
 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
  KERÁMIA HŐSUGÁRZÓ

   Modell: OCH-401

230V~50Hz 1500W

Kérjük olvassa végig ezt a kezelési útmutatót és őrizze meg jövőbeni felhasználásra!

Importálja: Orion Electronikai Kft. 

H-1106 Budapest, Jászberény út 29.



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
1.  Kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen a haszálati útmutatót!

2.   A hősugárzót csak 200~240V hálózati feszültségre csatlakoztassa! Ne használja más elektromos készülékkel  

     egyszerre elosztóval és legalább 10A szükséges. Ne hosszabbítsa meg a hálózati kábelt!

3.   Sose helyezze a hősugárzót konnektor alá!

4.   Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, illetve ha töröttt, sérült a készülék! 

5.   Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben! Húzza ki a fali csatlakozóból, ha hosszab ideig  

     nem  használja!

6.   Működő készüléket sose takarja le! Ne használja ágy közelében ha alszik, nehogy az ágynemű túlmelegedjen 

     és ebből komoly sérülések legyenek!

7.   Ne érintse meg a forró felületet! – Használja a fogantyút vagy gombokat

8.   Használat vagy tárolás közben ne legyen gyerekek által hozzáférhető helyen! 

9.   Tisztítás előtt vagy ha nem használja a készüléket, húzza ki a dugót a fali csatlkozóból!  Hagyja teljesen 

     kihűlni!  

10.  Ne kapcsolja „I” vagy „II” fokozatba, ha a készülék motorja nem megfelelően működik!

11.  Az áramütés veszélyének érdekében ne nyújon a bekapcsolt készülékhez, kapcsolóhoz, vezetékhez, dugóhoz 

     nedves kézzel! 

12.  Soha ne használja a készüléket fürdőszobában vagy medence közelében!

13.  Ha az elektromos vezeték vagy a készülék megsérült, ne szedje szét,  vigye szakszervízbe! 

Ezt a berendezést nem olyan személyek használatára szánták (beleértve ebbe a gyerekeket), akik csökkent

fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a szükséges tapasztalatuk, tudásuk

hiányzik, hacsak egy az ő biztonságukért felelős személy nem világosította fel őket illetve nem felügyeli őket

a készülék használata során 

A hősugárzó oldalaitól,  hátuljától és tetejétől hagyjon legalább  50cm  szabad helyet, valamint 120cm-t hagyjon

szabadon az elejétől!

Soha  ne  használja  a  hősugárzót  olyan  helyiségben,  ahol  robbanó  anyagok,  mint  benzin  található,  illetve  ha

gyúlékony ragasztót, spray-t vagy oldószereket használ. 

Túlmelegedés ellleni védekezésként, tartsa tisztán a levegő bemeneteket és kimeneteket, és távolítson el mindent

ami ezek eltömődését okozhatja. Időről-időre ellenőrízze a felgyülemlett port és tisztítsa ki.

  

Ha  túlmelegedés  történne,  akkor  a  beépített  túlmelegedés  védelmi  kapcsoló  automatikusan  kikapcsolja  a

készüléket.

Ne csatlakoztasson külső időzitő vagy távvezérlő rendszert!

A KÉSZÜLÉKET LETAKARNI TILOS!

               



A készülék bemutatása
Az  OCH-401  asztali  hősugárzó  modern  kivitelű,  ésszerű  felépítésű,  biztonságos  és  megbízható
készülék.
A készülékben található innovatív PTC kerámia  fűtőbetétnek köszönhetően nagy hatékonysággal
működik, gyorsan melegít, egyenletesen adja le a hőt és kellemes meleget biztosít a szobában. Ideális
fűtő készülék hálószobában, irodában és előszobában.

Részei
1. Termosztát
2. Bekapcsoló 
3. Forgás gomb
4. Burkolat
5. Védőrács

A HŐSUGÁRZÓ MŰKÖDTETÉSE
·Vegye ki a készüléket a dobozból és távolítson el minden csomagolóanyagot, majd helyezze a kívánt helyre!

·Bizonyosodjon meg arról, hogy biztonságos területen van, az oldala és teteje legalább 50cm-re van bútoroktól,  

  függönyöktől, stb. és az elejétől 120cm-re sincs semmi!

1.  Amikor csatlakoztatja a hálózatra, a termosztátot forgassa „+” állásba, ezután forgassa a kapcsolót „*” 

pozícióba, ekkor hideg levegőt fúj a készülék.

2.  Forsasa a kapcsolót ‘I’ pozícióba, ekkor alacsony teljesítményen működik.

3.  Forgassa  a kapcsolót ’II’pozícióba, ez a maximum teljesítmény.

4.  A készülék tetején kapcsolja be a forgás gombot és a hősugárzó 90 fokban forog.

5.  Amikor ki akarja kapcsolni a készüléket, tekerje a kapcsolót „*” állásba 3 percre. Ezután tegye „o” állásba.

Tisztítás és karbantartás

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót a fő áramforrásból és várjon amíg a készülék

teljesen kihűl.

2. Ne helyezze a hősugárzót vízbe,  és ügyeljen, hogy ne kerülhessen víz a készülékbe. Nedves ronggyal

törölje át a készülék borítóját.

3. A készülék hátuljáról felfelé húzza le a porfogót és tisztítsa meg, majd tegye vissza.

4. A készülék elejéről óvatosan kaparja le a port vagy használjon porszívót.

5. A hősugárzó belsejéből is ki lehet porszívózni a port a rés szívóval.

6. Ne sértse meg a készülék alkatrészeit!

7. Csak teljesen száraz készüléket kapcsoljon be.



Környezetbarát hulladék kezelés 

              Segíthet megvédeni környezetünket!

                                Kérjük a helyi törvények             

                                értelmében járjon el: adja át nem         

                                működő elektronikai készülékeit

                                egy illetékes hulladék felhasználó,

                                gyűjtő központnak.
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