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HOIATUS
SEDA JUHENDIT PEAB LUGEMA HOOLIKALT JA SÄILITAMA HILISEMAKS REFERENTSIKS.

Me ei saa vastutada kahjude eest, mis on põhjustatud nende juhiste eiramisest. 
Seade võib olla võimaliku elektrilöögi allikaks. ÄRGE KUNAGI proovige kütteseadet hooldada ilma 
toiteallikat lahti ühendamata.
Võimalik süttimisallikas.

TÄHTSAD OHUTUSEESKIRJAD
LUGEGE TÄHELEPANELIKULT-Infrapuna kütteseade on loodud ohutuks kasutamiseks. Sellest 
hoolimata võivad  kütteseadme paigaldamine, hooldamine ja kasutamine olla ohtlikud. Järgmiste 
protseduuride järgimine vähendab tulekahju, elektrilöögi, inimeste vigastuste ohtu ja viib 
paigaldamise aja miinimumini. Hoidke need juhised alles edaspidiseks kasutamiseks.

1. Enne kütteseadme kasutamist lugege läbi kõik juhised.

2. Enne kasutamist eemaldage seade pakendist ja veenduge, et see on heas korras. 

3. Ärge laske lastel mängida pakendi osadega (näiteks kilekotid).

4. Seadme IP-klas on 65. See tähendab, et see on kaitstud vee sissetungimise eest igast suunast. 
Seda saab ohutult puhtaks pesta. Ainult hooneväliseks kasutamiseks.

5. Veenduge, et majapidamise elektrisüsteem sobib kokku kütteseadme tehniliste näitajatega. 

6. Kütteseadet voolu ühendades veenduge, et teie käed on kuivad, et vältida elektrilööki.

7. Ärge kasutage kergestisüttivaid esemeid kütteseadme lähedal ega suunake seadet lähemale 
kui 1 m (3 feet) esemetele nagu mööbel, padjad, voodipesu, paber, riided, kardinad jne. Sellised 
esemed peaksid paiknema kütteseadme külgsuunas või taga. 

8. Ärge kasutage seadet mistahes vedeliku allika, vanni või basseini vahetus läheduses.

9. Ärge sisestage ega laske sisestada võõrkehasid mistahes ventilatsiooni või väljalaske avasse, 
kuna see võib põhjustada elektrilööki, tuld või kütteseadme vigastust.

10. Ärge jätke seadet kasutamise ajal järelevalveta.

11. Kui need on paigaldatud märgadele aladele, peavad kütteseadme lülitid või juhtseadised 
asuma nii, et vannis või duši all olevad inimesed neid ei saaks puudutada.

12. Nende juhiste eiramisest või muust ebaõigest kasutamisest või valest käitlemisest põhjustatud 
kahju eest ei saa vastutada.

13. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete 
võimete või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikutele (sealhulgas lastele), välja arvatud 
nende turvalisuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhul, kui nende turvalisuse eest vastutav 
isik on neile seadme kasutamist õpetanud. Lapsi ja haavatavaid inimesi tuleks jälgida, et nad ei 
mängiks seadmega.

14. Selle seadme ülekuumenemise vältimiseks hoidke õhu sisse- ja väljalaskeavasid puhtana 
kõigest, mis võib põhjustada ummistusi. Aeg-ajalt kontrollige kõiki sisselaske- ja väljalaskeavasid, 
veendumaks, et neis pole mustust ega tolmu. ÄRA KATA.

15. Töö ajal on see kütteseade VÄGA KUUM - ärge puudutage kütteseadme ühtegi osa, kui see on 
sisse lülitatud. Ärge puudutage ühtegi osa enne 30 minutit pärast selle väljalülitamist.
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16. ÄRA KUNAGI pane käsi kütteelementide alla. Laske kütteelemendil ALATI jahtuda vähemalt 10 
minutit enne küttetoru või külgnevate osade puudutamist.

17. Kütteseade tuleb paigaldada vastavalt paigaldusjuhendile, pöörates erilist tähelepanu 
minimaalse vaba ruumi nõuetele. Kütteseade tuleb paigaldada jäigale kronsteinile või kinnitusele.

18. Vastavalt kohalikele juhtmestikueeskirjadele tuleb lisada seade kütteseadme lahti-
ühendamiseks.                 

19. Kütteseadet ei tohi paigaldada vahetult pistikupesa alla ega ette.

20. Kütteseadme rikke või toitekaabli kahjustumise korral tuleb seade remondiks tagasi viia 
ostukohta.

21. Seda seadet saavad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, 
sensoorsete või vaimsete võimete või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud, kui neile on 
tagatud järelevalve või juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad saavad aru kaasnevatest 
ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada 
ega hooldada.

PAIGALDAMINE
• Selle kütteseadme peaks paigaldama pädev isik, st kvalifitseeritud elektrik.

• BVF R-10 paneelsoojendi ideaalne paigaldusasend on laes, otse soojendatava ala kohal. Kui 
see pole võimalik, saab BVF R-10 paigaldada seinale ja nurga alla. Sellises olukorras veenduge, 
et paigalduskõrgus jääb vahemikku 2,1–2,7 m ja laud jääb seinast 2,5 m kaugusele.

• Kütteseadmega on kaasas seina-/laekinnitusega spetsiaalselt välja töötatud pöördklambrid, 
mis võimaldavad toodet seina või lakke kinnitada eeldusel, et sein/lagi on kindel, ja ei ole 
peidetud veetorusid ega elektrijuhtmeid. 

• Kui paigalduskõrgus on üle 2,7 m, soovitame kasutada lisavarustust, et vähendada kütteseadme 
kõrgust 2,3–2,5 meetrini. See suurendab teie BVF R-10 paneelsoojendi efektiivsust.

• Elektriühendused / pistikupesad ei tohi asuda kütteseadme tagapiirkonnas. Need peaksid 
asuma väljaspool seadme füüsilist jalajälge, et minimeerida soojuse kogunemist seadme taha.

• Kui kütteseade paigaldatakse kaldele (nt võlvlagi), veenduge, et elektriühendus oleks 
kütteseadme madalaimas punktis.

PAIGALDAMISE ASUKOHT 
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STANDARDSED KINNITUSED
BVF R-10 infrapuna kiirguril on kaasas paar standardset kinnituskronsteini. Need reguleeritavad 
kronsteinid võimaldavad otsest lae- või seinakinnitust ning on varustatud võimalusega valida 
eelseadistatud nurk.

1. samm: Kinnitage reguleerimiskronstein 
libiseva konsooli külge.

3. samm: Kinnitage reguleerimiskronstein 
seina külge kaasasolevate kruvidega.

2. samm: Paigaldage libisev konsool noole 
suunas kiirguri külge.

4. samm: Kahe reguleerimiskonsooli 
paigaldamisel veenduge, et kronsteinid 
oleksid kruvidega tugevalt kinni.
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Allpool toodud skeemid näitavad minimaalset soovitatud kliirensit ehk vaba ruumi.

ERINEVAD PAIGALDUSVIISID
BVF R-10 paigaldamine on lihtne ja hõlbus kaasasolevate standardsete kinnituskronsteinide abil. 
Muude keerukamate kohtade jaoks on saadaval mitmesuguseid paigaldusvõimalusi - vaadake 
allolevaid skeeme.

Kütteseadet saab paigaldada otse lakke, seina allapoole nurga all, paigaldada laega samal tasapinnal; 
kettidele või postidele riputada; kinnitada talade või postide külge; kinnitada otsast otsani. 
(Kõik pikendusklambrid ja ketid ei kuulu komplekti).
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STATSIONAARSE VIHMAVARJU VÕIMALUSED
BVF R-10 kiirgureid saab paigaldada enamiku kaubanduslike, püsivate vihmavarjude või 
varjukonstruktsioonide alla. Materjal peab kaitsma kütteseadet otseste sademete eest. Kõiki 
mudeleid saab ühendada horisontaalsete vihmavarjude tugede külge, kasutades posti / tala 
kinnituskomplekte. See on ainult kirjeldus. Täpsema teabe saamiseks pöörduge vihmavarju tootja 
poole.

KONTROLLNIMEKIRI PEALE PAIGALDAMIST

Mida kontrollida Vale paigaldamise tõttu tekkivad olukorrad

Kas paigaldis on stabiilne? Seadmed võivad küljest kukkuda või rappuda.

Kas soojusisolatsioon on piisav? Seadmete lähedal asuvate esemete kahjustus.

Kas nimipinge on sama kui nõutud? Seadme rike.

Kas juhtmeühendus on õige? Seadme rike.

Kas maandus on ühendatud ohutult? On elektrilekke oht.

Kas juhtmestik vastab standardile? Seadme rike või vooluahela kahjustus.
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FUNKTSIOONID JA KASUTAMINE
1. ÜHENDAGE seade pistikupessa, veenduge, et toiteallikas oleks õige nimiväärtusega

2. VAJUTAGE sisselülitamise nuppu kiirguri paremal küljel

3. LÜLITAGE kiirgur sisse või välja distantspuldilt

4. ÜLES JA ALLA nuppudega seadistage taimer ja võimsuse aste

5. VÕIMSUSE NUPPU vajutage enne võimsuse astme valimist

6. TAIMERI NUPPU vajutage enne taimeri seadistamist

Märkus: Kõik BVF R-10 kiirgurid ja nende distantspuldid töötavad samal sagedusel.

SISSELÜLITAMISE NUPP: kiirguri paremal küljel on selleks, et seadet saaks sisse ja välja lülitada ilma juhtpuldita.

HOOLDUS
BVF R-10 infrapuna soojuskiirgur on valmistatud vastupidavatest materjalidest, kuid regulaarne 
hooldamine ja hooldamine aitab pikendada kütteseadme eluiga.

1. Keskkonnast kogunenud mustuse eemaldamiseks on soovitatav voolikust seade üle loputada 
ja pehme lapiga pühkida kiirguri pinnad koos õrna pesuvahendiga. Seejärel loputage 
kütteseadmelt kogu pesuaine.

2. Kõik atmosfääris olevad kemikaalid, sealhulgas sigaretisuits, saaste jne, tuhmistavad kerise 
pinda. Sellisel juhul võib vaja minna täiendavat puhastamist ja hooldust.

3. Puhastusprotsessi läbiviimine vähemalt iga kolme kuu tagant vähendab saaste kogunemist ja 
hoiab BVF R-10 heas korras.

4. Kui kütteseade on söövitavas keskkonnas, nt. soolasprei, soovitame teil igal nädalal oma 
kiirgur puhastada kergelt värske veega. Pärast puhastamist lülitage kütteseade 20 minutiks 
sisse, et kõik veejäägid kuivaks ja vältida veeplekke.

5. Enne puhastamist või kontrollimist tuleb kütteseade välja lülitada ja täielikult maha jahutada.

6. Ärge kasutage kütteseadme puhastamiseks mingeid abrasiivseid materjale ega tooteid, sh 
lahustid, tsitruselised või muud tugevad puhastusvahendid.

7. Kütteseadet käsitsedes veenduge, et käed oleksid puhtad või kasutaksite puhtaid kindaid, 
kuna rasv või mustus võib küttekeha pinnale pleki jätta.

8. Ärge kasutage kütteseadmete puhastamiseks tugeva survega vett, vaid pihustage veega 
õrnalt.

Ladustamine: hoidke kütteseadet tolmu ja mustuse kogunemise vältimiseks jahedas ja kuivas kohas, kui seda 
ei kasutata. Hoidmiseks kasutage pakendikarpi.

ÜMBERTÖÖTLEMINE
Elektritoodete kasutusea lõppedes ei tohiks neid koos majapidamisprügiga ära 
visata. Viige toode elektriseadmete vastuvõtupunkti. Küsige ringlussevõtu nõu 
kohalikult omavalitsuselt või jaemüüjalt.
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