KÄYTTÖOHJE
MALLI: 1240/ PH-01R

Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, Myllypuronkatu 30, 33330 Tampere

HARJU -PANEELILÄMMITTIMEN OMINAISUUKSIA
•

600 W

•

Tyylikäs viimeistelty lasipinta

•

Ympäristöystävällinen

•

Kestävä rakenne yhdistettynä ultraohueen kevyeen muotoiluun

•

Viileäntuntuinen reuna

•

Helppo käyttää ja huoltaa

•

Ainutlaatuisen helppo kiinnitys- ja irrotusjärjestelmä

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Mitä tahansa sähköistä laitetta käytettäessä tulisi noudattaa seuraavanlaisia
perusturvallisuusohjeita:
1. Lue ohjeet huolellisesti ennen jokaisen laitteen käyttöä.
2. Varmista aina, että arvokilven jännite vastaa kotonasi olevaa verkkojännitettä.
3. Vääränlainen toiminta ja väärä käyttö voivat vaurioittaa paneelilämmitintä ja
aiheuttaa vamman käyttäjälle.
4. Paneelilämmitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Kaupallinen käyttö
mitätöi takuun, eikä myyjää tule pitää vastuussa vammasta tai vauriosta, joka
on syntynyt käyttäessä laitetta muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön.
5. Älä kuljeta johtoa materiaalien alta. Älä peitä johtoa pikkumatoilla,
ohjauskiskoilla tai vastaavilla peitteillä.
6. Tämä lämmitin on käytettäessä kuuma. Palovammojen välttämiseksi älä anna
paljaan ihon koskettaa kuumia pintoja. Pidä tulenarat materiaalit, kuten
huonekalut, tyynyt, patja, paperit, vaatteet ja verhot ainakin 3 jalan (0,9 m)
päässä lämmittimen etupuolesta ja pidä etäällä sivuista ja takaosasta.
7. Lämmittimen sisällä on kuumia ja valokaaria synnyttäviä tai kipinöiviä osia.
Älä käytä sitä paikoissa, joissa käytetään tai säilytetään bensiiniä, maalia tai
syttyviä nesteitä.

8. Tätä paneelilämmitintä ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käyttöön, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat
heikentyneitä, tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heitä valvo tai ole
ohjeistanut laitteen käyttöön henkilö, joka on vastuussa heidän
turvallisuudestaan.
9.

Vauvaa tai lasta ei tulisi jättää ilman valvontaa, koska pitempi kosketus
pinnan kanssa voi aiheuttaa vamman.

10. Tarkista säännöllisesti, ettei virtajohto tai -pistoke ole vaurioitunut. Jos johto
tai pistoke on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa valmistajan tai pätevöityneen
henkilön toimesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
11. Virtapiirin ylikuormittumisen välttämiseksi älä kytke lämmitintä piiriin, jossa jo
ennestään on jokin toinen laite toiminnassa. Lämmitintä ei saa kiinnittää
suoraan seinässä olevan sähköpistorasian ala-/yläpuolelle.
12. Kun lämmitin ensimmäistä kertaa kytketään päälle, saattaa tuntua hiukan
hajua parin ensimmäisen päivän aikana. Tämä on täysin normaalia ja
aiheutuu sideaineen jäännöskosteudesta, eikä siitä ole mitään haittaa
terveydelle.
13. Älä käytä paneelilämmitintä, jos se on pudonnut tai vaurioitunut millään
tavalla. Vaurioitumisen tapauksessa vie laite tutkittavaksi ja/tai korjattavaksi
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
14. Sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä upota laitetta, pistoketta tai sähköjohtoa
veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen tai päästä sitä alttiiksi niille.
15. Älä koskaan sijoita lämmitintä sellaiseen paikkaan, jossa se voi pudota
kylpyammeeseen tai muuhun vesiastiaan.
16. Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen
puhdistamistarkoituksessa.
17. Irrota pistoke pistorasiasta pitämällä kiinni pistokkeesta. Älä vedä johdosta
paneelilämmittimen irrottamiseksi verkosta. Irrota pistoke virtalähteestä aina,
kun se ei ole käytössä, ennen puhdistusta tai kun lisätään tai poistetaan osia.

18. Sellaisten varaosien käyttäminen, joita valmistaja ei suosittele tai myy,
saattaa johtaa vammoihin, tulipaloon tai sähköiskuun.
19. Varmista, että johto ei ole sellaisessa paikassa, jossa sitä voi vahingossa
nykäistä.
20. Älä anna johdon koskettaa kuumia pintoja.
21. Mahdollisen tulipalon estämiseksi älä millään tavalla sulje lämmittimen ja
seinän välistä tilaa, joka on tarkoitettu ilman sisäänottoon tai poistoon.
22. Tämä paneelilämmitin ei sovi ulkokäyttöön. Älä käytä tätä laitetta mihinkään
muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön.
23. ÄLÄ kanna laitetta virtajohdosta.
24. ÄLÄ PEITÄ lämmitintä missään olosuhteissa.
25. Irrota laite verkkovirrasta aina, kun se ei ole käytössä tai ennen
puhdistamista.
26. Käytä laitetta aina sileällä, tasaisella, vakaalla pinnalla. Älä sijoita laitetta
kuumalle pinnalle.
27. Varmista, että kytkin on “Off”-asennossa aina käytön jälkeen.
28. Valmistaja ei ole vastuussa mistään vauriosta tai vammasta, joka on
aiheutunut väärästä tai virheellisestä käytöstä tai luvattomasti suoritetusta
korjauksesta.
29. Teknisten ongelmien tapauksessa sulje laite äläkä yritä korjata sitä itse. Vie
laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen tutkittavaksi, säädettäväksi tai
korjattavaksi. Vaadi aina käytettäväksi alkuperäisiä varaosia. Edellä
mainittujen varotoimien ja ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa haitata
tämän laitteen turvallista käyttöä.

33. Laitetta ensimmäistä kertaa käytettäessä saattaa ilmetä outoa hajua,
mutta se on myrkytöntä ja häviää 5 minuutin kuluttua.
Varoitus: Tätä laitetta saavat käyttää lapset, jotka ovat vähintään 8-vuotiaita, ja
henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut fyysisesti, aistien osalta tai henkisesti, tai
joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, vain jos heitä valvotaan tai on opastettu laitteen
käyttöön turvallisella tavalla ja niin, että he ymmärtävät käyttöön liittyvät riskit.
Aikuisten tulee huolehtia, etteivät lapset leiki lämmittimen kanssa.
Vaatimus: Lämmitintä ei saa sijoittaa suoraan pistorasian alapuolelle.

Asennusohjeet (vapaasti seisova)：
Jalkojen asennus:
Mukana toimitetut jalat täytyy kiinnittää ennen lämmittimen käyttöä.
Käännä runko varovasti raapimattomalle ja vakaalle pinnalle. Varo, ettet
vaurioita pintakäsittelyjä tai pohjapintoja.
Yhdistä jalat lämmittimen pohjaan mukana toimitetuilla ruuveilla (ST4*16)
varmistaen, että ne kiinnittyvät lämmittimen pohjaan oikein.

Runko x 1

Jalat x 2

Ruuvit (ST4*16) x 2

Kahvan asennus:
Laita rungon julkisivupuoli raapimattomalle pinnalle varovasti. Varo
aiheuttamasta vaurioita tai pohjan vaurioitumista.
Kiinnitä kahva lämmittimeen ruuveilla (ST4*10)

Runko x 1

Kahva x 1

Ruuvit (ST4*10) x 2

Asennusohjeet seinäkiinnitykseen：
1. Avaa pakkaus, jossa on lämmitin ja seinäripustukseen tarkoitettu varustepussi
(ruuvit ST4x35mm x3, ruuvitulpat ∅8 x3）.
2. Merkitse reikien paikat. Vasemman ja oikean reiän väli on 125 mm. Alemman ja
kahden ylemmän reiän välinen etäisyys on 200 mm.
3. Upota ruuvitulpat reikiin.
4. Kierrä kolme ruuvia ruuvitulppiin.
5. Asettele lämmitin niin, että ruuvit osuvat lämmittimen takana oleviin asennusosiin.
6. Kun asennat lämmitintä, varmista että sen pohjan ja lattian välinen etäisyys on
ainakin 20 cm.

KÄYTTÖOHJEET

1．Avoin toimintatila：
1. Virta päälle: käännä ensin päälle sivussa oleva mekaaninen kytkin, monitorin
lämpötilanäyttöön syttyy valo ja ikoni

on koko ajan päällä (vallitseva huoneen

lämpötila on näkyvissä), tuote siirtyy valmiustilaan. Kosketa sitten virtanapin
ikonia : tällöin näytössä näkyy ympäristön lämpötila ja avoimen toimintatilan
ikoni
vilkkuu sillä hetkellä. (Uudelleenkäynnistyksen jälkeen kone

automaattisesti olettaa toimintalämpötilan olevan 35 C), jos toimintaa ei ole,
tuote jää huurtumisenestotilaan avoimessa toimintatilassa , ja ikoni on
korostettuna. (Uudelleenkäynnistyksen jälkeen kone automaattisesti olettaa
toimintalämpötilan olevan 35 C). Jos toimintaa ei ole, tuote jää
huurtumisenestotilaan avoimessa toimintatilassa, ja ikoni

on korostettuna.

Tällöin lämmitin siirtyy avoimen toimintatilan huurtumista estävään tilaan.
2. Avoimen toimintatilan
Kun ikoni

ja viikoittaisen toimintatilan

vilkkuu, paina ylös-

asetuskytkintä
toimintatilan

tai alas-nappia

vaihtaminen:
, paina sitten

varmistaaksesi valinnan; jos haluat vaihtaa avoimen
ja viikoittaisen toimintatilan

, mutta jos avoimen

toimintatilan ikoni ei värise, sinun on painettava asetusnappia
sen, ja sitten paina ylös-

tai alas-nappia

herättääksesi

siirtymistä varten, kun ikoni

vilkkuu.

3. Avoimen toimintatilan asettaminen: Paina asetusnappia
toimintatilan ikoni

, vapaan

lakkaa välkkymästä, ja paina sitten asetusnappia

valitaksesi huurtumistilan

ja lämmitystilan

. Valitun toimintatilan ikoni

valaistuu, ja toisen toimintatilan ikonissa ei ole valoa. Valitse huurtumisenestotila
, jolloin tuote lämmittää vain silloin, kun ympäristön lämpötila on alle 5 astetta,
ja lopettaa lämmittämisen, kun lämpötila nousee noin 10 asteeseen. Lämmityksen
aikana näytössä näkyy ikoni

, ja ikoni

sammuu, kun lämmitys pysähtyy.

4. Lämpötilan asetus: Paina lämpötilanappia
kosketa ylös-

tai alas-nappia

, lämpötilan näyttö välkkyy,

asettaaksesi sopivan lämpötilan, ja lämpötila

asettuu automaattisesti 10 sekunnin kuluttua. (Lämpötila voidaan asettaa vain
viihtyvyystilassa

; huurtumisenestotila

on oletuksena 5 astetta.) Lämmitin

toimii lämpötila-alueella -20 - 50 C ja voidaan asettaa toimimaan välillä 15 - 50
C. Kun ympäristön lämpötila on sama kuin asetettu lämpötila, lämmitin lakkaa
automaattisesti lämmittämästä ja sitten lämmitysikoni

sammuu samalla. Kun

ympäristön lämpötila on 1 asteen asetetun lämpötilan alapuolella, tuote palaa
viihtyvyystilaan

(lämmitysikoni

syttyy samalla).

5. Ajastuksen asetus: Paina ajastusnappia

, ikoni

ei näy, keskialueen ikoni

valaistuu, ja tuntimäärä 00 alkaa vilkkua. Kosketa ylöstuntimäärän asettamiseksi, joka on 24 tuntia. Paina nappia
minuuttiaika 00 vilkkuu, kosketa ylös-

tai alas-nappia

tai alas-nappia
uudelleen,
asettaaksesi

minuuttiajan. Huurtumisenestotilassa voidaan asettaa aloitusajankohta (toisin
sanoen, haluttuna ajankohtana lämmitin siirtyy voimakkaasti lämmittävään tilaan).
Lämmitystilassa voidaan asettaa haluttu aika pysähtymiseen (toisin sanoen,
haluttuna ajankohtana lämmitin lakkaa lämmittämästä ja siirtyy automaattisesti
huurtumisenestoasetukseen), ajastettu aika vähenee koko ajan, ja myös näytössä
näkyy vähenevä aika. Asetuksen jälkeen se hyppää takaisin vallitsevaan
huoneenlämpötilaan ja ikoniin

syttyy valo.

6. Lapsilukkotoiminta: Kun tuote siirtyy valmiustilaan 1 minuutiksi, se lukkiutuu
automaattisesti ja lapsilukon ikoni
ylös-

tai alas-nappia

ikoni

sammuu.

tulee samaan aikaan näytölle; painamalla

5 sekuntia voidaan lapsilukko avata, jolloin lapsilukon

7. Avoimen ikkunan toimintatila: Kun kaikissa lämmitystoiminnoissa
(viihtyvyystila, huurtumisenestotila) huoneen ikkuna avataan ja huoneen lämpötila
laskee 5 asteella 30 minuutin kuluessa, tuote lakkaa automaattisesti lämmittämästä
ja avoimen ikkunan toiminnan ikoni
valaistuu näytöllä. Jos lämmittäminen
täytyy aloittaa uudelleen, on ensin poistettava lukitus (jos se on päällä), sitten
painaa ja pitää ylös-

tai alas-nappia

5 sekuntia sen toimintatilan

palauttamiseksi, joka oli käytössä ennen ikkunan avaamista.

8. Sulkeminen: Paina nappia

: lämmitin lakkaa toimimasta, näytössä näkyy

vain ympäristön lämpötila, eivätkä muut toimintaikonit ole valaistuna. (Jos
käyttöä ei ole tarkoitus jatkaa pitkään aikaan, käännä sivulla oleva mekaaninen
kytkin pois päältä.)

2. Viikoittainen toimintatila
1. Käännä virta päälle: käännä ensin päälle sivussa oleva mekaaninen kytkin, näytöllä
olevaan lämpötilan näyttöön syttyy valo ja ikoni

on koko ajan päällä

(osoittaen vallitsevaa lämpötilaa), tuote siirtyy valmiustilaan. Kosketa sitten
virtanapin ikonia : tällöin näytössä näkyy ympäristön lämpötila ja vapaan
toimintatilan ikoni
vilkkuu. (Koneen käynnistämisen jälkeen oletuslämpötila
on automaattisesti 35 C). Muita ikoneita ei näytetä. Kosketa ylösnappia

kytkeäksesi viikoittaisen toiminnan

vilkkuu, paina asetusnappia

, viikoittaisen toiminnan ikoni

: jolloin siirrytään viikoittaisen toiminnan

valmiustilaan, tällöin samaan aikaan syttyy valo viimeisen viikon
asetusnumeron
2. Toimintatilan

; ja huurteenestotoiminnan
ja avoimen toiminnan

toimintatilan ikoni
ylös-

;

ikoniin.

valinnan kytkeminen: Kun vapaan

tai viikoittainen toimintatila

tai alas-nappia

tai alas-

on vilkkuvana, kosketa

vaihtaaksesi ne, kosketa sitten asetusnappia

varmistaaksesi valinnan; mutta siinä tapauksessa, että vapaan toimintatilan ikoni
tai viikoittaisen toiminnan ikoni
alhaalla asetusnappia
ylös-

tai alas-nappia

ei värise, on painettava ja pidettävä

sen herättämiseksi ensin, ja sen jälkeen kosketetaan
vaihdon tekemiseksi, kun ikoni vilkkuu.

3. Toimintatilan asetus: Viikoittaisen toiminnan ollessa valmiustilassa paina
asetusnappia

, viikko

vilkkuu, kosketa ylös-

tai alas-nappia

viikonpäivän (1-7) valitsemiseksi, paina sitten asetusnappia
P1 vilkkuu, paina ylös-

tai alas-nappia

, asetusnumero

. Voit valita minkä tahansa

asetuksen P1-P5 sopimaan toiminta-asetukseesi, ja sen jälkeen paina

vahvistaaksesi valinnan, valittu viikko ja asetusnumero näytetään pitkään. (Viikko
1-7 ja P1-P5 ovat vapaasti valittavissa yhteensopiviksi).
P1-P5 toimintaohjelma:
P1: ajankohdan 0-5 huurteenestotila

; ajankohdan 5-24 viihtyvyystila

;

(sopii olohuoneeseen käytettäväksi lauantaina ja sunnuntaina)
P2: ajankohdan 0-10 huurteenestotila

; ajankohdan 10-24 viihtyvyystila

;

(sopii olohuoneeseen käytettäväksi maanantaista perjantaihin)
P3: ajankohdan 0-7 viihtyvyystila

; ajankohdan 7-19 huurteenestotila

ajankohdan 19-24 viihtyvyystila

; (sopii käytettäväksi makuuhuoneessa)

P4: ajankohdan 0-6 huurteenestotila
ajankohdan 17-24 huurteenestotila

; ajankohdan 6-17 viihtyvyystila

;

;

; (sopii toimistokäyttöön maanantaista

perjantaihin)
P5: ajankohdan 0-24 huurteenestotila

; (sopii toimistokäyttöön lauantaina ja

sunnuntaina)

4.Ajan asetus: nappi

, viikko

vilkkuvat, paina ylös-

tai alas-nappia

asettaaksesi tämän päivän viikon päiväksi, paina sitten aikaa
00: vilkkuu,
paina ylös- tai alas-nappia asettaaksesi tunnit 1-24, paina sitten nappia, minuutit:
00 vilkkuvat, paina ylös-

tai alas-nappia

, jolloin minuutit voidaan asettaa

välille 0-59. (Tämä asetus määrittää ajankohdan juuri nyt)
5. Lämpötilan asetus: Paina lämpötilanappia
ylös-

tai alas-nappia

, lämpötilan näyttö vilkkuu, paina

asettaaksesi sopivan lämpötilan, lämpötilan asetusalue

on 15-50 astetta. Kun ympäristön lämpötila on sama kuin asetettu lämpötila, lämmitin
lakkaa lämmittämästä. Kun ympäristön lämpötila on 1 asteen alempi kuin asetettu
lämpötila, lämmitin käynnistyy jälleen. (Huomaa: Asetettu lämpötila-arvo on
viihtyvyystilan toimintalämpötila

, ja huurtumisenestotilan

oletusarvo on

automaattisesti 5 astetta).
6. Lapsilukkotoiminta: Kun tuote siirtyy valmiustilaan 1 minuutiksi, se lukkiutuu
automaattisesti, ja lapsilukon ikoni

tulee samaan aikaan näytölle; painamalla ylös-

tai alas-nappia

5 sekuntia voidaan lapsilukko avata, jolloin lapsilukon ikoni

sammuu.
7. Avoimen ikkunan toiminto: Kun kaikissa lämmitystoiminnoissa (viihtyvyystila,
taloudellinen toimintatila, energiansäästötila, huurtumisenestotila) huoneen ikkuna
avataan ja huoneen lämpötila laskee 5 asteella 30 minuutin kuluessa, tuote lakkaa
automaattisesti lämmittämästä ja ikkuna näkyy näytöllä. Toimintaikoni
valaistuu.
Jos lämmittäminen täytyy aloittaa uudelleen, on ensin poistettava lukitus (jos se on
päällä), sitten painaa ja pitää ylös-

tai alas-nappia

5 sekuntia palauttaaksesi

toiminta-asetuksen ennen ikkunan avaamista vallinneeseen tilaan.

Tämä laite pystyy automaattisesti muistamaan asetetun ohjelman. Niin kauan kuin
virtaa ei ole katkaistu, asetettua ohjelmaa ja aikaa synkronoidaan koko ajan. Jos virta
katkaistaan, on aika asetettava uudelleen seuraavalla kerralla laitetta käynnistettäessä,
mutta muut asetukset eivät muutu.

PUHDISTUS JA HUOLTO

•

Tämä paneelilämmitin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön, eikä käyttäjä voi
sitä huoltaa.

•

Älä avaa tai vaihda mitään osia itse. Ota yhteys pätevään
sähköhuoltoliikkeeseen tai palauta laite myyjälle, jos huoltoa tarvitaan.

•

Muista aina irrottaa laitteen pistoke virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
Irrottaaksesi lämmittimen seinästä puhdistusta tai uutta pintakäsittelyä varten
avaa vain ruuvipultin suojus ja kierrä pultit auki niiden irrottamiseksi seinästä.

•

Älä käytä valkaisuainetta tai muuta hankaavaa ainetta tai liuottimia laitteesi
puhdistukseen, koska se voi aiheuttaa vaurion pintakäsittelyyn.

•

Älä upota paneelilämmitintä veteen tai muuhun nesteeseen, äläkä pidä sitä
juoksevan veden alla puhdistaessasi.

•

Itsepintaisten läikkien/tahrojen poistamiseksi pyyhi pinnat rätillä, joka on
hiukan kostutettu saippuavedessä tai miedossa ei-hankaavassa
puhdistusaineessa.

•

Lyhytaikaista säilytystä varten irrota vain lämmittimen pistoke ja anna sen olla
irrallaan; pitkäaikaista säilytystä varten voit irrottaa laitteen seinästä tai peittää
sen jollakin.

Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoitta sitä, että sähköinen tai
elektroninen

laitteesi

pitää

hävittää

käyttöaikansa

lopussa

erillään

kotitalousjätteestä.
EU:ssa on kierrätykseen tarkoitettuja erillisiä keräysjärjestelmiä.
Saadaksesi lisätietoa ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai myyjään, jolta
ostit tuotteen.

