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Turbo Heater mini hősugárzó LCD kijelzővel 

Használati utasítás 
 
 
 
 

 

 
1. Csatlakoztassa az elektromos aljzatba a készüléket. A termék kényelmes elhelyezése 

érdekében használja az aljzat elforgatását biztosító lehetőséget (lásd „3állású aljzat 

beállítása” című fejezet alatt). 

2. Kapcsolja be a készüléket a be/kikapcsoló gomb segítségével. „I”-állás bekapcsolt, „O”-állás 

kikapcsolt állapot. Majd nyomja meg hosszan a Speed gombot. 

3. Válassza ki a kívánt hőmérsékletet, 15-32°C között a hőmérséklet növelő és csökkentő gomb 

segítségével. A beállított aktuális hőmérséklet megjelenik a digitális kijelzőn. 

4. A kívánt ventilátor sebesség kiválasztásához és beállításához használja a ventilátor sebesség 

szabályozót. Az aktuálisan beállított érték megjelenik a kijelzőn a magas (HH) és alacsony (LL) 

érték között. 

5. A használat után kapcsolja ki a készüléket a be/kikapcsoló gomb segítségével. „I”-állás 

bekapcsolt, „O”-állás kikapcsolt állapot. A készüléket annak lehűlése után távolítsa el a 

konnektorból, és tárolja száraz, hűvös helyen a következő használatig. 

3 állású aljzat beállítása 

1. Nyomja meg és tartsa úgy a csatlakozó állás állító gombot. 

2. a kezével óvatosan állítsa a kívánt állásba az elektromos csatlakozót, ahogy a képen látható. 

3. A kívánt irány beállítását követően engedje el a csatlakozó állás állító gombot, ezzel zárolva a 

kiválasztott beállítást. 
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Időzítő beállítása 

A termék beépített időzítő funkcióval is rendelkezik, aminek segítségével a kiválasztott időtartamot 

követően automatikusan kikapcsol. 

1. A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg az időzítő kapcsolót az időzítő funkció 

aktiválásához. 

2. A gomb ismételt lenyomásával állítsa be a kívánt értéket 1-12 óra között. 

3. A megfelelő érték kiválasztása után, annak jóváhagyásához várjon néhány másodpercet. 

4. Az időzítő törléséhez kapcsolja ki a készüléket. 

A készülék automatikusan 12 órán belül leáll, ha nincs beállítva időzítés. 

Karbantartási útmutató: 

Figyelem! Használat előtt húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból, és gondoskodjon a teljes 

kihűléséről. 

- A termék külső takarításához használjon sima szövésű nedves rongyot, ha szükséges 

használhat enyhe hatású tisztítószert is. Ezt követően száraz ronggyal át kell törölni a 

készüléket. 

- Ne használjon alkoholt, gyúlékony anyagot, durva súrolószert, bútortisztítót, kefét a 

hősugárzó tisztításához, ezek sérülést okozhatnak az eszközben. 

- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen száraz. 

- Száraz, hűvös helyen tárolja. 

Amennyiben a készülék túlmelegedés miatt kikapcsol, húzza ki a konnektorból valamilyen tűzálló 

anyag segítségével. Várja meg amíg kihűl, és csak ezt követően csatlakoztassa ismét. 

FIGYELMEZTETÉS: SOHA NE RAKJA FOLYADÉKBA AZ ESZKÖZT! 

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbiekben 

is. 

Figyelem! A tűzesetek és az áramütés elkerülése érdekében fokozottan ügyeljen, amikor a 

konnektorba helyezi a készüléket. Tilos hosszabbító használata! Továbbá tilos a terméket letakarni, 

és a közvetlen közelében gyúlékony anyagot tárolni. 

Fontos biztonsági előírások 

Figyelmesen olvasson el minden biztonsági előírást, mielőtt használatba veszi a terméket.  

A készülék használata során mindig figyeljen, és végezze el az alapvető óvintézkedéseket, hogy 

elkerülje a tűzeseteket, áramütést, illetve egyéb személyi sérüléseket.  

- Ezt a fűtőberendezést egy 240V-os, 15A (vagy több) áramkörre kell csatlakoztatni. Ne 

csatlakoztasson más terméket is ugyanarra a konnektorra. Ha nem biztos benne, hogy 

otthona megfelel ezeknek a specifikációknak, kérje ki szakember véleményét. Ez fontos, hogy 

elkerülje az esetleges tűzveszélyt, túlmelegedést, meghibásodást, vagyoni kárt, személyi 

sérüléseket és haláleseteket. 

- A készülék használat közben forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg 

csupasz bőrrel a készülék felületét. Ha mozgatni szeretné a készüléket, használjon hőálló 

segédeszközt. 
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- Tartsa távol a gyúlékony anyagoktól, mint pl. bútor, párnák, ágynemű, papírok, ruhák, és 

függöny. Legalább 1m távolságra tartsa ezektől a készüléket. 

- Legyen rendkívül óvatos, ha a készülék közelében gyerek, rokkantak, háziállatok 

tartózkodnak. Ilyen esetben SOHA ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. 

- Mindig húzza ki a konnektorból a készüléket, ha nem használja. 

- Ne működtessen olyan fűtőberendezést, melynek károsodott az aljzata, vagy meghibásodott, 

sérült, illetve ha a készüléket leejtette. 

- Tilos a termék szétszedése, és javítása. 

- Ne használja a terméket kültéren. Ne tegye ki esőnek, hónak, közvetlen napsütésnek, 

szélnek, illetve extrém időjárási körülményeknek. 

- A hősugárzó nem használható fürdőszobában, mosókonyhában, és hasonló helyiségekben! 

- Ez a készülék nem használható olyan helyeken, ahol GFCI- csatlakozók vannak. 

- Soha ne helyezze olyan helyre a hősugárzót, ahonnan fürdőkádba, vagy más víztartályba 

eshet. 

- A készülék kikapcsolásához első lépésben nyomja meg a kikapcsoló (OFF) gombot, és csak ezt 

követően húzza ki a konnektorból. 

- Fokozottan ügyeljen arra, hogy a hősugárzó nyílásait semmilyen eszköz ne blokkolja, mert ez 

áramütést, tüzet, vagy a fűtőelem károsodását okozhatja. Továbbá, hogy semmi ne 

akadályozza a levegő ki-, és beáramlását. 

- Ne használja puha felületen, mint pl. ágy. 

- Használat közben a hősugárzó 1m-es körzetében ne hagyjon semmit. 

- NE használja a hősugárzót olyan helyeken, ahol benzint, festéket, vagy gyúlékony 

folyadékokat használnak, vagy tárolnak, valamint ne használjon gyúlékony oldószereket a 

fűtőelem tisztításához. Mindig tartsa szárazon a készüléket. 

- Mindig a leírtaknak megfelelően használja a készüléket. Az útmutatóban 

megfogalmazottaktól eltérő használat tűzesethez, áramütéshez, és egyéb személyi 

sérülésekhez vezethet. 

Figyelem! 

A hősugárzó max. 240V-tal működik. Az eszköz szabványos, földelt csatlakozóval rendelkezik, ne 

használja földeletlen aljzatban. 
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HASONLÓ TERMÉKEK 

 KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT! 
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