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Kerámia fűtőventilátor
Rend. sz. 85 72 06
1. Rendeltetésszerű használat
A készülék hőforrásul szolgál, és gépjárművekben való használatra alkalmas. A hőt
egy kerámia fűtőelem állítja elő. A készülék például eljegesedett szélvédő
leolvasztására, vagy lábmelegítőként alkalmazható. Ezen kívül még ventilátor
gyanánt is használható. A készülék tápáramellátását a gépkocsi szivargyújtó
aljzata adja.
Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen
átépíteni és/vagy módosítani. A fentiektől eltérő használat nem megengedett, és a
termék károsodását okozhatja. Ezen túlmenően veszélyekhez, pl. rövidzár, tűz,
áramütés stb. vezethet. Olvassa át gondosan a használati útmutatót, és őrizze
meg későbbi betekintés céljára.
2. Szállítás tartalma
Ventillátoros hősugárzó
Tartó
horog/tépőzár-szalag készlet
2 db csavar
Használati útmutató
3. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
•
Olyan károknál, melyek a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása
következtében keletkeztek, a szavatosság/garancia érvényét veszti.
Következményi károkért felelősséget nem vállalunk!
•
Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági
előírások figyelmen kívül hagyásából származó anyagi károkért vagy
személyi sérülésekért. Ilyen esetekben érvényét veszti a
szavatosság/garancia.
•
A fontos tudnivalók, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni, a jelen
használati útmutatóban felkiáltójellel vannak jelölve.
Személyek / termék biztonsága
•
A termék nem játékszer, ezért tartsuk távol gyerekektől.
•
Óvatosan bánjunk a készülékkel, és ne is ejtsük le, mert az ütődésektől, vagy
a még csekély magasságból történő leeséstől is megsérülhet.
•
A terméket nem szabad erős mechanikai nyomásnak kitenni.
•
A terméket nem szabad szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen
napsugárzásnak, erős rezgésnek, vagy nedvességnek kitenni.
•
Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a
készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A biztonságos
használat már nem lehetséges, ha a készüléken
•
látható sérülések vannak,
•
nem működik rendeltetésszerűen,
•
-- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt
tárolva, vagy
•
jelentős szállítási igénybevételnek volt kitéve.
•
Ne takarja le a készüléket (pl. pléddel), nehogy túlmelegedjen a készülék.
•
Soha ne működtesse a készüléket védőrács nélkül. Ne dugjon át tárgyakat a
védőrácson.
•
Ügyeljen arra, hogy üzemelés közben a készülék más tárgyaktól elegendő
távolságban legyen, a levegőáramlás biztosítására.
•
Semmi esetre se fogja meg a készüléket vagy a légkifúvó rácsot, amikor
működik a készülék, vagy még nem hűlt le (égési sérülés veszélye).
•
Ne öntsön ki folyadékot a ház fölött. Életveszélyes áramütés lehetősége áll
fenn!
•
Fektesse úgy a kábelt, hogy ne kerülhessen érintkezésbe forró
készülékrészekkel.
•
A készülék mozgatásához ne a kábelt húzza. Vigyázzon arra, hogy a kábel
véletlenül se akadjon fel valahol, mert ilyenkor leeshet később a készülék.
Ne csavarja a kábelt a készülék köré, és ne törje meg a kábelt. Ne használja
a készüléket egy külön időkapcsolóhoz, külön távkapcsoló rendszerhez, vagy
a készüléket automatikusan bekapcsoló egyéb berendezéshez
kapcsolódóan. Ilyen esetben tűzveszély áll fenn, ha a készülék le van
takarva, vagy helytelen módon van felállítva.
Egyebek
•
Karbantartást, beszabályozást és javítást csak szakember vagy szakműhely
végezhet.
•
Ha még lenne olyan kérdése, amelyekre ebben a használati útmutatóban
nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz vagy más
szakemberhez.

A tartót kizárólag az utastérben szerelje fel, a
csomagtérben ne.
•
A tartót úgy szerelje fel, hogy ne gátolja a vezetőt a
kilátásban.
•
A tartót ne szerelje fel a légzsákok felfújódási terében.
•
A tartónak nem szabad utazás közben fellazulnia.
•
A csavarlyukak kifúrásakor vigyázzon arra, hogy ne
sérüléjenek meg vezetékek.
1.
A tartót szükség esetén a megfelelő helyen a mellékelt csavarokkal vagy a
horog/tépőzár-szalag készlettel rögzítse.
2.
Erősítse fel a fűtőventilátort a tartóra. Figyeljen arra, hogy a fűtőventilátor
vezetősínjei pontosan üljenek a tartón.
3.
A tartó csuklója 360º-ban elforgatható. Irányozza be a hosszanti légkifúvó
rácsot az igényei szerint.
4.
Kösse össze a fűtőventilátor gépkocsidugóját a szivargyújtó aljzattal. A
gépkocsidugó zöld LED-je kigyullad, és jelzi ezzel az üzemkész állapotot.
5.
Állítsa a fűtőventilátor oldalán lévő kapcsolót a HEAT (fűtés) állásba, hogy
bekapcsolja a fűtőelemet.
6.
Állítsa a kapcsolót a FAN (ventilátor) állásba, ha a készüléket ventilátorként
akarja használni. A fűtőelem ebben az állásban nem kapcsolódik be.
7.
Állítsa a kapcsolót a középállásba, hogy kikapcsolja a készüléket.
8.
Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, húzza ki a dugóját a
szivargyújtó aljzatból.
Húzza meg a kapcsoló melletti gyűrűt, hogy kihajtsa a fogantyút.
Tisztítás és karbantartás
•
A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a dugóját a szivargyújtó aljzatból.
•
A készülék a ház felületének az alkalmankénti megtisztításától eltekintve
egyáltalán nem igényel karbantartást.
•
Ha felnyitja a készüléket, vagy önkényesen megváltoztatja a készülék
belsejében lévő kapcsolást, megszűnik a garancia.
•
A készülék tisztításához használjon egy tiszta, szálmentes,
antisztatikus és száraz tisztítókendőt.
A tisztításhoz ne használjunk szerves tisztítószereket vagy
benzint alkoholt vagy hasonlókat. Ezek a mérőműszer
burkolatát megtámadják; ezen kívül a gőzök károsak az
egészségre és robbanásveszélyesek. A tisztításhoz ne
használjon éles szerszámokat, csavarhúzót vagy drótkefét, stb.
6. Hibaelhárítás
magyarázat/leírás
A LED nem világít.

ok
Nincs tápfeszültség.

megoldás
Ellenőrizze a gépkocsidugó megfelelő
csatlakozását.

Hibás a biztosíték.

Húzza ki a dugót, és vegye ki a hibás
biztosítékot a kábelen lévő
biztosítékfoglalatból. Cserélje ki a
biztosítékot egy azonos típusú újjal
(lásd Műszaki adatok).

Ártalmatlanítás
Környezetünk védelmében és a felhasznált anyagok lehetőség szerinti teljes
újrafeldolgozása érdekében a felhasználó köteles használt és hibás
készülékeit az elektromos hulladékok közösségi gyűjtőhelyére eljuttatni.
Az áthúzott szemeteskuka jel azt jelenti, hogy a terméket az
elektronikai hulladékok számára kialakított gyűjtőállomáson kell leadni.
8. Műszaki adatok
Üzemi feszültség:
12 V=
Fűtőteljesítmény:
150 W
Kábelhossz: 2 m
Biztosíték ............................................................ lapos gépkocsibiztosíték, 15 A
Méretek (sz x ma x mé): 115 x 75 x 130 mm
Súly:
420 g

