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Преди работа с уреда , моля прочетете внимателно тези инструкции , за да избегнете повреди и опасни 
ситуации.Всяка употреба , различна от оказаната н това упътване , може да доведе до пожар , токов удар или 
други наранявания , които няма да бъдат покрити от гаранцията.
Гаранцията не покрива повреди , причинени от неправилна употреба на уреда.
Преди употреба отстранете опаковката и проверете целостта на уреда.
В случай на дефект или повреда , не се опитвайте да я отстранявате сами. Свържете се с търговския 
представител.
Не позволявайте на деца да си играят с опаковката и предпазвайте околната среда , като я изхвърлите по 
съобразен с околната среда начин.

1. За вашата безопасност
-Този уред е предназначен за обикновено домакинство. Не е предвиден за употреба в търговска/
индустриална среда , в превозни средства , на борда на самолети и кораби.
-деца над 8 години и лица с намалени физически , ментални и сензорни възможности , могат да употребяват 
уреда , само ако са запознати с възможните рискове.
Деца не трябва да си играят с уреда.Почистване и поддръжка не трябва да бъдат извършвани от деца без 
наблюдение.
Деца под 3 години трябва да стоят далеч от уреда , освен ако не са под постоянно наблюдение.
Деца между 3 и 8 години могат единствено да включват и изключват уреда , ако е монтиран съгласно 
инструкциите.
Деца между 3 и 8 години не трябва да регулират , чистят и поддържат уреда.
Уверете се,че мощността в мрежата отговоря на оказаната на плочката на уреда 230V ,50 Hz.
Този уред е водоустойчив според IPX4. Отоплителят трябва да бъде инсталилиран от клалифициран 
персонал.
По време на работа,  поставете уреда в безопасна позиция:
- Поне на 1 м от запалими предмети и мебели.
- Пред уреда да има осигурено поне 1 м свободно пространство
- Да не се поставя дирекно под контакт.
Не позволявайте на деца или домашни любимци да докосват или играят с уреда.
Внимание ! Горната решетка се нагрява по време на работа (поне 90 градуса)
Внимание : За да избегнете прегряване , не покривайте уреда. Не закачайте нищо на него и не го покривайте 
, докато работи. Това е ясно написано на опаковката на продукта или обозначено чрез символа 

Внимание : този уред е предназначен само за сушене на тъкани , прани във вода.
Не използвайте отоплителя в помещения с екплозивен газ  ,запалими разтвори или лепила.
Ако кабелът е повреден и трябва да бъде сменен ,не го правете сами!
Занесете уреда в оторизиран сервиз , за да избегнете възможен риск.



2.  Монтаж
• Използвайте уреда само когато е монтиран на стена във вертикална позиция.
• Уредът е т снабден с двойна електрическа изолационна верига (Class II)  и следователно не изисква 

заземяване
• Уредът е водоустойчив на IPX4 според международните изисквания. Това означава, че може да се 

използва в бани и други помещения с влага, стига да не е монтиран в периметъра на вана, душ или в душ 
кабина. Това означава, че не може да бъде монтиран в зоните маркирани като Volume 1 на фиг. 1

• Никога не трябва да е възможно хората под душа да достигат копчето за регулиране на уреда
• Устройствата за изключване (предпазинели, бушони и др.) трябва да позволяват пълното изключване на 

урда в случай на свръхнапрежение
• Уредът трябва да бъде правилно монтиран в съответствие с действащото законодателство в държавата, 

където се извършва  монтажа

3. Инсталация
• Монтирайте нагревателя на стената, като се уверите, че спазвате минималното разстояние от пода, от 

тавана и други стени, както е показано на фиг. 2
• Пробийте три дупки с бургия ф6 в стената, както е показано на фиг. 3
• Поставете дюбелите, които идват в комплект с уреда.
• Поставете двата горни винта, като внимавате да оставите разстояние от 8 мм между главата на винтовете 

и стената
• Захванете здраво уреда с двата винта. ВНИМАНИЕ! Преди да пуснете уреда, се уверете че е закачен на 

винтовете за да не падне!
• Завийте и третия винт отдолу, както е показано на фиг. 4

4. Използване на уреда

 4.1 Модел с термостат

• Започвайки от позиция “ * “ (против замръзване) завъртете врътката на термостата по посока на 
часовниковата стрелка, докато чуете как уреда се включва. Нагревателят започва да работи на 2000W и 
лампичката светва.

• Термостатът поддържа необходимата температура в помещението, като автоматично включва и изключва 
нагревателя. Колкото повече врътката се завърта по посока на часовниковата стрелка до по-голямо 
число, толкова по-висока ще бъде температура в помещението. Най-високата позиция на термостата 
съответства на приблизително на 35°С,  най-долната на около 5°С

 
 4.1.1. Използване на термостата

• В стая с температура над 35оС термостатът не включва нагревателя на вентилатора, дори ако е на 
максимална степен

• Обратно, в стая с много ниска температура (под 5оС) термостатът поддържа нагревателя постоянно 
включен, дори и да е на минимална степен

• За да оптимизирате използването на уреда, процедирайте като следвате:
 - завъртете копчето на термостата на максимум и изчакайте, докато се достигне комфортна 
температура
 - след това завъртете копчето на термостата обратно на часовниковата стрелка, докато чуете как 
термостата изключва
 - завъртете копчето на термостата по посока на часовниковата стрелка само малко в положението, в 
което термостатът ще поддържа избраната околна температура

5. Филтър
• Този уред е снабден с филтър , за да предпазва нагревателя от прах и мръсотия. Филтърът може да се 

откача и лесно да се почисти с вода (фигура 6)
• За да поддържате уреда в перфектно състояние , почиствайте филтъра веднъж на всеки шест месеца. 



Този символ върху уреда или върху документите, приложени към уреда показва, че този 
уред не бива да се третира, като битов отпадък. Вместо това той трябва да се предаде 
в специализиран пункт за рециклиране на електрическото и електронно оборудване. 
При изхвърлянето му спазвайте местните норми за изхвърляне на отпадъци. За по-
подробна информация за третирането, възстановяването и рециклирането на този уред 
се обърнете към Вашата местна градска управа, към Вашата служба за изхвърляне на 
битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили уреда.

6. Какво да правя в случай на неизправности

• В случай на прегряване, предпазното устройство на уреда автоматично деактивира нагревателните 
елементи и мотора. В резултат нагревателят спира да работи, въпреки че индикаторът остава включен. 

• В такъв случай:
 - изключете уреда и го оставете да се охлади за около 12-20 минути
 - уверете се, че филтърът за прах не е напълно запушен и почистете, ако е необходимо. Не забравяйте 
да го върнете отново след това.
 - елиминирайте всякакви други възможни причини за прегряване (напр. препятствия пред решетките 
за вход / изход на въздуха, натрупване на мръсотия и др.)
 - включете уреда отново и проверете дали работи правилно
 - ако не работи правилно, свържете се със сервиз на Тедан България ООД, посочен на стр. 14 - 15

7. Поддръжка
• -този уред не изисква специална поддръжка
• -почиствайте го със суха кърпа веднъж на всеки 6 месеца
• -ако уредът има нужда от поправка , моля обърнете се към оторизиран сервиз
• -при нужда от смяна на кабел , се обърнете към клалифициран персонал , за да избегнете повреда на 

уреда и риск за здравето.
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