
anna laitteen jäähtyä 3 min ajan.

1. Valitsin

2. Termostaatti

3. Virtapistoke

KÄYTTÖ
1. Kytke virta päälle.
2. Käännä kytkintä ja valitse sopiva toiminto (1 ilmanvaihto &
alhainen lämpötila /2 ilmanvaihto & keskilämpötila /3
ilmanvaihto & korkea lämpötila).
0. Off

1. Ilmanvaihto &
alhainen lämpötila

4. Termostaatti

TEKNISET TIEDOT
Luokitusjännite ： 220-240V～
Taajuus: 50-60Hz
Teho: 3000W
IP24
Luokka I
3-vaiheinen lämmitys: 1 ilmanvaihto & alhainen lämpötila /2
ilmanvaihto & keskilämpötila /3 ilmanvaihto & korkea lämpötila
PUHDISTAMINEN
Irrota laitteen pistoke seinästä ja anna sen jäähtyä ennen
puhdistamista. Pyyhi laitteen ulkopinta kostutetulla liinalla ja
kuivaa kuivalla liinalla.
Älä käytä voimakkaita pesuaineita ja varo veden pääsemistä
lämmittimeen.

3. Ilmanvaihto
korkea lämpötila

&

2.

Ilmanvaihto
-3keskilämpötila

&
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VARASTOINTI
Kun lämmitintä ei käytetä pitkään aikaan, se tulee suojata
pölyltä ja varastoida siistiin ja kuivaan tilaan.

VAROITUS
Sammuta ensin virta ennen kuin irrotat laitteen pistokkeen.
LAITTEEN KIERRÄTTÄMINEN/HÄVITTÄMINEN
Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
hävitää muiden kotitalousjätteiden mukana EU:n
alueella. Jotta vältät ympäristölle tai terveydelle
aiheutuvat haitat, kierrätä laite vastuullisesti jotta sen
materiaalit päätyvät uudelleenkäytettäviksi. Voit palauttaa
käytetyn laitteen kierrätyspisteeseen tai kysyä neuvoa
jälleenmyyjältä.
He
voivat
kierrättää
tuotteen
ympäristöystävällisesti.

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd
Valmistusmaa: Kiina
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