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התחלת השימוש: 
הוציאו את המכשיר מאריזתו, סובבו אותו כלפי מטה והניחו אותו על החומר 
במהלך  שהיא  צורה  בכל  ניזוקו  לא  החשמל  וכבל  שהמכשיר  בדקו  הפלסטי. 

ההובלה. אין להפעיל את המכשיר אם הוא ניזוק. 

חיבורי חשמל:
לפני חיבור הרדיאטור לחשמל, בדקו שהמתח בכבל החשמלי מספק את ערך 

המתח )V( המסומן על המכשיר ושהשקע וכבל החשמל מתאימים.
חברו את הרדיאטור לשקעים מוארקים בלבד.

הפעלה: 
חברו את התקע לשקע החשמל. סובבו את וסת החום לדרגה המרבית.
הפעילו את הרדיאטור בעזרת המתג/מתגים בהתאם להנחיות שלהלן:

כפתור במצב ->>1<< הפעלה מינימאלית )הנורית דולקת(	 
כפתור במצב ->>2<< הפעלה בינונית )הנורית כבויה(	 
2 כפתורים במצב >>1<< ו  >>2<< הספק מירבי )הנוריות דלוקות( לכיבוי 	 

המכשיר, הביאו את 2 המתגים למצב כבוי והוציאו את התקע מהשקע .
כיוון התרמוסטט: כאשר הטמפרטורה בחדר מגיעה לדרגה הרצויה, סובבו 	 

באיטיות את כפתור התרמוסטט עד אשר הנורית תכבה )או למצב המסומן 
בקול נקישה(ולא מעבר לכך. התרמוסטט יווסת את הטמפרטורה שהוגדרה 

וישמור עליה באופן קבוע .
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תכונות:
מוצר באיכות גבוהה אורך חיים ארוך.	 
לשמן החימום יעילות גבוהה, מהירות יכולת חימום, ללא ריח וללא רעש.	 
ישנם 2 מתגים לשינוי 3 מצבי שליטה.	 
שימוש נוח וקל לאחסון.	 

הערות:
אין להעמיד את הרדיאטור מתחת לבית שקע.	 
מקלחת, 	  אמבטיה,  של  הקרובה  בסביבה  זה  ברדיאטור  להשתמש   אין 

בריכת שחיה קרוב לווילונות וחומרים דליקים אחרים. 
מכשיר חימום זה מלא בכמות מדויקת של שמן מיוחד. תיקונים הדרושים 	 

לפתיחה של מיכל השמן יבוצעו אך ורק על ידי היצרן או סוכן השירות שלו 
שאליהם יש לפנות במקרה של דליפת שמן.

בעת השלכת רדיאטור שמן פעל בהתאם לתקנות הנוגעות להשלכת שמן.	 
אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה,החלפתו תעשה על ידי היצרן,על 	 

ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
כבל	  את  להניח  אין  לחים.  בגדים  לייבש  כדי  ברדיאטור  להשתמש   אין 

החשמל על חלקים חמים.
כדי להימנע מחימום יתר,אין לכסות את מכשיר החימום.	 
השתמשו ברדיאטור רק כאשר הוא ניצב.	 
לפעול	  לו  הניחו  הראשונה,  בפעם  הרדיאטור  את  מפעילים  אתם   כאשר 

את  ,אווררו  ההפעלה  .במהלך  שעתיים  למשך  לפחות  מקסימלי  בהספק 
החדר כדי למנוע הפצת ריח" חדש מהמכשיר.

קולות חריקה במהלך ההפעלה הראשונה של המכשיר הם נורמליים.	 
אין להשתמש במכשיר זה בחדרים ששטחם פחות מ -4 מטר רבוע.	 
חשוב!! אין לכסות את המכשיר במהלך הפעולה שכן עלול להיווצר מצב 	 

מסוכן של התחממות יתר.
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הוראות הרכבה:
עליך להרכיב את הרגליים לפני הפעלת הרדיאטור

אזהרה: אין להפעיל את הרדיאטור אם הגלגלים לא מחוברים, הפעילו את 	 
התנור רק שהוא במצב יציב  כל עמדה אחרת עלולה ליצור מצב מסוכן.

מניחים את הרדיאטור הפוך על משטח ישר וודא כי הוא יציב.	 
U עפ"י האיור 	  ,יש לצרף קודם את בורג  כדי לצרף את תושבת הגלגלים 

ולסגור ע"י האום המצורף.

פרמטרים טכניים:

דגםמתחתדרהספקצלעות
92000W50Hz230VDAV 10092
112300W50Hz230VDAV 20122
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איור חשמלי:

איור הרדיאטור:

צלעות הרדיאטור

מפסק ההפעלה

תרמוסטט

לוח פלסטיק

אחסון כבל חשמל

גלגלים
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תעודת אחריות:

של. 1 התקינה  לפעולתו  מלאה  טכנית  לאחריות  כבטחון  ניתנת  זו   תעודה 
המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

או . 2 חלק  כל  ללא תשלום  להחליף  או  לתקן  היא  זו,  תעודה  לפי  אחריותנו 
לפי ואשר  כפגום  לנו  יראה  אשר  המוצר,  של  הפעולה  ממנגנון   חלקים 
שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל 

סדירה. 
האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמל.. 3
אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה מיום  הקניה, כלפי הקונה הישיר . 4

בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא 
הסכמתנו תחילה.

 מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של . 5
 אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:

 • היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות
 השימוש, או

 	 נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו או 
 • הוזנח או נפגע בתאונה. או

 • לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות
האמורה בהם.

אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל . 6
הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.

יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.. 7
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