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LUGEDA ENNE KASUTAMIST

• Palun lugege neid juhiseid tähelepanelikult enne toote paigaldamist, kasutamist või hoolda-
mist.

• Palun säilitage see juhend edaspidiseks kasutamiseks.

SISUKORD

Toote tutvustus ...........................................................................................................................................................................................................................  3
Ohutusnõuded ...........................................................................................................................................................................................................................  3
Tooteinfo  ..........................................................................................................................................................................................................................................  5
Paigaldamine  ...............................................................................................................................................................................................................................  6
Seadme kasutamine  ............................................................................................................................................................................................................  7
Ilmajaama kasutamine  .....................................................................................................................................................................................................  7
Tõrkeotsing  ....................................................................................................................................................................................................................................  7

PAKENDI SISU

A: BVF ADELIG Smart Mirror ×1
B: Kruvi ×4
C: Tüübel ×4
D:  Puurimall ×1
E: Juhend ×1
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ESTTOOTE TUTVUSTUS

A BVF ADELIG Smart peegel on vannitoa seinapeegel, mis sisaldab mõningaid kasulikke funktsioo-
ne:

• LED valgustus
• ilma/kuupäeva/temperatuuri ja õhuniiskuse kuvamine
• kütte- ja peeglilt udu eemaldamise funktsioon

Detailsema tooteinfo jaoks külastage tootja veebilehte bvfheating.com.

OHUTUSNÕUDED

Lugege neid juhiseid tähelepanelikult enne seadme sisselülitamist või kasutamist. Alati hoidke 
antud juhend seadme kasutamiskoha läheduses! 

HOIATUS
Ärge paigaldage seda seadet lakke, see on mõeldud paigaldamiseks ainult seinale!
Vastasel juhul võib tekkida põlengu, tule ja kukkumisoht!

HOIATUS
Seda seadet saavad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning isikud, kellel on 
piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused 
ja teadmised, kui neid on juhendatud või nad on järelevalve all seadme ohutuks 
kasutamiseks ja nad mõistavad kaasnevaid ohte.
Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi läbi viia puhastust ega kasutaja-
hooldust ilma järelevalveta.
Alla 3-aastased lapsed tuleb eemal hoida, kui neid pidevalt ei jälgita.
Lapsed vanuses 3 kuni 8-aastat tohivad seadet sisse/välja lülitada ainult tingimusel, 
et see on paigutatud või paigaldatud ettenähtud tavapärasesse tööasendisse ning 
neile on tagatud järelevalve või juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõis-
tavad sellega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ei tohi seadet vooluvõrku ühendada, reguleerida ja 
puhastada ega kasutajahooldust teha.
Ärge kasutage seadet väikestes ruumides, kui kohal on inimesi, kes ei saa ruumist 
iseseisvalt lahkuda ja kes ei ole pideva järelevalve all.

HOIATUS
Selle toote mõned osad võivad väga kuumaks minna ja põhjustada põletusi. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata lastele ja haavatavatele inimestele. Selle paigaldamine 
kardinate ja muude tuleohtlike materjalide lähedusse on ohtlik. Põletusohu vältimi-
seks peaksid kütteseadmete kasutamisel olema ettevaatlikumad järgmised inime-
sed: imikud ja lapsed, tundliku nahaga inimesed, vanad, haiged, purjus inimesed, 
unerohtu võtvad inimesed.

• Enne kasutamist eemaldage kõik sinised kaitsekiled (nii ees kui taga).
• Veenduge, et kasutuspinge on vahemikus 110–240 V, 50 Hz ja toiteallikas on rangelt koos-

kõlas IEC-ga, vasakul on nulljuhe ja paremal on pingestatud juhe ning ka hästi maandatud.
• Antud seadmed vajavad rohkem voolu kui väikesed seadmed, seega on vaja eraldi 5A pisti-

kupesa.
• Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides.
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• Ärge kasutage seadet agressiivses keskkonnas.
• Paigaldage seade püstisesse ja stabiilsesse asendisse.
• Laske seadmel pärast märgpuhastust kuivada. Ärge kasutage seda märjana.
• Ärge kasutage seadet märgade või niiskete kätega.
• Ärge jätke seadet otse pritsiva vee kätte.
• Ärge kunagi sisestage seadmesse esemeid ega jäsemeid.
• Ärge katke ega transportige sisse lülitatud seadet.
• Ärge istuge seadme peal.
• See seade ei ole mänguasi! Hoida eemal lastest ja loomadest. Ärge jätke seadet töötamise 

ajal järelevalveta.
• Enne seadme kasutamist kontrollige tarvikuid ja ühendusosi võimalike kahjustuste suhtes. 

Ärge kasutage defektseid seadmeid ega seadme osi.
• Veenduge, et kõik väljaspool seadet olevad elektrikaablid oleksid kaitstud kahjustuste eest 

(nt loomade põhjustatud). Ärge kunagi kasutage seadet, kui elektrikaablid või toiteühendus 
on kahjustatud!

• Elektriühendus peab vastama peatüki Tooteinfo spetsifikatsioonidele.
• Sisestage toitepistik korralikult kinnitatud pistikupessa.
• Ärge kasutage seadet, kui pistikupesa või juhe on ülekoormatud.
• Toitekaabli pikenduste valimisel jälgige seadme toitesisendit, kaabli pikkust ja ettenähtud 

kasutust. Tõmmake pikendusjuhtmed täielikult lahti. Vältige elektrilist ülekoormust.
• Enne seadme hooldus-, puhastus- või remonditööde tegemist eemaldage toitepistik pistiku-

pesast. Hoidke eemaldamise ajal toitepistikust kinni.
• Lülitage seade välja ja ühendage toitekaabel vooluvõrgust lahti, kui seadet ei kasutata.
• Ärge mingil juhul kasutage seadet, kui avastate toitepistikul või toitekaablil kahjustusi. Kui 

toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks välja vahetada tootja, selle hooldusagen-
di või sama kvalifikatsiooniga isiku poolt. Defektsed toitekaablid kujutavad endast tõsist ohtu 
tervisele.

• Seadme paigaldamise ajal järgige tehniliste andmete peatükis sätestatud minimaalseid kau-
gusi seintest ja muudest esemetest ning hoiu- ja töötingimusi.

• Ärge kunagi puurige kütteseadmesse.
• Ärge kasutage seadet, kui klaasil või peegli pinnal on kahjustusi.
• Ärge kasutage seadet kardinate vahetus läheduses.
• Ärge asetage seadet süttivale maapinnale.
• Ärge transportige seadet selle töötamise ajal.
• Ärge puudutage pinda seadme töötamise ajal, et vältida põletusi.
• Enne transpordi- ja / või hooldustöid laske seadmel jahtuda.
• Ärge kasutage seda seadet vannide, dušialuste, basseinide või muude veenõude läheduses. 

Elektrilöögi oht!
• Seade tuleb paigutada kohta, kus vannis või duši all viibiv inimene ei saa lüliteid ja juht-    

süsteeme puudutada.
• Ärge asetage seadmele esemeid, nt. riided.
• Ärge kasutage seadet õues. Ärge asetage seadet märjale või üleujutatud pinnasele. 
• Ärge eemaldage toitejuhet seinast, juhtmest tõmmates. Pistiku eemaldamiseks haa-

rake pistikust, mitte juhtmest.
• Ärge venitage kaablit ega tekitage kaablile mehhaanilist pinget. 
• Hoidke kaabel kuumutatud pindadest eemal.
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EST• Ärge paigutage kaablit vaiba alla. Ärge katke kaablit mistahes vaipade või sarnaste katete-
ga. Ärge paigutage kaablit mööbli või seadmete alla. Komistamisohu vältimiseks paigutage 
kaabel liiklemispiirkondadest eemale, nii et see ei komistaks.

• Ärge kasutage pehmetel pindadel, näiteks voodil, kus avad võivad ummistuda.
• Hoidke põlevaid materjale, näiteks mööblit, patju, voodipesu, pabereid, riideid ja kardina-

id, vähemalt 0,9 m (3 jalga) seadme esiosast ning hoidke neid seadme külgedest ja tagant 
eemal, kui seade on vooluvõrku ühendatud.

• Kui pistiku ja pistikupesa vahel on lõtk või pistik muutub väga kuumaks, tuleb pistikupesa 
välja vahetada. Pistikupesa vahetamiseks küsige nõu kvalifitseeritud elektrikult.

• Enne vooluvõrgust eemaldamist lülitage kõik funktsioonid välja. Enne tööriista või lisasead-
me ühendamist ühendage see vooluvõrgust lahti.

• Enne transpordi- või hooldustöid laske seadmel jahtuda.
• Ärge võtke seadet isiklikult lahti ega vahetage osi välja, vastasel juhul võib see põhjustada 

mehaanilisi rikkeid, elektrilöögi, tulekahju või kehavigastusi.
• Garantii ei kehti toote rikete korral, mis on põhjustatud isiklikust demonteerimisest.

TOOTEINFO

Esikülg

Tagakülg

• Peegli pealispind

• LED valgustusriba

• Puutetundlik nupp

• Seinakinnitus

• Displei ekraan

• Temperatuuri 
/ õhuniiskuse andur
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PAIGALDAMINE

1. Valige paigaldusasend, järgige vajalikke minimaalseid vahemaid.
2. Märkige puuraukude asukohad puurimallile (D), kui neid ei ole mallile märgitud. Kleepige 

puurimall seinale.

3. Puurige augud. Sisestage kruvid tüüblitesse ja kinnitage kruvid. Kruvid peaksid tüüblitest 
välja ulatuma u. 1,5 cm kaugusele.

4. Eemaldage tagumine kaitsekile, riputage peegel (A) kruvidele ja liigutage seda ühes suunas 
lõpuni.

Märkus: eemaldage seadme kasutamise alustamisel ära esi- ja tagakaitsekile.

BVF ADELIG 200 BVF ADELIG 350

Mõõtmed 600*600*44 mm 600*1000*44 mm

Netokaal 7,2 kg 12,2 kg

Tööpinge 230V 50Hz

Küttevõimsus 200 W 350 W

LED võimsus 10 W 13 W
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ESTSEADME KASUTAMINE

1. Ühendage toide vooluvõrku.
2. Puutetundliku nupu taustvalgustus on aktiivses olekus (valgustatud valge).
3. Puudutage ühe vajutusega nuppu, ümbritsev LED valgustus süttib; Veel üks puudutus ja 

valgustus kustub.
4. Puudutage puutetundlikku nuppu kaks korda järjest, ilmateate ekraan lülitatakse sisse; 

Sulgemiseks topeltpuudutage uuesti. 
Märkus: Ilma kuvamine tuleb eelnevalt seadistada, palun vaadake järgmist juhist. 

5. Kütte- või udu eemaldamise funktsiooni sisselülitamiseks vajutage puutenuppu pikalt, 
puutenupu valge taustvalgustus muutub siniseks; Kütte/udu eemaldamise väljalülitamiseks 
vajutage puutetundlikku nuppu uuesti pikalt.

ILMAJAAMA KASUTAMINE / TÕRKEOTSING

Kõige uuema info jaoks palun külastage tooja veebilehte või skaneerige allolev QR kood.

bvfheating.com/adelig
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