
Keraaminen Lämpöpuhallin
VV 20 CDH
Käyttöohje



Tuotteen ominaisuudet

• 2 tehotasoa 1200W/2000W
• Hipaisukytkimet
• 0,5-7,5 tunnin ajastin
• Pyörimistoiminto (oskillointi)
• LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon
• Ylikuumenemissuoja
• Kaatumissuoja
• Irroitettava ilmansuodatin
• Kaukosäädin

Turvallisuusmääräykset

Tärkeää tietoa turvallisuudesta ja järkevästä käytöstä

Tärkeää tietoa turvallisuudesta ja järkevästä käytöstä• 
Ylikuumenemisen ja tulipalon vaaran vuoksi lämpöpuhallinta ei saa peittää.• 
Varmista, että laite kytketään laitteen tyyppikilven mukaiseen verkkojännit-• 
teeseen.
Muista aina kääntää tehokytkin asentoon 0, ja irrota aina pistotulppa pistora-• 
siasta, kun lämpöpuhallinta ei käytetä tai kun se siirretään toiseen paikkaan tai 
puhdistetaan.
Lämpöpuhallin on tarkoitettu ainoastaan lisälämmönlähteeksi, ja sitä saa käyttää • 
vain valvottuna.
Liitosjohdon täytyy roikkua vapaana eikä sitä saa vahingoittaa tai altistaa • 
kuumalle lämpötilalle. Varmista, että liitosjohto sijaitsee niin, ettei sen päälle voi 
astua.
Tuotetta ei saa käyttää, jos liitosjohto vahingoittuu tai jos tuote on pudonnut tai • 
joutunut puristukseen tms.
Vahingoittuneen liitosjohdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai valtuutettu • 
huoltomies.
Varmista, ettei lämpöpuhaltimen ilmanotto- ja poistoaukkoihin joudu mitään vier-• 
aita esineitä. Seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku ja lämpöpuhallin saattaa 
vahingoittua.
Älä käytä lämpöpuhallinta tiloissa, joissa käytetään tai säilytetään räjähtäviä • 
kaasuja tai joissa käytetään helposti syttyviä liimoja tai liuottimia.
Varmista, että lämpöpuhaltimen ympärillä on paljon vapaata tilaa ja että etäisyys• 
huonekaluihin ja muihin esineisiin on riittävän suuri. Lämpöpuhaltimen kaikilla • 
sivuilla ja yläpuolella tulee olla vähintään 100 cm vapaata tilaa. Varmista, että 
etäisyys kaikkiin palaviin materiaaleihin on riittävän suuri.
Noudata erityistä varovaisuutta, kun lämpöpuhaltimen läheisyydessä oleskelee • 
lapsia tai eläimiä; älä myöskään koskaan jätä laitetta toimimaan ilman valvontaa.
Lämpöpuhallin ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön.• 
Älä käytä lämpöpuhallinta kylpyhuoneessa, märkätiloissa tai vastaavissa tiloissa.• 



Lämpöpuhallin on kuuma, kun se on normaalissa toiminnassa. Varo ihokoske-• 
tusta lämpöpuhaltimen lämpimien pintojen kanssa, ja kanna lämpöpuhallinta aina 
kädensijasta kun haluat siirtää sen toiseen paikkaan.
Älä käytä lämpöpuhaltimessa ajastinta, joka kytkee laitteen automaattisesti • 
päälle. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi valvottuna, ei pysyvänä lämmönläht-
eenä.
Kun lämpöpuhallinta käytetään ensimmäisen kerran, saatat tuntea erikoista, • 
mutta täysin vaaratonta hajua. Tämä ilmenee ainoastaan laitteen ensimmäisellä 
käyttökerralla.
Älä peitä laitteen ilmanotto- ja -poistoaukkoja ja varmista, ettei niiden lähellä • 
ole verhoja tai huonekaluja. Lämpöpuhaltimen lähellä olevat esineet saattavat 
vahingoittua.
Varo etteivät terävät esineet kosketa lämpöelementtiä, joka saattaa vaurioitua.• 

Huomaa, että tämä symboli tarkoittaa ”Ei saa peittää”.•	



Asennusohje

Irrota lämpöpuhallin varovaisesti pakkauksesta, ja irrota kiinnitysrengas lasijalustan 
kiinnitystä varten.

Lämpöpuhallin Kiinnitysrengas

Asenna lasijalusta paikalleen ja kiinnitä se lopuksi kiinnitysrenkaalla.

Lämpöpuhallin KiinnitysrengasLasijalusta

Etuosa Sivu Takaosa

1. Ohjauspaneeli ja 
toiminnot

2. Ilmantuloaukko

3. Pääkytkin

4. Kahva

5. Kannellinen
ilmansuodatin



Käyttö

Kytke laite tyyppikilven mukaiseen verkkojännitteeseen.
Paina pääkytkin kytkin asentoon “I” laitteen käynnistämiseksi. Laitteesta kuuluu ääni, 
joka merkitsee, että lämpöpuhallin on valmis käyttöön. Laite suljetaan asettamalla 
pääkytkin asentoon ”O”.

Ohjauspaneelli ja toiminnot

KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS
Paina symbolia “      ”, ja tehoa osoittava merkkivalo syttyy. Lämpöpuhallin käyn-
nistyy pienimmällä teholla, joka on noin 1200 W. Seuraavalla kerralla, kun symbol-
ia kosketetaan, kaikki toiminnot pysähtyvät ja lämpöpuhallin siirtyy ”odotustilaan”. 
Tällöin tehoa osoittava merkkivalo sammuu.

TEHONVALITSIN
Kun haluat ohjelmoida laitteen suuresta tehosta pieneen tehoon, paina symbolia 
“      ”, ja kyseisen tehon merkkivalo syttyy.

PYÖRIMISTOIMINTO
Kun haluat käynnistää tai pysäyttää pyörimistoiminnon lämmön levittämiseksi
suuremmalle alalle, paina symbolia “      ” , ja kyseisen toiminnon merkkivalo syttyy, 
kun pyörimistoiminto on valittu.

AJASTIN
Kun haluat ohjelmoida lämpöpuhaltimen toimimaan tietyn ajanjakson ennen kuin se
kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä, paina symbolia “      ” , jolloin voit valita 
jakson pituuden. Joka painallus lisää jakson pituutta 30 minuutilla. Maksimiaika on 
7,5 tuntia.Lämpöpuhallin kytkeytyy pois käytöstä automaattisesti.



Kaukosäätimen käyttöohje
Avaa kaukosäätimen paristotilan kansi kaukosäätimen takaosassa painamalla sitä
taaksepäin.
Aseta paristotilaan 4 kpl. AAA-paristoja, ja varmista, että niiden +- ja – -navat ovat 
oikein päin paristotilassa. Sulje kansi ja kaukosäädin on valmis käytettäväksi.

Kaukosäätimen neljä painiketta toimivat samalla tavalla kuin ohjauspaneelissa. 
Osoita kaukosäätimellä suoraan lämpöpuhaltimen näyttöä kohti. Kantama on noin 6 
metriä.

Kaukosäädin

Malli VV 20 CDH
Jännite 230 V
Taajuus ~ 50 Hz
Teho Pieni 1200W / Suuri 2000W
Äänitaso 50 dB (1m:n etäisyydellä)
Kaatumissuoja < 45 ±5 º
Mitat 190 x 850 mm
Paino 5,6 kg



Ennen puhdistusta kytke lämpöpuhallin aina ensin pois päältä, irrota pistotulppa 
pistorasiasta ja anna lämpöpuhaltimen jäähtyä. Älä käytä puhdistukseen vahvoja 
pesuaineita, hankausaineita tai kiillotusaineita, ne voivat vahingoittaa pintaa.
Käytä kuivaa liinaa pölyn pyyhkimiseen laitteen pinnalta ja nihkeää liinaa (ei märkää) 
tahrojen poistoon.
Kun lämpöpuhallin ei ole käytössä, liitosjohto on kiedottava huolellisesti rullalle 
ja sijoitettava niin, ettei se vahingoitu. Lämmityskauden ulkopuolella lämpöpuhal-
linta tulisi säilyttää alkuperäispakkauksessaan. Varmista, ettei laite joudu alttiiksi 
kosteudelle tai vahingoitu säilytyksen aikana. Tarkasta ennen käyttöönottoa, että 
käyttökytkin toimii normaalisti ja että liitosjohto tai tuote ei ole vahingoittunut millään 
tavoin.
Puhdista ilmansuodatin yhden kuukauden välein tarvittaessa.
Irrota ilmansuodatin puhdistusta varten kuvan osoittamalla tavalla.

Puhdistus

Ilmansuodatin
Suodatti-
menkansi
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