
 

 

 

Käyttöohje 
 

 

 

 

 



 Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän 

tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja 

helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se vain pistorasiaan ja nauti 

ylimääräisestä lämmöstä. Kahden nopeuden puhallin varmistaa, että lämpötila on aina 

miellyttävä! Digitaalinen näyttö on helposti luettava ja voit säätää lämpötilan 15-32C asteen 

välille. 

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. 

SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! 

 

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET 

*Elektronisia kodinkoneita käytettäessä on aina noudatettava tavanomaisia varotoimia, jotta 

voidaan vähentää tulipalon, sähköiskujen sekä henkilövahinkojen vaaraa, mukaan lukien 

seuraavat: 

 Lämmitin täytyy kytkeä 220-240V piiriin. Älä kytke mitään muuta samaan piiriin. Jos 

on epävarmaa, täyttääkö kotisi tämän vaatimuksen, voit kysyä valtuutetulta 

sähkönasentajalta ennen laitteen käyttöä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi  

johtaa tulipalonvaaraan, ylikuumenemiseen, toimintahäiriöön, omaisuusvaurioon, 

henkilövahinkoon tai jopa kuolemaan! 

 Älä kiinnitä lämmitintä jatkojohtoon, ylijännitesuojaan, ajastimiin, suoraan 

katkaisijaan tai pistorasiaan, johon on liitetty jo muita kodinkoneita. Ohjeiden 

noudattamatta jättäminen voi  johtaa tulipalonvaaraan, ylikuumenemiseen, 

toimintahäiriöön, omaisuusvaurioon, henkilövahinkoon tai jopa kuolemaan! 

 Lämmitin on kuuma, kun se on käytössä. Palovammojen estämiseksi älä kosketa 

paljaalla ihollasi kuuman laitteen pintaa. 

 Pidä tulenarat materiaalit kuten huonekalut, tyynyt, vuodevaatteet, paperit, vaatteet 

ja verhot ainakin 3 metrin etäisyydellä lämmittimen edestä ja pidä ne myös erillään 

lämmittimen sivuilta ja takaa. 

 Äärimmäinen varovaisuus on välttämätön, kun lämmitintä käytetään pienten lasten, 

liikuntaesteisten  ja lemmikkien läheisyydessä tai jos lämmittimen jättää päälle ilman 

valvontaa. 

 Älä käytä lämmitintä vaurioituneessa pistorasiassa, lämmittimen toimintahäiriön 

jälkeen tai  jos lämmitin on pudotettu tai se on vaurioitunut millään muulla tavoin. 

Kierrätä se  tai palauta se valtuutettuun huoltoon tutkittavaksi ja/tai korjattavaksi. 

 Älä käytä lämmitintä ulkona. Sade, lumi, aurinko, tuuli ja äärimmäiset 

lämpötilamuutokset voivat tehdä  lämmittimestä turvallisuusriskin. 



 Tätä lämmitintä ei ole tarkoitettu käytettäväksi kylpyhuoneessa, pesutuvassa ja 

vastaavanlaisissa sisätiloissa. 

 Älä koskaa aseta lämmitintä siten, että se voi pudota kylpyammeeseen tai muuhun 

vesiastiaan. 

 Sammuta lämmitin painamalla ensin virtakatkaisija OFF -tilaan ja poista  sen jälkeen 

lämmitin pistorasiasta 

 Älä anna vieraiden esineiden tukkia ilmanvaihdon tai poistoaukkojen reikiä. Ei saa 

käyttää esim sängyssä tai muilla phmeillä pinnoilla tämä voi aiheuttaa sähköiskuja, 

tulipalon tai vaurion  lämmittimelle. 

 Estääksesi mahdollisen tulipalon, älä tuki ilmanottoaukkoja tai poistoaukkoja millään 

tavalla. Älä käytä lämmitintä pehmeillä alustoilla kuten sängyssä, jossa aukot 

saattavat tukkeutua. 

 Jätä vähintään 3 metrin esteetön väli lämmittimen sivuille sekä etu- ja takaosaan 

maksimaalisen lämmön ja  ilmanvaihdon mahdollistamiseksi. 

 Lämmittimenssä on kuumia ja kipinöiviä osia. Älä käytä lämmitintä paikassa, jossa 

käytetään tai säilytetään bensiiniä tai muita palavia nesteitä.  Älä myöskään käytä 

paloarkoja liuottimia puhdistaaksesi lämmitintä. Pidä lämmitin aina kuivana. 

 Käytä lämmitintä ainoastaan tämän käyttöohjeen mukaisesti. Kaikki muu käyttö, jota 

valmistaja ei suosittele,  saattaa aiheutta tulipalovaaran, sähköiskuja tai 

henkilövahinkoja. 

 

VARMISTA ETTÄ HANDY HEATER ON TÄYSIN VIILENNYT ENNEN KUIN POISTAT SEN 

PISTORASIASTA. 

 

 

  



Käyttöohjeet: 
 

 
 

1) Kytke Handy Heater haluamaasi 220-240V vaihtovirtapistokkeeseen 

 
 

2) Paina on/off  kytkimestä yksikön sivulta "on” =päällä asentoon 
käynnistääksesi lämmittimen. 
 

 

3) Käytä "+" nappia lisätäksesi lämpöä tai "-" nappia vähentääksesi lämpöä 15-

32C asteen välillä digitaali näytöllä. 

 



 
4) Valitse mieleisesi tuulettimen nopeus. Paina "Tuuletin Nopeus nappia" 
valitaksesi Korkea (HH) tai matala (LL) väliltä "Digitaalisella näytöllä". 
 

 
5) Kun lopetat laitten käytön, paina "on/off" kytkin "Off" asentoon ja ota Handy 
Heater pois seinäpistokkeesta. Säilytä Handy Heater viileässä ja kuivassa 
paikassa. 
 
AJASTIMEN ASETUS 
 
Handy Heaterissä on sisäänrakennettu ajastin, joka katkaisee laitteesta virran 
automaattisesti tietyn ajan jälkeen. 
1. Kun Handy Heater on virtalähteessä ja päällä, paina Ajastin nappia" Timer" 
aktivoidaksesi ajastimen, ks.kuva. 
2. Paina toistuvasti ajastin napista asettaaksesi tunnit, Handy Heater sammuu 
automaattisesti asetetun ajan kuluttua. Voit valita 1-12 tuntia. 
3. Kun toivottu tuntimäärä on asetettu, lopeta ajastin napin painaminen. 
4. Peruuttaaksesi ajastimen, katkaise Handy Heaterista   virta. 
 

 



HUOLTO JA HOITO 
 
Huom: Ennen kuin aloitat minkään huolto-toimen, ota Handy Heater pois 
virtalähteestä ja anna sen jäähtyä täysin. 
Puhdistaaksesi, pyyhi ulkopuoli pehmeällä, märällä liinalla. Käytä tarvittaessa 
mietoa saippuaa. Kuivaa pehmeällä liinalla. 
 
VAROITUS: ÄLÄ ANNA NESTEEN PÄÄSTÄ LÄMMITTIMEN SISÄLLE 
 
ÄLÄ KÄYTÄ alkoholia, bensiiniä, puhdistuspulvereita, puupintojen 
kiillotusainetta tai karkeita harjoja puhdistaaksesi lämmitintä. Nämä 
voivatvahingoittaa lämmittimen pintaa. 
ÄLÄ UPOTA Handy Heateriä veteen. 
-odota, että lämmitin on täysin kuiva ennen kuin käytät sitä. 
-Säilytä viileässä, kuivassa paikassa, kun laite ei ole käytössä. 
 

 

 

 

  

                                           

                                

                                                       

 

 


