Soojapuhuri NSB 200C kasutusjuhend:
1. Lüliti.
2. Termostaat (temperatuuri reguleerimine).
3. Sang.

Üldised ohutusnõuded:
- lülitada sisse ainult tööasendis eluruumi põrandale asetatuna;
- mitte katta ega kasutada soojapuhurit pesu kuivatamiseks;
- sisselülitatud soojapuhuri pind kuumeneb. Jälgige laste ja koduloomade ohutust soojapuhuri töö ajal;
- ärge kasutage soojapuhurit tuleohtlike või temperatuuritundlike ainete ja esemete läheduses;
- ärge asetage soojapuhurit vahetult pistikupesade ega riiulite ja muude õhuliikumist takistavate esemete alla.

Elektriohutus:
- kasutage ainult siseruumides;
- kui soojapuhurit ei kasutata, lülitage see välja ja võtke vooluvõrgust välja;
- ärge liigutage soojapuhurit juhtmest tõmmates ja ärge kasutage vigastatud juhtme korral;
- ärge kasutage soojspuhurit niisketes või märgades ruumides ega siis, kui soojapuhuri pinnal on muljumisi;
- juhtme vigastamise korral peab elektritraumade vältimiseks selle vahetama elektrik või sarnase kvalifikatsiooniga
spetsialist.

Kasutusjuhend:
1.
2.
3.
4.
5.

Enne vooluvõrku ühendamist keerake lüliti 0-asendisse.
Temperatuuri reguleerimine on võimalik lülitite ja termostaadi kombineeritud kasutamisega.
Teie vajadustele optimaalse temperatuuri leidmiseks lülitage sisse lüliti ( II) ning keerake termostaat
maksimumasendisse.
Kui soovite määrata madalama temperatuuriga režiimi, valige lülitil ainult üks ja korrake eelpool kirjeldatud
protseduuri.
Soojendile on kaitseks ülekuumenemise vastu paigaldatud automaatlüliti. See lülitab soojenduse uuesti sisse niipea
kui temperatuur jõuab normaalse tasemeni. Kui automaatlüliti ei tööta, pöörduge viivitamatult kvalifitseeritud
elektriku poole.

NB!:
- pingeindikaator põleb juhul, kui temperatuur on termostaadil seatust madalam;
- suurima efekti saavutamiseks sulgege uksed ja aknad;
- ärge sulgege kontrollplokis olevaid ventilatsiooniavasid.

Puhastamine ja hooldus:
Soojendi töö efektiivsuse säilitamiseks tuleb seda regulaarselt puhastada:
1. Lülitage välja termostaat, seadke lülitid 0-asendisse, võtke juhe vooluvõrguks välja ja laske soojapuhuril jahtuda.
2. Pühkige pinnad üle pehme niiske lapiga. Ärge kasutage pesuvahendeid ega puhastuspulbreid, sest need võivad
kriimustada pinnakatet.
3. Laske pühitud pindadel korralikult ära kuivada, enne kui jätkate soojapuhuri kasutamist.
4. Ärge kasutage vaha ega poleerimisvahendit – need võivad põhjustada värvimuutusi.

Kuidas tagada soojapuhuri maksimaalne tööiga:
- vältige lööke soojapuhuri pihta ja selle kriimustamist, see vigastab värvipinda ja korpust;
- kui soojapuhurit parajasti ei kasutata, katke see kinni ja asetage kuiva, jahedasse ja puhtasse kohta.

Soojapuhuri garantiiaeg on 1 aastat tingimusel, et kasutaja täidab ülaltoodud
nõudeid.
Müügi kuupäev:_____________________Müüja:__________________________________________

