
 TERMOSTAADIGA KÜTTESEADE 
Toote nr 435600 Pinge 220-240V 50-60 Hz Võimsus 200 W Töötemperatuur 0 - +35 C 

Üldist 

Lugege kasutusjuhend enne kütteseadme kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke see võimaliku hilisema kasutamise jaoks alles. Küsimuste korral võtke ühendust elektrikuga. 
Kütteseadme võib paigaldada väiksematesse laoruumidesse, keldritesse jne, kus saab reguleerida temperatuuri vahemikus 0...+35  C 
Paigaldus 

Kütteseade tuleb kinnitada püsivalt seinale horisontaalasendisse nii, et termostaadi regulaator jääb vasakule. Asukoha valimisel tuleb ohutusega seotud põhjustel kindlasti 
arvestada miinimumkauguseid seinast, laest ja põrandast (vt joonist). 

 
Kütteseadet ei või paigaldada seinas asuvast pistikupesast allapoole. Pistikupesa peab olema maandatud, sama puudutab ka pikendusjuhet, kui seda kasutatakse. 
Kütteseade tuleb ühendada vooluvõrku (220-240 V). Ärge paigutage kütteseadet kardinate või muude tuleohtlike objektide lähedusse (gaasiballoonid, värvid jne). 
Kasutuses olevat seadet ei või millegagi kinni katta. 

Kinnitamine 
Kui kütteseade ühendatakse vooluvõrku statsionaarselt, peab vajalikud elektritööd tegema kvalifitseeritud elektrik! 

Temperatuuri reguleerimine 
Käesolev kütteseade on mõeldud kasutamiseks väikestes ruumides. Temperatuuri reguleerimine sõltub ruumi suurusest. Alustage maksimumvõimsusega ja vähendage 
seda vajadusel, et saavutada sobiv temperatuur. 
Ohutus 

Ühendusjuhe ei või kasutamise ajal puutuda kütteseadme välispinna vastu. Pärast kasutamist eemaldage kütteseadme juhe pistikupesast ja laske seadmel jahtuda. Ärge 
eemaldage kütteseadme juhet pistikupesast juhtmest tirides. 
Hoidke väikesed lapsed kütteseadmest eemal! 
Käesolev seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele või teistele isikutele, kelle füüsilised või vaimsed omadused või kogemused ja vähesed teadmised ei luba neil seadet 
ohutult kasutada, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei jälgi või seadme kasutamist ei juhenda. Kütteseade ei või mingil juhul puutuda kokku vee ega mingi muu 
vedelikuga! Seadme välispindu võib puhastada niiske lapiga, kuid siiski nii, et elektrilised osad ei puutu kokku veega ja seade on enne puhastamist vooluvõrgust lahti 
ühendatud. 
Seade tuleb alati vooluvõrgust lahti ühendada või vool lülitist välja lülitada: 
- pärast kasutamist, 
- enne puhastamist või hooldamist, 
- kui seadme juures avastatakse rike või selle kahtlus. 
Kütteseadme, selle ühendusjuhtme või pistiku kahjustumisel tuleb seade viia parandusse  
elektriseadmete remondifirmasse. Seadet võib parandada vaid vastav spetsialist! 
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