
Elektrooniline käteräti kuivati 

                   Corsaire 
PAIGALDUSKOHA VALIK 
Seade on  mõeldud paigaldamiseks vannituppa või 
mujale siseruumi. Paigaldamisel  vannituppa arvestada 
vajalikke vahemaid vastavalt kõrvalolevale joonisele. 
Paigaldamiseks ei sobi sektor 1 ja osaliselt sektor 2.  

 
 
 

Võimsus Kõrgus Laius Paksus 
500 W 1013 mm 480 mm 67 mm 
750 W 1464 mm 480 mm 67 mm 

 
 
 
 
 
PAIGALDUS 
1) Seadme pakendit saate kasutada šabloonina 
kinnituskohtade märkimisel. Selleks peate pakendi 
avama või lahti lõikama. Asetage šabloon seinale ja 
märkige kinnituskohad.  
2) Puurige seinale 4 kinnitusauku märgitud kohtadele. 
Vajadusel kasutage tüübleid. 
3)  Kruvige plast klambrid seinale, avadega ülesse 
(foto 4). Ärge unustage kasutamast seibe. 
4) Järgnevalt kinnitage plast kandurid seadme külge 
(foto 5). Jätke poldid lõpuni pingutamata. 
5) Tõstke seade seinale kandurite peale ja kinnitage 
lõplikult. 
 

 
KAITSEJALA EEMALDAMINE 
Kaitsejalg on kaitsmaks juhtplokki paigalduse ajal. 
Peale ülesseadmist võite selle eemaldada või alles 
jätta.  
Eemaldamiseks vajutage fiksaator alla ja tõmmake 
kaitse välja. 

 



ELEKTRIÜHENDUSED 
Seadme toitepinge on 230V, 50 Hz. 
Seadmed on varustatud painduva toitejuhtmega, mida 
võib ühendada nii pistikusse kui klemmkarpi. 
Ühendusjuhtme min ristlõige on 1 mm. 
JUHTMETE VÄRVUSED: faas- pruun, neutraal-
sinine, programmjuhe-must 
Ühendamisel pistikusse tuleb must juhe isoleerida. 
Seade ei vaja kaitsemaandust. 
Seadet võib juhtida tsentraalse kellaga. Kui must juhe 
pingestada, lülitub seade ümber ökorežiimile (ca 4ºC 
madalam tavatemperatuurist). Seadmetel, mis pole 
ühendatud programmseadmega , tuleb kindlasti 
isoleerida must programmjuhe, KEELATUD ON 
SELLE ÜHENDAMINE MAANDUSEGA! 

 

 

 

1) Temperatuuriregulaator 
 
2) Toite indikaatorlamp 
 
3) Turborežiimi indikaatorlamp 
 
4) Turborežiimi lüliti 
 
5) Toitelüliti 
 
6) Indikaatorlamp näitab küttekeha sisselülitatust   

TEMPERATUURI REGULEERIMINE 
Keerates regulaatornuppu, näitab indikaatorlamp 6 kuna küte sisse lülitub.  Lülitusmoment regulaatoril vastab suhtarvudes 
toatemperatuurile antud hetkel. Kogu protsess on suhteliselt inertne ja ruumi temperatuuri stabiliseerumine võib võtta 
mitmeid tunde.  
KÜLMUMISVASTANE REZIIM 
Keerates regulaatorit vastu kellaosutite liikumissuunda kuni lõpuni, säilitab seade ruumitemperatuuri +7ºC.  
TURBOREZIIM 
Antud režiimil lülitub seade kaheks tunniks täisvõimsusel tööle. Kahe tunni möödumisel taastub esialgne režiim. 
Kasutatakse peamiselt märgade rätikute kiireks kuivatamiseks. 
 

 

REGULAATORI BLOKEERIMINE 
Soovi korral on võimalik regulaatori asendit blokeerida. Selleks 
eemaldage kruvi ja keerake ta uude kohta (foto 2). 

 
HOOLDUS 
Pinna puhastamisel mitte kasutada abrasiivseid vahendeid.  
Juhul kui seade ei soojene ja sisse lülimisel  kütteindikaator vilgub: 
3 korda, on termoandur kahjustatud 
5 korda, on võrgu pinge liialt kõrge 
Mõlemal juhul helistage teenindusse. 
 

 

Seadme garantiiaeg on 2 aastat müügikuupäevast. Garantii 
eelduseks on kinnipidamine antud juhendist ja müügitempel ning 
müügikuupäev toote eestikeelses passis. 
 
Hooldus- ja remonttöid Eestis teostab: 

 
HARJU ELEKTER AS 
76606 Paldiski mnt. 31, Keila 
tel. 67 47431, fax. 67 47401 
kaubandus@he.ee 
 

Seadme tüüp ja number: 
 
 
Ostmise kuupäev: 
 
 
Kasutaja nimi ja aadress: 
 
 
 
 
 

Müüja tempel 
 

 

 


