
4

Elektromos gázfűtőtest
 PNI Turbó Heat 2000W 

Használati útmutató
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Bevezetés:
PNI Turbó Heat egy új gázfűtőtest technológiát  vezet be egy magas 
konvekciós hatékonysággal

Főbb jellemzők:
- 3 kiválasztható erőfokozat
- Turbó, Időzítő, Állítható hőszabályozó

Műszaki paraméterek: 
- Erősség: 2000W
- Tápellátás: 220V
- Frekvencia: 50Hz
- Zajszint(Turbo elindítva): 55 dB
- Méretek /Súly: 650x170x420mm / 3.18 kg
Gázfűtőtest egy fémes stabil szerkezet alkotja , támasztó 
lábakkal, amely megakadályozza a véletlen felborulást.

Összeszerelés:
Szerelje fel a fűtőtestet és ezeknek a tartólábait a lenti rajz alapján.
1. Helyezze a  fűtőtestet lapos felületre.
2. Rögzítse a 4 tartólábat  a fűtőtest megfelelő lyukakba.
.
3. Húzza meg a csavart, hogy rögzítse a 2 oldalt.

Fűtőtest leírása:
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Elektromos vázlat:

Használati útmutató:
1. Mielőtt elindítja a fűtőtestet ellenőrizze a tápkábelt.Ne csatlakoztassa a
fűtőtestet egy kisebb biztonsági ármkörre mint 10A.
2. Helyezze a fűtőtestet lapos felületre, hogy megakadályozza  a felborulást
3. Állítsa be a fűtőtest erősségét: “I” - 800W, “II” - 1200W vagy “I”+”II” - 2000W
(800W+1200W)
4. Állítsa be a  hőmérsékletet forgatva a potenciómétert a hőszabályozónak.
5. AktiváljaTurbó funkciót, megnyomva a megfelelő kapcsolot.
6. Ha nem használják a fűtőtestet, helyezze “I” és “II” kapcsolot  “O”ra majd 
huzza ki a foglalatból
7. Ahhoz, hogy áthelyezze az egyik helyről a másikra, használja az oldalsó.
fogantyúkat.Vegye ki a készüléket a foglalatból, mielőtt áthelyezné.
8. Időzítő használata:
-Időzítő mindig el lesz indítva ha a potencióméter időzítője az  “I”pozicióban 
van
- Időzítő mindig le lesz zárva  ha a potencióméter időzítője az  “O”pozicióban 
van
- Fűtőtest működni fog a beálított órának megfelelően, ha a potencióméter 
időzítője  “   ”pozicióban van.
Forgassa a potencióméter órájához óramutató járásával addig míg az 
aktuális időt egy vonalba legyen a  “      “jellel.
Amikor akarják, hogy elinduljon a fűtőtest, nyomják meg, hogy eltávolítsák a 
központtól a piros jelt a kivánt óra irányába. Mindegyik szegmens körülbelül 
15 perce van. Például, ha akarják, hogy a fűtőtest 2 órán keresztül működjön
 nyomja meg   8 szomszédos szegmens piros jelt.
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Megjegyzések:
1. Terméket otthoni használatra lehet használni.
2. Ne használja a fűtőtestet gyulékony tárgyak, robbanóanyagok közelében
vagy ami deformálja vagy kárt okozhat magas hőmérsékleten
3. Ne helyezze a fűtőtestet olyan helyre ahol felborulhat.
4. Ne használja a fűtőtestet ha ez le van takarva más tárgyakkal. Ne használja
fűtőtest ruhák száritására . Ne takarja le a fűtőtestet vizes ronngyal.

5. Ne huzza ki a fűtőtestet a foglalatból amielőtt kikapcsolná a záró 
kapcsolókat.

6. Ne használja a fűtőtestet tartólábak nélkül.
7. Ne helyezze a fűtőtestet egy foglalat közelébe
8. Ne csatlakoztason más elektromos készülékeket ugyanabba a foglalatba

9. Meghibásodás esetén, javítsák meg a fűtőtestet vagy ennek tartózákait
csak engedélyezett szervízben.
10. Ne használjon más időzítőt ami automatikusan elindítja a készüléket 
.
11. Ne használja a fűtőtestet egy vizes terület közelében (fürdő, zuhanyozó,
medence)
12. Amikor működik,fűtőtest felülete nagyon forró. Ne probáljanak hozzányúlni
 legyen legalább 0.5 m távolságra tőle.
13. Használja a fűtőtestet jól szellőző helyeken.
14. Fűtőtestet nem szabad 8 év alatti gyerekek használjanak és szellemileg 

 visszamaradot öregek .
15. Ügyeljenek a gyermekekre amíg a fűtőtest működik.
16. A fűtőtest karbantartását és tisztítását egy erre szakosított személy kell 
 elvégezze,betartva a biztonsági követelményeket.

Karbantartási utasítások:
1. Huzzák ki a foglalatból a fűtőtestet mielőtt kitakaritnák.
2. Ne használjanak vizet vagy oldószreket a fűtőtest megtisztításához.
Használjon egy enyhe vizes rongyot  tisztítószerrel.
 3. Miután kitisztította ,a fűtőtestet várjanak, hogy teljesen megszáradjon 
mielőtt működésbe teszik.

Megjegyzés:
Ha már nem használják a fűtőtestet már egy ideje , huzza ki a tápkábelt a 
foglalatból és helyezze egy száraz helyre, becsomagolva az eredeti 
csomagába vagy egy műanyag csomagba, hogy ez megvédje a 
nedvességtől és, hogy a kiegészítő tatrtózékok ne rózsdásodjanak meg. 
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