
Köszönjük, hogy termékünket választotta. 

Kérjük, a termék használata előtt gondosan olvassa el az alábbi használati utasítást, és őrizze meg 
későbbi felhasználás céljából !  

Használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e! 
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Használati  és kezelési utasítás 

Tisztítás:

1. Tisztítás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ehhez húzza ki a hálózati 
csatlakozót a földelt aljzatból.
2. A tisztításhoz csak száraz és szöszmentes ruhát használjon. Ne használjon súroló hatású 
tisztítószereket vagy maró vegyszereket

Műszaki adatok:   
Feszültség:   230V 50Hz, 16A max. 3500W
Védettség:   IP44
Környezeti hőmérséklet: -10°C tól 25°C-ig
Csatlakozóvezeték:  1.4m H07RN-F 3x1,5mm²

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése: (WEEE utasítások) 
A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően 
már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.  
Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét.  
 Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem 
használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe. 
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• Rendszeresen ellenőrizze a terméket, hogy nincs -e rajta sérülés.Hibák 
esetén ne használja tovább a terméket.
• A terméket csak földelt, aljzathoz csatlakoztassa.
• Ne végezzen javítást a terméken.
• Ne használja ezt a terméket vályúkban vagy mélyedésekben, mert ez 
vízbeázást és a vízkárosodást okozhat.
• Ügyeljen arra, hogy a termék működése közben stabilan álljon leszúrva..
• Ne használja a terméket vízben.
• A termék fröccsenésálló (IP44), ezért szabadban is használható.
• A fröccsenés elleni védelem csak abban az esetben garantált, ha azonos 
védettségű (IP44) csatlakozók vannak csatlakoztatva és teljesen be 
vannak dugva.
• Ne működtesse a terméket, letakarva!
• A készülék csak akkor feszültségmentes, ha a hálózati csatlakozót 
kihúzta.
• Csak olyan készülékeket csatlakoztasson, amelyek alkalmasak felügyelet 
nélküli kezelésre.
• Vegye figyelembe a termék maximális teljesítményét (lásd a műszaki 
adatokat és az adattáblát). 

Telepítés:

1. Csavarja a talpat (tüske vagy talp) az óramutató járásával megegyező irányban a csőbe.
2. Ezután csavarja be a csövet az óramutató járásával megegyező irányba a csatlakozófejbe.

 3.1 Telepítés leszúrótüskével (A kép)
Szúrja a termék tüskéjét a szilárd talajba, maximum a lemezig, és győződjön meg róla, hogy 
megfelelően stabilan és függölegesen áll. 

 3.2 Szerelés talppal (B kép)
Szerelje fel a talpat négy csavarral (Ø 5 mm) és a tiplikkel a kiválasztott sík felületbe (pl. beton, 
teraszlap, faburkolat...), és győződjön meg róla, hogy megfelelően stabilan és függölegesen áll. 

4. Dugja be a termék csatlakozóját egy megfelelő földelt aljzatba. (védettség IP44).
5. A termék használatra kész. 
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