Инструкция за употреба
Вентилаторна печка с термостат HTFA14CWT

За допълнителна информация, може да разгледате разширеното ръководство
онлайн: ned.is/htfa14cwt

Описание на продукта
Nedis HTFA14CWT е вентилаторна печка, използвана за отопление на малки помещения, стаи.

Предназначение
Продуктът е предназначен изключително като вентилаторна печка за домашна и вътрешна
употреба. Този уред е подходящ само за добре изолирани помещения или нередовна
употреба. Всяка модификация на уреда може да има последици за безопасността, гаранцията
и правилното функциониране.
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Описание на частите (Изображение А)
❶Копче за режим
❷Копче за термостат
❸Индикатор на захранване
❹Захранващ кабел
❺Изключено
❻Издухване на въздух
❼Половин мощност
❽Пълна мощност
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Технически данни:
Продукт

Вентилаторна Печка

Номер на артикула

HTFA14CWT

Размери (д х ш х в)

250 x 120 x 250 мм

Тегло

1.1кг

Входно напрежение

AC 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Номинална мощност

1800 - 2000 W

Настройки

Изключен - Издухване на въздуха - 1000 - 2000 W

Защита от прегряване

Да

Инструкции за безопасност
ВНИМАНИЕ!
• Използвайте уреда само за целта и както е описано в това ръководство.
• Уверете се, че електрическото захранване във вашия район съвпада с напрежението на уреда
220-240VAC и честота 50 Hz.
• Уверете се, че няма други електрически уреди с висока сила на тока в същата верига с вашия
уред. Може да възникне претоварване.
• Не използвайте уреда, ако част от него е повреден или дефектен. Незабавно се свържете с
оторизиран сервиз или вашия търговец за съдействие.
• Деца под 3 години трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под непрекъснато
наблюдение.
• Деца на възраст от 3 до 8 години могат да включват/изключват уреда само при условие, че
той е бил поставен или инсталиран в предвиденото му нормално работно положение и са
получили надзор и инструкции относно безопасното използване на уреда, както и че разбират
свързаните с това опасности. Деца на възраст от 3 до 8 години не трябва да включват в ел.
контакт, регулират и почистват уреда или да извършват поддръжка.
• Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сензорни
или умствени способности или липса на опит и знания, ако са получили надзор или инструкции
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относно използването на продукта по безопасен начин и разбират произхождащите опасности.
Децата никога не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да
се извършват от деца без надзор.
• Не пръскайте вода върху уреда.
• Не позволявайте на вода да попадне в уреда.
• Не използвайте уреда във влажна среда.
• Не използвайте уреда за сушене на пране и дрехи.
• Не използвайте уреда в прашна среда.
• Не използвайте продукта в помещения под 4 м2.
• Не покривайте уреда.
• Дръжте уреда далеч от хлабави продукти (напр. завеси, пластмасови торби, хартия), които
могат лесно да покрият входа за въздух.
• Дръжте уреда на разстояние от запалими предмети като мебели, завеси и подобни.
• Не използвайте уреда в помещения, където се използват или съхраняват запалими течности
и/или газове.
• Не поставяйте уреда върху движещи се превозни средства или на места, лесни за
преобръщане и падане.
• Изключете уреда от захранващия кабел, когато не се използва дълго време.
• Не изключвайте уреда от контакта, като дърпате кабела. Винаги използвайте щепсела, за да
издърпате.
• Не се препоръчва употреба на удължителен кабел. Ако използвате удължителен кабел,
използвайте възможно най-късия вариант и напълно удължен.
• При употреба се уверете, че захранващият кабел е напълно развит и не се докосва до уреда.
• Не свързвайте едновременно други уреди към същия ел. контакт, използван за включване на
печката.
• Не използвайте уреда с таймер за включване / изключване или друго оборудване, което
може автоматично да включва устройството.
• Не поставяйте уреда непосредствено под ел. контакт.
• Не оставяйте печката без надзор, когато се използва.
• Работете с уреда само със сухи ръце. Работа с мокри ръце могат да причинят токов удар.
• Не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. Този уред може да се
обслужва само от квалифициран техник за поддръжка и ремонт, с цел намаляване риска от
токов удар.
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Инсталация
Проверете съдържанието на опаковката
Проверете дали всички части са налични и дали на частите не се виждат повреди. Ако липсват
части или имат повреда, не използвайте уреда и се свържете с вашия търговец за съдействие.

Свързване на печката към електрическата мрежа
Оставете минимум 1 метър пространство около отворите за вход и изход на въздуха, за да
осигурите добра циркулация на въздушния поток.
1. Поставете печката върху изравнена и твърда повърхност.
2. Включете A❹ в електрически контакт.

Употреба
Включване на вентилаторната печка
1. Завъртете A❶ до A❻, за да включите вентилатора.
2. Завъртете A❶ към A❼ или A❽, за да включите печката.
3. Използвайте A❷, за да зададете температурата.

Изключване на вентилаторната печка
1. Завъртете A❶ към A❺.
2. Изключете A❹.

Поддръжка








Преди да почистите уреда, извадете щепсела от ел. контакт и оставете печката да се
охлади.
Почистете решетките с прахосмукачка. Когато външната страна на уреда е замърсена,
може да почистите с влажна кърпа и да подсушите със суха кърпа.
Не пръскайте вода върху уреда.
Не позволявайте на вода да попадне в уреда.
Не използвайте агресивни химически почистващи препарати като амоняк, киселина
или ацетон, когато почиствате уреда.
Преди да приберете печката, изключете щепсела от контакта и я оставете да се охлади
напълно.
Когато уреда не се използва, се препоръчва да го покриете с найлонов плик или
фабричната му опаковка и да го съхранявате на сухо, проветриво място.

Гаранция
Всички промени и / или модификации по уреда анулират гаранцията. Производителят и
търговците не носят отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на уреда.
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Опровержение
Дизайнът и техническите спецификации подлежат на промяна без предизвестие. Всички лога,
марки и имена на продуктите са търговски марки или регистрирани търговски марки на
съответните им собственици и с това се признават като такива.

Изхвърляне

Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови
отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите възможна вреда за околната среда
или човешкото здраве чрез неконтролирано изхвърляне на отпадъци, вие сте
отговорни за рециклирането им, така че да може да насърчи устойчивата
повторна употреба на суровините. За да върнете използвания от вас продукт,
можете да използвате обикновените системи за връщане и събиране или да се
свържете с магазина, от който е закупен продуктът. Те могат да ви съдействат с
информация относно рециклирането на този продукт.

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля
посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:
ВИКИВАТ ООД

Производител: NEDIS B.V.

Гр. Пловдив, 4003, България

T: +31 (0)73-5993965

Ул. Мостова 3

E: service@nedis.com

W: https://vikiwat.com

W: www.nedis.com/contact

E: info@vikiwat.com

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC ’sHertogenbosch THE NETHERLANDS

T: 0700 45 445/ *4545
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