ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

Sisustustakka
Malli: EF342B-E
TÄRKEÄÄ: LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI, JA SÄILYTÄ NE TALLESSA
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

Kuvaus

a.
b.
c.
d.

Kuuman ilman ulostulo
Lasiruutu
Mantteli
Kytkimet ja LED-näyttö

Tärkeät turvaohjeet
Tätä sähkölaitetta käytettäessä tulee noudattaa perusvarotoimia, jotta voidaan vähentää tulipalon,
sähköiskun ja henkilövahinkojen riskiä:
· Lämmittimen saa yhdistää vain vaihtovirtaan (AC) ja laitteeseen merkityn volttimäärän tulee
olla sama kuin sähköverkossa.
· Älä kytke laitetta päälle ennen kuin se on kunnolla asennettu paikoilleen käyttöohjeiden
määräyksiä noudattaen.
· Lämmitintä ei saa sijoittaa pistorasian välittömään läheisyyteen.
· Pidä huonekalut, verhot ja muut helposti syttyvät materiaalit vähintään 1 m etäisyydellä
laitteesta.
· Älä jätä laitetta valvomatta käytön aikana.
· Pidä laite poissa lasten ulottuvilta äläkä anna lasten käyttää sitä.
· Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
· Tarkasta virtajohto ajoittain vaurioiden varalta. Älä koskaan käytä laitetta jos johto, tai mikä
tahansa muu laitteen osa näyttää vahingoittuneelta.
· Jos virtajohto on vaurioitunut, ainoastaan valtuutettu sähköasentaja saa vaihtaa sen.
· Älä käytä laitetta, jos sen pistoke tai johto on vaurioitunut, toimintahäiriön jälkeen tai jos laite
on pudotettu tai se on jollakin tavalla vaurioitunut.
· Vain valtuutettu sähköasentaja saa korjata laitetta. Väärät korjaukset voivat aiheuttaa vakavan
riskin käyttäjälle.
· Älä laita virtajohtoa mattojen, ryijyjen tm alle.
· Älä anna virtajohdon koskea teräviin reunoihin tai kuumiin pintoihin.

·

VAROITUS: Välttääksesi ylikuumenemisen älä peitä laitetta millään.

· Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
· Älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.
· Laitteeseen ei saa yhdistää ajastinta tai muita lisälaitteita jotka käynnistävät laitteen
automaattisesti. Tällaiset lisälaitteet aiheuttavat tulipalon riskin varsinkin silloin, jos laite on
peitetty tai väärin sijoitettu.

· Älä koske laitteeseen märillä käsillä.
· Älä käytä laitetta kuumien pintojen läheisyydessä.
· Ennen kuin puhdistat laitetta varmista, että se on irrotettu sähköverkosta ja, että se on täysin
jäähtynyt.
· Älä puhdista laitetta hankaavilla aineilla.
· Älä koskaan käytä sellaisia lisälaitteita, joita myyjä tai valmistaja ei ole suositellut. Niiden
käyttäminen voi aiheuttaa vaaraa käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
· Lapsia tulee valvoa jotta he eivät leiki laitteella.
· HUOMIO: Jotta vältyttäisiin lämpökatkaisimen tahattoman palautuksen aiheuttamalta uhkalta,
laitetta ei tule käyttää ulkoisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen kautta, tai kytkeä virtapiiriin
joka kytkeytyy säännöllisesti päälle ja pois päältä.
· VAROITUS: Lämmitintä ei ole varustettu huonelämpötilaa säätelevällä laitteella.
Älä käytä laitetta pienissä huoneissa, joissa on henkilöitä jotka eivät pääse poistumaan
huoneesta omin avuin, ilman jatkuvaa valvontaa.
· Alle 3 vuotiaat tulee pitää etäällä laitteesta, ellei heitä jatkuvasti valvota.
· Älä anna lasten tai sellaisten henkilöiden, joiden toimintakyky on alentunut henkisesti tai
fyysisesti käyttää laitetta. Henkilöt joilla ei ole aiempaa kokemusta vastaavanlaisista laitteista,
tulee perehdyttää laitteen käyttöön kokeneen henkilön opastuksella, joka on myös vastuussa
heidän turvallisuudestaan.
· Älä anna lasten suorittaa laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
· HUOMIO — jotkut laitteen osat voivat kuumentua voimakkaasti, ja aiheuttaa
palovammoja. Huomioi tämä ja ole erityisen huolellinen silloin, kun lapsia ja
haavoittuvia henkilöitä on läsnä.
Esivalmistelu
Pura laite pakkauksesta varovaisesti ja säilytä pakkaus mahdollista myöhempää käyttöä varten.
Kiinnitä kumipehmusteet sähkötakan pohjan kulmiin, jotta vältät ruuvien aiheuttamat naarmut
lattiaan.
Laitteen etuosasta ja pohjasta löytyy säädin, josta voi valita joko 1kW tai 2kW lämmitysasetuksen.
Ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon, varmista että laitteen ja verkon jännite on sama.
Huomaa: Hiljaisessa ympäristössä on mahdollista kuulla liekkiefektistä tuleva ääni. Tämä on
täysin normaalia, eikä siitä ole syytä huolestua.
Sähkökytkennät
VAROITUS: TÄMÄ LAITE TULEE MAADOITTAA
Tämän laitteen saa kytkeä vain vaihtovirtapistorasiaan ja jännitteen laitteessa ja sähköverkossa
tulee olla samat. Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja käyttöohjeet ennen laitteen kytkemistä.
Käyttöohjeet
Ohjaimet
▪ Virran kytkeminen ON/OFF
Käytä ON/OFF kytkintä saadaksesi lämmittimen virran päälle (valmiustilaan asettaminen).
Valmiustilassa olevaa lämmitintä voidaan käyttää joko manuaalisesti, vasemmalla alhaalla

sijaitsevista kytkimistä tai vaihtoehtoisesti mukana toimitetulla kauko-ohjaimella.
▪ Manuaalinen käyttö
HUOMAA: Lämmitin käynnistyy vasta, jos asetettu lämpötila on korkeampi kuin ympäröivän
huoneen lämpötila.

Lämmitin on pois päältä
Lämmitin on päällä, valmiustilassa
Paina
saadaksesi
liekkiefekti
PÄÄLLE/POIS
Paina ja pidä pohjassa jolloin saat
vaihdeltua
5
erilaisen
liekin
himmeystasoa
Paina aktivoidaksesi matalatasoisen
lämmityksen (1000W)
Paina aktivoidaksesi korkeatasoisen
lämmityksen (2000W)
▪ Käyttö kaukosäätimellä
HUOMAA: Sisustustakkaan tulee kytkeä virta ON/OFF kytkimestä, jotta voit ohjata sitä
kaukosäätimellä.

Kaukosäädin tarvitsee 2xAAA paristoa (eivät sisälly).
Avaa parisstokotelo liu’uttamalla kansi alas, aseta paristot koteloon tarkistaen napaisuudet.
Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.
Kaukosäätimen toiminnot ovat samat kuin ohjauspaneelin toiminnot.
Osoita kaukosäädin suoraan kohti ohjauspaneelin anturia.
Näyttö

Asetukset
▪ Päivän ja kellonajan asettaminen
1. Paina DATE/TIME näppäintä. Kun päiväys vilkkuu, paina joko ▲ tai ▼ valitaksesi oikean
viikonpäivän.
2. Paina DATE/TIME näppäintä uudelleen, paina sitten + tai – näppäintä asettaaksesi tunnit.
3. Paina DATE/TIME näppäintä uudelleen, paina sitten + tai – näppäintä asettaaksesi minuutit.
4. Paina OK vahvistaaksesi valinnat.
▪ Lämpötilan asettaminen
HUOMAA: Tätä asetusta voi käyttää vain tavalliseen lämmitystilaan, ei ajastintilaan.
Oletuslämpötila on 20℃.
HUOMAA: Lämmitys käynnistyy vain jos asetuslämpötila on huonelämpötilaa korkeampi.
Paina + tai – näppäintä asettaaksesi lämpötilan, asteikko on 15 - 30℃.
Lämpötilan asettamisen jälkeen, näyttö vilkkuu hnoin 5 sekunnin ajan, sitten siihen tulee näkyviin
huonelämpötila.
▪ Ajastimen asettaminen
Voit ohjelmoida jopa 10 erilaista ajastinasetusta.
Jokaisella ajastinasetuksella on oma päivämäärä, toiminta-aika ja virrankatkaisuaika.
Kunkin ajastimen asetus on kestoltaan 23 tuntia 50 minuuttia.
Jos ajastimen asetus sammuu seuraavana päivänä, päivämäärän asettaminen ei ole tarpeellista
– tällöin aseta vain virrankatkaisuaika.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Paina TIMER SET näppäintä, ajastin alkaa vilkkua (01-10).
Paina + tai – näppäintä valitaksesi haluamasi ajastuksen numeron.
Paina TIMER SET näppäintä, kursori päiväyksen vasemmalla puolella vilkkuu.
Paina ▲ tai ▼ näppäintä siirtääksesi kursorin vastaavaan päivään. Paina + näppäintä
lisätäksesi vastaavan päivän tai poista päivä painamalla – näppäintä.
Paina TIMER SET näppäintä asettaaksesi ajan. Tuntilukema alkaa vilkkua.
Paina + tai– näppäintä asettaaksesi tunnit.
Paina TIMER SET näppäintä. Minuuttilukema alkaa vilkkua.
Paina + tai – näppäintä asettaaksesi minuutit.
Paina TIMER SET näppäintä asettaaksesi sammumisajan. Tuntilukema alkaa vilkkua.
Paina + tai– näppäintä asettaaksesi tunnit.
Paina TIMER SET näppäintä. Minuuttilukema alkaa vilkkua.
Paina + tai – näppäintä asettaaksesi minuutit.
Paina TIMER SET näppäintä. Lämpötila lukema alkaa vilkkua.
Paina + tai – näppäintä ja aseta lämpötila.
Paina TIMER SET näppäintä jatkaaksesi ajastinasetuksia tai paina OK ja vahvista valintasi.

▪ Ajastinasetuksien tarkistaminen
1. Paina TIMER SET näppäintä.
2. Paina + tai – näppäintä tarkistaaksesi tarkistaaksesi voimassa olevat ajastukset yksitellen.

3. Tarkistaaksesi sammumisajat, paina ▲ näppäintä.
4. Paina + tai – ajastinta tarkistaaksesi asetetut sammumisajat yksitellen.
5. Jos haluat poistaa ajastuksen, paina C näppäintä.
▪ Aktivointiajastin
Paina TIMER ON/OFF näppäintä aktivoidaksesi ajastintoiminnon.
HUOMAA: Ajastimen ollessa aktiivinen, lämmitystason tulee olla manuaalisesti valittu. Jos
lämmitintoimintoa ei ole valittu; ainoastaan liekkiefekti kytkeytyy päälle asetettuna
käynnistymisaikana.
▪ Automaattinen lämmitystoiminto
Paina IC näppäintä aktivoidaksesi automaattisen lämmitystoiminnon. Näyttöön ilmaantuu AUTO
ikoni.
Kun automaattinen lämmitys on kytketty päälle, lämmitin automaattisesti aktivoi/vaihtaa
lämmitystasoa riippuen siitä, mikä asetettu lämpötila ja huoneen lämpötila on.
Turvakatkaisuominaisuus
Laitteessa on turvakatkaisuominaisuus, joka toimii jos lämmitin ylikuumenee (esim. tukkeutuneen
ilma-aukon vuoksi). Turvallisuussyistä lämmitin EI automaattisesti palaudu. Jos haluat palauttaa
asetukset, irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä hetken aikaa. Liitä laite uudelleen
pistorasiaan ja kytke päälle.
VAROITUS: Jotta vältetään vaaratilanteet, jotka johtuvat äkillisestä lämmön katkeamista ja
uudelleenkytkeytymisestä, laitetta ei tule käyttää ulkoisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen kautta,
tai kytkeä virtapiiriin joka on ohjelmoitu kytkeytymään päälle, ja pois päältä säännöllisesti.
Polttimon vaihto

Lämmittimessä on elektronisesti ohjattu LED-järjestelmä, joka aikaansaa liekin, joten
osia (polttimoita) ei tarvitse vaihtaa.
Huolto
VAROITUS: IRROTA LAITE
PUHDISTUSTOIMENPITEITÄ

SÄHKÖVIRRASTA

AINA

ENNEN

HUOLTO-

TAI

Puhdistus
Yleispuhdistuksessa käytä pehmeää liinaa, älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita. Lasin
voi puhdistaa varovaisesti pehmeällä liinalla. ÄLÄ käytä lasinpuhdistusaineita.
Tekniset tiedot
Käyttöjännite: 220-240V~ 50Hz
Teho: 2000W
Valaistus: LEDit

Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen
Tämä merkintä osoittaa, että tuotetta ei tulisi hävittää muiden
kotitalousjätteiden mukana EU:n alueella. Jotta voitaisiin välttää ympäristöön
tai ihmisten terveyteen kohdistuva haitallinen kontrolloimaton jätteidenhävitys,
kierrätä laite vastuullisesti, jotta materiaalit saadaan uudelleenkäyttöön. Vie
käytetty laite niille tarkoitettuun kierrätyspisteeseen, tai ota yhteyttä
jälleenmyyjään, joilta voi kysellä vinkkejä käytetyn tuotteen hävittämisestä.

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd
Valmistusmaa: Kiina

