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See toode vastab Euroopa ohutusstandardile EN60335-2-30 ja Euroopa elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standarditele 
EN55014, EN60555-2 ja EN60555-3. Need vastavad EMÜ direktiivide 2006/95/EÜ ja 2004/108/EÜ olulistele nõuetele.

CDW 15CW  & CDW 15CO

CDW 15W W  & CDW 15W O

CDW15CW & CDW15CO

CDW15WW & CDW15W0



Oluline ohutusteave
Elektriseadmete kasutamisel tuleb tulekahju, elektrilöögi ja 
inimeste vigastamise ohu vähendamiseks järgida alati põhilisi 
elektriohutuseeskirju, k.a alljärgnevad juhised.
Kui seade on kahjustatud, siis laske tarnijal seda enne paigal-
damist ja kasutamise alustamist kontrollida.
Ärge kasutage seadet väljaspool ruume.
Ärge kasutage seadet vanni, duši või basseini vahetus läheduses.
Ärge asetage kütteseadet vahetult seinakontakti või harukarbi 
alla.
Seda seadet ei tohi järelevalveta kasutada lapsed või muud isi-
kud, kelle füüsilised või vaimsed võimed ei taga seadme ohu-
tut kasutamist. Lapsi tuleb hoida järelevalve all, et nad ei saaks 
seadmega mängida.
Ärge ühendage kütteseadet järjestikku termoregulaatori, 
programmeeritava kontrolleri, taimeri või mõne muu seadme-
ga, mis lülitab kütte automaatselt sisse – nii võib kütteseadme 
juhuslikul kinnikatmisel või teise kohta asetamisel puhkeda 
tulekahju.
Jälgige, et mööbel, kardinad või muud põlevad materjalid ei 
oleks kütteseadmele lähemal kui 1 meeter.
Rikke korral ühendage kütteseade seinakontaktist lahti. Kui 
kütteseadet ei kavatseta pikka aega kasutada, siis ühendage 
see seinakontaktist lahti.
Kuigi kütteseade vastab ohutusstandarditele, ei soovita me 
asetada seda paksudele või narmastega vaipadele.
Kütteseade tuleb paigutada nii, et selle toitepistik oleks juur-
depääsetav.
Toitejuhtme vigastamise korral peab ohutuse tagamiseks sel-
le uuega asendama tootja esindaja, hooldustöötaja või mõni 
muu vastava kvalifikatsiooniga isik.
Vältige toitejuhtme sattumist vahetult kütteseadme ette.

HOIATUS: ülekuumenemise vältimiseks ärge katke küt-
teseadet kinni. Ärge asetage kütteseadmele riidemater-
jali ega vaipu ning ärge piirake õhu liikumist ümber küt-
teseadme. Kütteseadmel on hoiatav sümbol, mis näitab, 
et seda ei tohi kinni katta.

Üldjuhised
Pakkige kütteseade ettevaatlikult lahti ja säilitage pakend, et seda 
saaks hiljem kasutada kütteseadme transportimiseks või tarnijale 
tagastamiseks.
Kütteseadmel on leegiefekti funktsioon, mida saab kasutada koos 
kütte sisselülitamisega või ilma, võimaldades kütteseadet nautida 
igal aastaajal. Ainult leegiefekti funktsiooni kasutamisel on elektri-
energia tarbimine väike.
Kirjeldatavad mudelid on konstrueeritud autonoomsetena ning 
need paigutatakse tavaliselt vastu seina.
Enne kütteseadme ühendamist kontrollige, kas toitepinge vastab 
kütteseadmel näidatule.
NB! Kütteseadme kasutamisel väga vaikses keskkonnas on kuuldav 
nõrk müra – seda põhjustab leegiefekti funktsiooni töötamine.
See on normaalne nähtus, mis ei viita seadme võimalikule rikkele.

Elektriühendus
HOIATUS! SEE SEADE TULEB MAANDADA!
Kütteseadet võib lülitada ainult sellisesse vahelduvvooluvõrku, 
mille pinge vastab kütteseadmele märgitud võrgupingele.
Lugege enne sisselülitamist läbi ohutushoiatused ja kasutusjuhised.

Juhtnupud, vt joonist 2

Lüliti 1 Selle abil lülitatakse toitevool küttekehale ja leegiefekti 
funktsioonile.
Märkus: lüliti peab olema sisselülitatud asendis, sõltuma-
ta sellest, kas seadet kasutatakse koos küttega või ilma.

Lüliti 2 Lülitab kütte sisse või välja.

Termostaat (T), vt joonist 2
Ruumis kindla temperatuuri saamiseks seadke kontroller tähisele 
„max“ Laske seadmel töötada täisvõimsusel kuni soovitud tempe-
ratuuri saavutamiseni ruumis. Pöörake termostaatilise kontrolleri 
nuppu tagasisuunas kuni seadme väljalülitumiseni (sellega kaas-
neb kuuldav klõpsatus). Seda temperatuuri hoitakse enam-vähem 
püsivana termostaadi juhtlüliti abil, mis lülitab seadme automaat-
selt sisse ja välja. Pange tähele, et seade lülitub sisse ainult juhul, 
kui termostaadi seadetemperatuur on ruumi temperatuurist kõr-
gem.

Termiline kaitseblokeering
Küttekehaga on kokku ehitatud termiline kaitseblokeering, mis 
väldib seadme kahjustumist ülekuumenemise tõttu. See võib juh-
tuda olukorras, kui seame soojusvahetus on mingil viisil piiratud. 
Küttekeha lülitub pärast soojusvahetust piiravate esemete eemal-
damist ja küttekeha jahtumist uuesti sisse. Kui blokeering hakkab 
pidevalt sisse-välja lülituma, siis tuleb kütteseade välja lülitada ja 
pöörduda hooldustehniku poole.

Hooldamine
HOIATUS! ÜHENDAGE SEADE ENNE ÜKSKÕIK MILLISE HOOLDUS-
TÖÖ ALUSTAMIST VOOLUVÕRGUST LAHTI!

Lambi vahetamine, vt jooniseid 3, 4 ja 5
Lambid asuvad tagapaneeli taga. Lampidele juurdepääsuks tuleb 
tagapaneeli kinnihoidvad kruvid (joonisel 3) eemaldada.
Eemaldage tagapaneel, libistades selle joonisel 4 näidatud viisil 
välja.
Eemaldage katkine lamp, kruvides selle joonisel 5 näidatud viisil 
välja.
Asendage lamp värvitu küünallambiga 60W E14 SES. Olge ette-
vaatlik, ärge keerake lampi liialt kõvasti kinni.
Paigaldage tagapaneel ja kinnitage kruvidega.

Jäätmekäitlus
Kehtib Euroopa Liidus müüdavate toodete korral.
Pärast elektritoodete eluea lõppemist ei tohi neid koos 
olmeprügiga ära visata. Vastava jäätmekäitlusettevõtte 

olemasolul viige need sinna. Nõuannete saamiseks kuskil riigis 
kehtivate eeskirjade kohta pöörduge kohalike võimude või edasi-
müüja poole.

Puhastamine
HOIATUS! ENNE KÜTTESEADME PUHASTAMISE ALUSTAMIST ÜHEN-
DAGE SEADE VOOLUVÕRGUST LAHTI.
Üldpuhastamiseks kasutage pehmet puhast tolmulappi – ärge ka-
sutage abrasiivseid puhastusvahendeid. Puhastage ekraani klaasi 
ettevaatlikult pehme riidelapiga. ÄRGE kasutage spetsiaalseid 
klaasipuhastusvahendeid.
Väljundrestile või küttekeha ventilaatorile kogunenud tolm ja prü-
gi tuleb aeg-ajalt eemaldada tolmuimejaga, kasutades pehme ot-
sakuga harja.

Müügijärgne teenindus
Hoidke ostu tõendav ostutsekk alles. Garantii kehtib 1 aasta müü-
gikuupäevast alates, ostutseki alusel v.a hõõglambid.

TÄHTIS! SEE KASUTUSJUHEND TULEB HOOLIKALT LÄBI LUGEDA JA ALLES HOIDA, ET SEDA SAAKS HILJEM VAJADUSE KORRAL VAADATA.

MUDEL: “CHADWICK“ CDW15WW &CDW15W0, CDW15CW&CDW15CO
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