Instrukcja obsługi
klimazon TEKNOS
HE-079-KL010-001
HE-079-KL010-002
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A - (ON/OFF) Włącznik
B - Gniazdo przewodu zasilającego
C - (FAN SPEED) Kontrolka siły nadmuchu
D - (START/STOP) Przycisk rozpoczęcia zatrzymania pracy
E-

Kontrolka grzałek; lampka wskazuje na pełną lub częściową moc pracy.

F - (+) (-) Regulacja czasu pracy urządzenia; lampka wskazuje czas pozostały do zakończenia
zabiegu.
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ABY WŁĄCZYĆ URZĄDZENIE
• Sygnał dźwiękowy informuje o gotowości programu. Uruchomienie następuje przy użyciu
przycisku (ON/OFF) urządzenie rozpoczyna pracę w trybie podstawowym. Szczegóły
programu podstawowego są następujące:
• czas pracy – 15 min.
• moc grzania – średnia temperatura grzania – 1 kontrolka zapalona na panelu
• moc nadmuchu – najniższa
Na tym etapie urządzenie ustawione jest na stan „czuwania”. Aby uruchomić program
podstawowy należy nacisnąć przycisk (START).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA
• Naciśnięcie przycisku (START) uruchamia urządzenie, wyłącza zapalona kontrolkę i rozpoczyna
program podstawowy.
• Przy użyciu przycisków (+) i (-) należy regulować czas pracy urządzenia
• Używając przycisku (FAN SPEED) należy regulować prędkość dmuchawy, która określa siłę
nadmuchu powietrza
należy regulować siłę grzania urządzenia – od minimum do
• Używając przycisków
maksimum; można również zupełnie wyłączyć grzanie. Podświetlenie informuje o ustawieniu
grzałek. Obydwie kontrolki zapalone wskazuje maksymalną moc grzania.
• Przycisk (STOP) zatrzymuje uruchomiony program. Migające światło wskazuje czas pozostały
do zakończenia programu, aktualną prędkość nadmuchu, uruchomione grzałki. Naciśniecie
przycisku (START) wznawia bieg dotychczasowego programu – od momentu, w którym został
zatrzymany.
• Timer wyposażony jest w skale 5-minutową; wyłącza się po każdych 5 minutach pracy.
Zapalone kontrolki wskazują pozostały czas zabiegu. Sygnał dźwiękowy informuje o
zakończeniu programu, a także o gotowości urządzenia do ponownego użycia.

OSTRZEŻENIA OGÓLNE:
Nie używać urządzenia w sąsiedztwie źródeł wilgoci; umywalek, wanien i innych
obiektów wypełnionych wodą, jak również w zawilgoconym środowisku.
Jeżeli urządzenie podłączone jest w łazience należy je odłączyć po zakończeniu zabiegu.
Sąsiedztwo wody może być szkodliwe nawet jeśli urządzenie nie pracuje.
W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa zaleca się stosowanie listwy
przeciwprzepięciowej o nominalnej sile dyferencjału nieprzekraczającej 30 mA.
Przed podłączeniem urządzenia do listwy należy skonsultować się z elektrykiem.
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