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Mantenimiento
Antes de limpiar el aparato desconectarlo de la toma de corriente y dejarlo
enfriar completamente.
Este aparato no precisa especiales operaciones de mantenimiento.
Para limpiar el aparato utilizar un paño suave y ligeramente humedecido.
No utilizar absolutamente productos abrasivos o disolventes químicos.
No utilizar sustancias, líquidos o paños excesivamente mojados ya que las posibles
infiltraciones podrían dañar el aparato de modo irreparable.
NO SUMERGIR JAMAS EL APARATO EN EL AGUA.
Colocación o sustitución de las baterías
Antes de sustituir o retirar las baterías, asegurarse de que el aparato esté apagado.
Sacar la tapa del alojamiento de las baterías ubicado en la parte trasera del mando
a distancia, sustituir las baterías con un tipo que posea las mismas características
técnicas y esté indicado en el alojamiento correspondiente.
Quitar las baterías si no se usará el aparato durante un período prolongado de
tiempo.
En caso de que las baterías tengan pérdidas, prestar atención a no tocar el ácido
que sale de las mismas.
Si se tiene contacto con el ácido, lavarse cuidadosamente las manos.
Prestar atención a que el ácido no tenga contacto con los ojos ni se ingiera.
Retirar las baterías del aparato antes de su eliminación.
Eliminar las baterías en los contenedores correspondientes.
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Figyelmeztetés

FYGYELEM : olvassa el figyelmesen a mellékelt használati útmutatót a
készülék biztonságos használatához és a megfelelő karbantartás érdekében
ez az útmutató fontos információkattartalmaz kérjük őrizze meg.
A vásárláskor kapott számlát, a jótállást és a használati útmutatót őrizze meg
esetleges későbbi felhasználásra.
A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készüléken nem
található sérülés. Látható sérülés esetén,ne használja azt, minden esetben
forduljon szakemberhez.
A csomagolás egyes részeit ne hagyja kisgyermek számára elérhető helyen.
A készülék nem gyerekjáték, elektromos berendezés, ezért fontos a biztonsági
előírások betartása.
A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e
a készülék adattábláján található adatokkal.
Ha a hálózati csatlakozó nem megfelelő, ezt csak hozzáértő, képzett szakember
által lehet kicserélni. Ne használjonolyan adaptert vagy hosszabbító kábelt, amely
nem felel meg a biztonsági előírásoknak
vagy nem rendelkezik a készülék áramellátáshoz szükséges kapacitással.
A készülék esetleges meghibásodása esetén, elsőként húzza ki a dugót a
csatlakozó aljzatból.
Ne próbálja megjavítani a készüléket, minden esetben forduljon a gyártó által
megjelölt szervizhez.
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Ha a megfelelő és rendeltetészerû használat ellenére a készülék meghibásodna
soha ne próbálja megjavítani, minden esetben forduljon a gyártó által megjelölt
szervizhez, ahol megfelelő szakembereket talál a hiba mielőbbi szakszeru
kijavítására.
Az elektromos készülékekre vonatkozóan vannak bizonyos általános szabályok,
melyek betartása minden esetben kötelező:
- Soha ne érintse a készüléket vízes vagy nedves kézzel!
- Biztonsági okokból a készüléket nem használhatják egyedül
gyermekek, mentálisan beteg emberek, tudatzavarban szenvedők.
Minden esetben felügyeletet kell biztosítani, különösen gyermekek jelenlétében.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárásnak! (erős napsütés, eső).
- Ne tegye ki a berendezést erős ütésnek vagy más durva fizikai behatásoknak!
Amennyiben meghibásodást tapasztal, ne próbálja megjavítani a készüléket,
minden esetben forduljon szakemberhez a gyártó által megjelölt szervizben.
Ha a készüléket már soha többet nem használja, húzza ki a dugót az elektromos
hálózatból, majd vágja le a csatlakozó kábelt.
Húzza ki a kábelt a teljes hosszában a túlmelegedés elkerülése érdekében.
Ha a hálózati csatlakozó megsérült annak cseréje, csak szakember által a
megfelelő szervizben lehetséges.
Biztonsági okokból soha ne nyissa fel a készüléket.
A készülék háztartási használatra készült, minden egyéb felhasználása veszélyes
és tilos!
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készüléken található szellőző rácsokba.
Helyezze a készüléket egyenes felületre.
Ne használja a készüléket mosogató, zuhanyzó, kád vagy medence közelében!
Ne használja a készüléket gyúlékony anyagokat tartalmazó helységben. (benzin,
festék...stb).
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne legyen a forró részek közelében.
FIGYELEM: NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET FÜGGÖNY VAGY EGYÉB MÁS
GYÚLÉKONY ANYAG MELLETT.
FIGYELEM: A TÚLMELEGEDÉS MEGELŐZÉSÉNEK ÉRDEKÉBENE TAKARJA
LE A KÉSZÜLÉKET!

LETAKARNI TILOS
Ez a készülék a 2006/95/ec és a 2004/108/ec szabványnak megfelelően készült.
A műszaki adatok a készüléken vannak feltüntetve.
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Használati utmutató

A készülék bekapcsolásához csatlakoztassa a villásdugót a hálózati aljzatba és
kapcsolja fel a készülék hátsó részén található kapcsolóval.
A vezérlő panelen az ON/OFF billentyű megérintésével és a MODE billentyűvel
választható ki a maximális vagy az átlagos teljesítményű működés; ▲/ ▼billentyűk
a hőmérséklet beállításához, amelyiken a készülék kikapcsol, majd újra indul,
amikor a hőmérséklet a beállított érték alá csökken.
A rezgés aktiválásához érintse meg a OSC billentyűt.
A programozott működés aktiválásához érintse meg a TIMER billentyűt;
minden érintéssel a beállított idő 1 órával több
lesz, a maximális 9 órás időtartamig. Amikor a
beprogramozott idő lejár, a készülék automatikusan
kikapcsol.

A távirányítóval ugyanazokat a funkciókat lehet használni,
mint amelyek a készülék vezérlőpaneljén vannak. POWER a
bekapcsoláshoz. MODE a teljesítmény kiválasztásához, a ▼/▲
gombok annak a hőmérsékletnek a kiválasztásához, melyet elérve
a készülék kikapcsol, majd ismét bekapcsol, amikor a hőmérséklet a
beállított érték alá süllyed.
TIMER annak a működési időnek a beállításához, melynek eltelte
után a készülék automatikusan kikapcsol.
OSC aktiválja a készülék rezgését.

Karbantartás
Húzza ki a készülék cstalakozó zsinórját a csatlakozó aljzatból és hagyja a
készüléket kihűlni mielőtt elkezdené tisztítani.
A készülék különösebb karbantartást nem igényel.
A tisztításhoz használjon puha vagy enyhén nedves kendt.
Soha ne használjon súrolószereket vagy kémiai vegyületeket. Ne használjon
semmilyen folyadékot, vizes, nedves ruhát, megakadályozandó, hogy a készülékbe
folyadék kerüljön és visszafordíthatatlanul megrongálja azt.
SOHA NE MERÍTSE VÍZBE A KÉSZÜLÉKET!
Az elemek behelyezése és cseréje.
Mielőtt kicserélné az elemeket győződjön meg róla, hogy a készülék ki van
kapcsolva.
Vegye le az elemtartó fedelet, ami a távvezérlő hátoldalán található.
Cserélje az elemeket azonos típusúra és ügyeljen a megfelelő polaritásra.
Helyezze vissza a fedelet. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye
ki az elemeket.
Ha az elemek kifolynának, ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen a kifolyt savval.
Ha ez mégis megtörténne, jól mosson kezet. Ügyeljen arra, hogy a sav szembe
ne kerüljön.
Ha a készüléket leselejtezné, vegye ki az elemeket.
Az elemeket az arra kijelölt gyűjtőkonténerekbe kell kidobni.
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GARANCIA
Határid ők és feltételek
A fenti garancia a vásárlástól számított 24 hónapig érvényes.
Csak gondosan kitöltött garancialevelet fogadunk el. A garanciához mellékelni
kell a blokkot, a vásárlás dátumával.
A garancia tartalmazza a készüléket felépít ő, gyári hibás alkatrészek cseréjét
és javítását.
A készüléket az egyik szervízközpontunkba kell bevinni ezzel a garancialevéllel
és a törvényes igazolással.
A garancia lejárata után a készüléket fizetés ellnében javítjuk.
A gyártó nem vállal felel ősséget semmilyen személyekben, állatokban vagy
tárgyakban keletkezett kárért, amely nem rendeltetésszerű használatból vagy
az útmutatóban leírt utasítások figyelmen kívül hagyásából ered.
Korlátok
Nem élhetnek a garancialevélben megfogalmazott jogaikkal és nem
vonhatnak minket felel ősségre az alábbi esetekben:
- a készüléket arra nem jogosult személy használta és elrontotta
- nem rendeltetésszerűen használták, tárolták vagy szállították
A garancia nem érvényes semmilyen külalaki sérülésre, vagy olyan kárra,
amely nem akadályozza a normális működést.
Ha a gondos anyagválogatás és gyártás ellenére hibát talál a készülékben,
vagy információra, illetve tanácsra van szüksége, lépjen kapcsolatba a helyi
értékesít ővel.
Eladás dátuma

ELADÓ PECSÉTJE

UTASÍTÁS AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA AZ
EU
JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL őEN 2002/96 EG.
Ha a készüléken, a fenti ábrán jelzett áthúzott szemetes jelzést látja, az arra utal, hogy a
készüléket az elhasználódás után újra kell hasznosítani. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónak a
készülék elhasználódását követ ően, át kell adni azt egy hulladék újrahasznosítással foglalkozó
szervezetnek, vagy új készülék vásárlásakor a vásárlás helyén a keresked őnek. Erre azért
van szükség, hogy a készülék megfelel ő és szakszerű újrahasznosítása megtörténhessen és
annak a környezetre és az egészségre esetlegesen ártalmas alkatrészei ne szennyezhessék
tovább környezetünket. Amennyiben a felhasználó ennek nem tesz eleget, úgy a N.22/1997 (50
ff N.22/1997) törvényben el őírtak szerint bírsággal büntethet ő.
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