
         

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HALOGÉN HŐSUGÁRZÓ

Modell: OHH-120

KÉRJÜK  FIGYELMESEN  OLVASSA  VÉGIG  EZT  A KEZELÉSI  ÚTMUTATÓT  ÉS

ŐRIZZE MEG JÖVŐBENI HIVATKOZÁSOKRA



Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy ORION terméket vásárolt. Első használat előtt kérjük olvassa végig az útmutató

és őrizze meg jövőbeni hivatkozásokra.

FIGYELMEZTETÉS
·Bontsa  ki  a  csomagolást  és  ellenőrizze,  hogy  a  készülék  sértetlen-e.  Ha  sérülést  észlel,  ne

használja a készüléket. Ne hagyja a csomagolóanyagokat, mint zacskók és kapcsok, gyerekek

elérhető közelében. 

·Mielőtt bekapcsolná a készüléket kérjük ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség és

frekvencia megegyezik-e az áramkörével, ahova csatlakoztatni szeretne.

·Kizárólag a helyi törvényeknek megfelelő áramkörhöz csatlakoztatható. Ennek az áramforrásnak

földeléssel kell, hogy ellátva legyen.

·A  készüléket  csak  rendeltetésének  megfelelően  használja.  Kizárólag  háztatartásokban

használható. Ne használja másra, mint a rendeltetése, mert az veszélyes lehet. 

·A garanciavállalás megszűnik, ha a készüléket nem rendeltetésének megfelelően használják.

·Minden  elektromos  készülék  használatakor  figyelembe  kell  venni  néhány  alapvető  szabályt,

mint:

·Soha ne érintse meg a készüléket vizes vagy nedves kézzel vagy lábbal.

·Soha ne tegye ki a készüléket esőnek, közvetlen napsugárzásnak, egyéb környezeti hatásnak.

·Mindig sima, stabil felületre helyezze a készüléket. 

·Tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket.

·Amikor a készüléket nem használja kapcsolja ki és húzza ki a dugaljból. Tegye gyerekbiztossá a

készülék részeit. 

·Ne használja a készüléket fürdő, zuhanyzó és medence közelében.

·Ne helyezze a kábelt a készülékre, amíg az meleg.

  Csak a függőlegesen elhelyezett hősugárzó működik helyesen. Ne kapcsolja be a hősugárzót

bútorok, függönyök, polcok stb. közelében.

·Ne használja a készüléket folyadékok vagy egyéb gyúlékony anyagok mellett.

·A készüléket ne helyezze közvetlenül fali dugalj alá.

·LETAKARNI TILOS!

·Abban az esetben, ha a vezeték sérült forduljon a legközelebbi hivatalos szervizhez.

·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.

·Közvetlen felügyelet szükséges, hogy gyermekek ne játékként kezeljék a készüléket.

·Ne csatlakoztassa a készüléket hosszabbítóhoz, vagy többrészes dugaljhoz.

·Vigyázzon, hogy a vezeték ne sérüljön meg és ne törjön meg.

·Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki az egész rendszert.

·Ha  a  készülék  működésében  valamilyen  hibát  észlel,  azonnal  kapcsolja  ki  és  forduljon  a

legközelebbi hivatalos szervizhez.

·Ne  használja  a  készüléket  programozóval,  időzítővel  vagy  egyéb  olyan  készülékkel  ami

automatikusan  bekapcsolja  a  készüléket,  mert  ilyenkor  tüzet  okozhat  ha a  készülék  rosszul

pozícionált illetve letakart.



FELÉPÍTÉS                  
1- Külső borító

2- Talpazat

3- Pillangó csavar(2db)

4- Biztonsági kapcsoló boruláskor

5- Elektromos vezeték 

6- Vezeték sín

ÖSSZESZERELÉS
A következőképpen tudja összeszerelni a készülék testét és talpazatát:

Vegye le a pillangó csavarokat a borítás alsó részéről.

A vezetéket vezesse át a készülék talpazatának középső részén található nyíláson, majd rögzítse a

borítót a talphoz.

Rögzítse  a  testet  a  talphoz  az  előzőleg  kivett  pillangó  csavarokkal.  Húzza  át  az  elektromos

vezetéket a megfelelő nyílásokon majd rögzítse a szorítóval.

MŰKÖDÉS
Dugja be a készüléket. Ellenőrizze, hogy a dugalj legalább 10AMPER áramerősséget elér tartósan.

KAPCSOLÓKKAL ELLÁTOTT MODELLEK
Válassza ki a kívánt gombot. Nyomja meg az oszcilláló gombot, hogy  a készüléket elkezdje az

oszcillálást. Ha ugyanezt a gombot mégegyszer megnyomja az oszcillálás kikapcsol.

A hősugárzó hátsó részén levő kapcsolóval tudja bekapcsolni a készüléket.

BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ
A készülék egy biztonsági készülékkel ellátott, ami kikapcsolja a hősugárzót, ha az megdől vagy

megborul. Ez a kapcsoló a hősugárzó alsó felén található.

KARBANTARTÁS
Rendszeres külső tisztítást igényel.

Használat után és tisztítás előtt húzza ki a készüléket a dugaljból és várjon amíg teljesen kihűl. 

Tisztítsa meg a rácsokat a portól.

Ne tisztítsa meg a festett részeket csiszolóporral vagy oldószerrel, kizárólag nedves ronggyal.

MŰSZAKI JELLEMZŐK 
Feszültség: 230VAC 50Hz

Teljesítmény: 1200W (400+400+400)

Méretek: 383*167*628mm

Súly: 3.5kg

FIGYELMEZTETÉS



1. Nem használható fürdőszobában.

2. 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.

3.·Közvetlen felügyelet szükséges, hogy gyermekek ne játékként kezeljék a készüléket.

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.


	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
	HALOGÉN HŐSUGÁRZÓ
	Modell: OHH-120

