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Інфрачервоний
електричний обігрівач

10033692
Примітка: Пристрій підходить
тільки для зовнішнього
використання.
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Шановний клієнт,
вітаємо Вас з придбанням приладу. Уважно
прочитайте наступну інформацію та дотримуйтесь їх, щоб запобігти можливим пошкодженням. Ми не несемо відповідальності за
шкоду, спричинену нехтуванням інструкцій та
неналежним використанням. Відскануйте
наступний QR-код, щоб отримати доступ до
останніх інструкцій з експлуатації та
подальшої інформації про виріб.
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Артикул

10033692

Робоча напруга

220-240 V ~ 50/60 Hz

ВИРОБНИК ТА ІМПОРТЕР
Виробник: Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Germany.
Імпортер в Україні:
ТОВ «Клімат та Інновації»
04070 Украина, г. Киев,
ул. Сагайдачного, 16-Б, оф. 11
Тел.: +380 (44) 225-86-10
Т/ф: +380 (44) 425-07-62
info@enders.com.ua
Відділ сервісного обслуговування:
Тел.: +380 (44) 229-30-63
service@enders.com.u
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ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
• Перед використанням цього пристрою прочитайте всі інструкції.
• Не залишайте цей пристрій без нагляду під час використання.
• Цей обігрівач буде нагріватись під час використання. Не торкайтесь
гарячих поверхонь.
УВАГА
Ризик опіків! Деякі деталі цього виробу можуть сильно
нагрітися та спричинити опіки. Особлива увага потрібна,
коли присутні діти та люди, що потрапляють в зону ризику.

• Не рухайте пристрій під час використання. Перед переміщенням
зачекайте, поки нагрівач повністю охолоне, і переконайтесь, що він
відключений від джерела живлення.
• Розташовуйте пристрій щонайменше на 1,5 м подалі від легкозаймистих матеріалів, таких як меблі, дерева, листя, суха трава та кущі.
• Обігрівач не повинен дивитися нагрівальним елементом вгору до
стелі. Нагрівальний елемент повинен бути звернений до зони
нагрівання.

ВАЖЛИВО: Щоб уникнути перегріву, обігрівач не можна накривати.
Не використовуйте пристрій для сушіння одягу.
• Тримайте дітей та домашніх тварин на безпечній відстані від пристрою.
• Цим пристроєм можуть користуватися лише діти віком від 8 років та
особи з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими
можливостями та / або з недостатнім досвідом та знаннями за умови,
що вони проінструктовані щодо використання пристрою відповідальною
особою, яка розуміє пов'язані ризики.
• Діти не повинні грати з приладом. Чищення та технічне
обслуговування не повинні проводитися дітьми без нагляду.
• Не експлуатуйте обігрівач, якщо виявляються ознаки пошкодження або
несправності.
• Не намагайтесь відремонтувати або відрегулювати будь -які
електричні або механічні функції на цьому пристрої. Пристрій не містить
деталей, що обслуговуються користувачем. Технічне обслуговування та
ремонт повинен виконувати лише кваліфікований електрик.
• Якщо кабель живлення пошкоджений, його слід замінити виробником,
його сервісним агентом або особами, що мають відповідну кваліфікацію,
щоб уникнути небезпеки.
• Не торкайтесь елемента голими руками. Якщо ви його ненавмисно
торкнулися, видаліть сліди від пальців м’якою тканиною та спиртом,
інакше сліди прогоряють в елементі, викликаючи передчасний вихід з
ладу нагрівача.
• Не замінюйте та не намагайтеся замінити елемент у цьому виробі.

3

• Не використовуйте цей обігрівач поблизу ванни, душу або басейну.
• Цей виріб не можна залишати на відкритому повітрі під впливом зовнішніх
факторів протягом тривалого часу.
• Не торкайтесь вилки мокрими або вологими руками.
• Не прокладайте кабель живлення під килимом. Не накривайте кабель живлення
килимами, бігунками або подібними покриттями. Розмістіть кабель живлення
подалі від пішохідного руху та там, де він не заважатиме.
• Не намотуйте кабель живлення навколо пристрою.
• Не вставляйте і не допускайте потрапляння сторонніх предметів у вентиляцію
або отвір нагрівача, оскільки це може призвести до ураження електричним
струмом, пожежі або пошкодження нагрівача.
• Щоб запобігти можливій пожежі, не блокуйте вентиляційні отвори.
• Усередині нагрівача є гарячі та іскрові частини. Не використовуйте в місцях, де
використовується або зберігається бензин, фарба, вибухові та/або легкозаймисті
рідини. Тримайте пристрій подалі від нагрітих поверхонь та відкритого вогню.
• По можливості уникайте використання подовжувача, оскільки це може
перегрітись та спричинити пожежу. Однак, якщо вам доведеться використовувати
подовжувальний кабель, переконайтесь, що він придатний для цієї мети,
протестований для використання на вулиці та бажано, щоб був встановлений або
приєднаний УЗО.
• Завжди переконайтеся, що нагрівач підключений до відповідної розетки,
перевіреної на використання на вулиці.
• Перед переміщенням, чищенням або зберіганням від'єднайте пристрій від
мережі та переконайтесь, що він повністю холодний.
• Цей обігрівач призначений виключно для домашнього використання і не повинен
використовуватися в комерційних цілях для контрактних цілей. Будь-яке
альтернативне використання, не рекомендоване виробником, може призвести до
пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей.
• Не рекомендується використовувати насадки для нагрівання.
• Не використовуйте цей обігрівач із програмованою розеткою,
таймером, окремим пультом дистанційного керування або будь-яким
іншим пристроєм, який автоматично вмикає обігрівач, оскільки існує
небезпека пожежі, якщо обігрівач закритий або неправильно
розміщений.
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Важлива примітка щодо безпеки транспортування
Між решітками обігрівача розташовані транспортні запобіжники з
пінопласту. Перед використанням пристрою повністю зніміть
транспортні запобіжники, інакше виникне ризик пожежі.
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ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПРИЛАДУ
1

1

5

Основний корпус

2

7

Основа

2

З'єднувальна плата

8

Затискач для кабеля

3

Гвинти M6*8

9

Гвинти M4*28

4

Затискна плата

10

Шайба

5

Гвинти M6*27

11

Гвинти M6*35

6

Кришка основи

12

Пульт дист.керування
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Набір аксесуарів
К-ть. Опис

К-ть. Опис

1

Шестигранний ключ

2

Шайба

2

Гвинти М6*8

1

Пульт

2

Гвинти М6*27

2

Гвинти М4*28

1

Затискач для шнура

2

Гвинти М6*35

ВСТАНОВЛЕННЯ
1. Вийміть основний корпус (1), основу (7), базову кришку (6) та пакет
аксесуарів з коробки.
2. Поверніть основний корпус (1) на 180° і закріпіть з'єднувальну плату
(2) до основного корпусу (1) за допомогою гвинтів (3).
3. Потім закріпіть затискну плату (4) до з'єднувальної плати (2) за
допомогою гвинтів (5).
4. Протягніть штепсель і кабель живлення через отвір у кришці основи
(6) і отвір в основі (7) і закріпіть кабельний затискач (8) за допомогою
гвинтів (9).
5. Потім прикріпіть базову кришку (6) до основного корпусу (1) за
допомогою шайб (10) та гвинтів (11).

ЗАПУСК ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
1. Вставте вилку в розетку.
2. Світлодіодний індикатор починає блимати і вказує, що прилад
перебуває в режимі очікування. Якщо натиснути кнопку MODE, прилад
запуститься з низькою тепловіддачею. Натисніть кнопку MODE кілька
разів, щоб налаштувати потужність тепла в такому порядку: низький >
середній > високий > низький.
3. Натисніть кнопку SWING на пристрої або пульті дистанційного
керування, щоб запустити функцію коливань. Натисніть кнопку ще раз,
щоб завершити функцію.
4. Натисніть кнопку TIMER на пристрої або пульті дистанційного
керування, щоб встановити час 0-9 годин. 0 означає, що таймер
вимкнено. При кожному натисканні кнопки час збільшується на 1
годину.
5. Коли вам більше не потрібен радіаційний обігрівач, вимкніть його,
натиснувши кнопку OFF на пульті дистанційного керування або на
пристрої.
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ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД
• Перед чищенням вийміть вилку з розетки і дайте пристрою повністю
охолонути.
• Не використовуйте для чищення миючі засоби або розчинники та
ніколи не занурюйте пристрій у воду.
• Чистіть зовнішню поверхню м’якою, вологою ганчіркою.
• Пристрій містить частини, недоступні для користувача. Ремонт
можуть проводити тільки кваліфіковані фахівці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ
Відповідно до Європейського регламенту щодо
відходів 2012/19/EU цей символ на виробі або на
його упаковці вказує на те, що цей виріб не можна
викидати разом з побутовими відходами. Натомість
його слід доставити до пункту збору для утилізації
електричного та електронного обладнання.
Утилізуючи його відповідно до правил, ви захищаєте
довкілля та здоров’я своїх ближніх від негативних
наслідків. Для отримання інформації щодо
переробки та утилізації цього виробу зверніться до
місцевого органу влади або до служби утилізації
побутових відходів.
Ваш продукт містить батареї, на які поширюється дія
Європейської директиви 2006/66/EC, які не можна
утилізувати разом із звичайними побутовими
відходами. Будь ласка, ознайомтеся з місцевими
правилами щодо роздільного збору батарейок.
Правильна утилізація батарейок допомагає
запобігти потенційно негативним наслідкам для
навколишнього середовища та здоров’я людей.
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