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Заходи безпеки
Цей обігрівач забезпечить додатковий обігрів в приміщенні.
 Переконайтеся, що ваша напруга відповідає тому, що вказано на 
табличці тобто 230 В змінного струму, 50 Гц.
Загальна інформація
Цей прилад призначений тільки для побутового використання в 
приміщенні, не в промислових цілях. Будь ласка, уважно 
прочитайте цей посібник по експлуатації і надійно збережіть його. 
При передачі приладу третім особам слід передати разом з ним 
керівництво по експлуатації. використовуйте
прилад відповідно до керівництвом і дотримуйтесь вказівок щодо 
безпеки.
Виробник не несе відповідальність за шкоду або травми, нанесені 
в внаслідок недотримання вказівок з безпеки.
Вказівки з безпеки
· Прилад слід підключати до мережі електроживлення і 
використовувати тільки в відповідно до вказівок на маркуванні.
· Прилад слід використовувати тільки при відсутності 
пошкоджень проводу електроживлення і самого приладу. 
Перевіряйте прилад на наявність пошкоджень перед кожним 
використанням!
∙∙ Не торкайтеся до електричної вилці вологими руками.
∙∙ Підключіть шнур живлення до правильно встановленої і легко 
доступною розетки.
∙∙ Для від'єднання шнура живлення, необхідно тягнути за 
штепсель, а не за сам кабель.
· Після кожного використання або в разі несправності виймайте 
штекер з розетки.
· Не тягніть за провід підключення до електромережі. Він не 
повинен тертися об кути або бути затиснутий.
· Провід електроживлення не повинен стикатися з гарячими 
предметами.
· Діти старше 8 років та особи з обмеженими фізичними, 
сенсорними або розумовими здібностями або особи, які мають 
недостатньо досвіду та / або знань, можуть використовувати 
прилад тільки під наглядом або при умови отримання вказівок 
щодо безпечного використання приладу і розуміння пов'язаних з 



ним небезпек. Дітям не можна гратися з приладом і пакувальними 
матеріалами. Дітям старше 8 років можна займатися чищенням і 
обслуговуванням приладу тільки під наглядом.
· Не допускайте до приладу і проводу електроживлення дітей 
молодше 8 років.
· Прилад не можна використовувати з таймером включення або 
окремою системою дистанційного керування!
· Ніколи не використовуйте прилад після появи несправності, 
наприклад, після падіння чи іншого ушкодження.
· Виробник не несе відповідальність за неправильне або 
неналежне використання приладу внаслідок недотримання 
інструкції по експлуатації.
· Щоб уникнути небезпек ремонтні роботи, наприклад, заміну 
пошкодженого дроти електроживлення, повинні робити тільки 
співробітники сервісного центру.
При використанні приладу, встановіть обігрівач на відстані не 
менше 1 метра від легкозаймистих предметів і меблів
Вільного простору перед обігрівачем повинно бути не менше: 1 
м³.
Зверніть увагу! Під час роботи, температура повітря на виході з 
обігрівача більше 80 ° C
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути перегріву не накривайте 
обігрівач. Не вішайте нічого на обігрівач, поки він працює.
Не використовуйте обігрівач поруч з душем, ванною або басейну.

 Не встановлюйте прилад на стінах, зроблені з синтетичного 
матеріалу.
 Позиціонування
 Використовуйте обігрівач тільки якщо він був встановлений на 
стіні у вертикальному положенні;
 Цей обігрівач оснащений подвійною електричної ланцюгом, 
класом ізоляції (II) і, отже, не
вимагає підключення заземлення.
 Даний обігрівач має захист до IPX4. Тому він може бути 
використаний у ванних кімнатах і інших місцях, вологих 
приміщеннях, якщо він не встановлений по периметру ванни або 
душу. Це означає, що вона не може бути встановлена в таких 



місцях, позначених на малюнку 1.
установка
 Для версії, оснащеної сушильником для рушників, перед 
установкою тепловентілятора на стіні:
- Встановити сушарку для рушників як зазначено на рис 2
- Вставте і затягніть 4 (коротких) гвинта, що знаходяться в пакеті, 
малюнок 3
- Мінімальна відстань від підлоги вказано на малюнку 4.
Встановіть обігрівач на стіні, переконавшись, що дотримана 
мінімальна відстань від стелі, підлоги та інших стін, як показано 
на малюнку 4
Просвердлите три отвори діаметром 6 мм в стіні, як показано на 
малюнку 5
 Вставте три дюбеля, що поставляються в комплекті
 Вставте 2 верхніх гвинта, що поставляються в комплекті, 
враховуючи, щоб між головкою гвинтів і стіною залишити зазор 8 
мм
УВАГА! Перед включенням обігрівача переконайтеся, що він 
затиснутий 2 гвинтами.
Потім закріпіть обігрівач гвинтом внизу, малюнок 6

Використання обігрівача
Нагрівач оснащений керуванням, показаному на малюнку 7
Модель з термостатом
 Починаючи з позиції захисту від замерзання "✽", поверніть 
ручку термостата за годинниковою стрілкою, поки не почуєте 
клацання.
Вентилятор обігрівача починає працювати в режимі 1800W і 
загориться світлодіодний індикатор. Термостат підтримує 
необхідну температуру повітря, автоматично включаючи і 
вимикаючи обігрівач. Чим більше повернена ручка за 
годинниковою стрілкою, тим вище буде температура повітря. 
Максимальне положення термостата відповідає приблизно 35 °C,
мінімальне (*) до приблизно 5 °С.



За допомогою термостата
 У кімнаті з температурою понад 35 °C, обігрівач не включиться 
навіть якщо термостат знаходиться на максимумі.
 І навпаки, при дуже низькій температурі в кімнаті (нижче 5 °C), 
обігрівач буде включений постійно, навіть якщо термостат 
знаходиться на мінімальному рівні.
 Для оптимізації роботи термостата, виконайте такі дії:
- Поверніть ручку термостата на максимум і чекайте, поки 
комфортна температура не буде досягнута;
- Потім поверніть ручку термостата проти годинникової стрілки 
до тих пір, поки не почуєте "клацання" і обігрівач відключиться;
- Поверніть трохи ручку термостата за годинниковою стрілкою.
- У цьому положенні, термостат буде підтримувати обрану 
температуру повітря.
Модель з термостатом і таймером
 Ця модель обігрівача оснащений двома ручками, одна для 
таймера, інша для термостата.
Доступні наступні режими:
Підтримання необхідної температури повітря в приміщенні:
 Починаючи з позиції захисту від замерзання "✽", поверніть 
ручку термостата за годинниковою стрілкою, поки не почуєте 
клацання.
Вентилятор обігрівача починає працювати в режимі 1000W і 
загориться світлодіодний індикатор. Термостат підтримує 
необхідну температуру повітря, автоматично включаючи і 
вимикаючи обігрівач. Чим більше повернена ручка за 
годинниковою стрілкою, тим вище буде температура повітря. 
Максимальне положення термостата відповідає приблизно 35 °C,
мінімальне (*) до приблизно 5 °С.
Щоб налаштувати термостат, см в розділі вище.
В результаті швидкого нагріву
Відрегулюйте термостат до необхідної температури повітря, а 
потім поверніть ручку таймера і встановіть необхідний час. 
Обігрівач швидко нагріває на максимальній потужності 1800W 
приміщення протягом встановленого часу а потім зменшує 
потужність до 1000 Вт для підтримки температури повітря, 
встановлене на термостаті.



 Коли нагрівач працює під управлінням таймера при 1800 Вт, 
термостат не контролює температуру в приміщенні. У цьому 
режимі, не використовуйте обігрівач у невеликих приміщеннях, 
коли вони зайняті особами, не здатними вийти з кімнати 
самостійно, якщо немає постійного спостереження особи, 
відповідальна за їх безпеку.
 Фільтр
Обігрівач оснащений фільтром для захисту нагрівальних елементів 
від пилу і бруду.
 Фільтр є знімним і може бути встановлений як зліва і справа, 
малюнок 8.
 Очищати фільтр необхідно кожні шість місяців
Сушка для рушників
 На сушкi для рушників може знаходиться до 2 рушників.
 Розташуйте рушники рівномірно як показано на малюнку 9.










