Öljytäytteinen sähköpatteri
Electric Oil Radiator

KÄYTTÖOHJE
Alkuperäisten ohjeiden käännös
INSTRUCTIONS MANUAL
Original instructions

MALLI/MODEL:
Holly 1500: ERC2-1507
Holly 2000: ERC2-2009
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Hyvä asiakas,
onnittelumme tämän laadukkaan tuotteen valitsemisesta. Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä. Säilytä
käyttöohje myöhempää tarvetta varten.
TEKNISET TIEDOT
Malli

Jännite

Taajuus

Teho

Elementtien
määrä

Pakkauksen mitat

Paino

ERC2-1507

220-230/240 V

50/60 Hz

1500W

7

380x660x165 mm

7,50 kg

ERC2-2009

220-230/240 V

50/60 Hz

2000W

9

450x660x165 mm

9,00 kg

*Tehoalueet:

ERC2-1507
ERC2-2009

600 W - 1500W
800 W - 2000W

KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET
1. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset
tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä
on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset
eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen
hoitotoimenpiteitä ilman valvontaa.
2. AINOASTAAN VALTUUTETTU SÄHKÖASENTAJA SAA TEHDÄ SÄHKÖASENNUKSET
LAITTEELLE.
3. Poista pakkausmateriaali laitteen ympäriltä ja varmista, että laite on moitteettomassa kunnossa. Jos
laitteessa on vaurioita tai jokin osa puuttuu, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään. Pidä
pakkausmateriaali lasten ulottumattomissa. Ennen kuin kytket laitteen päälle, varmista, että käytössä
oleva jännite ja taajuus vastaavat laitteen tyyppikilvessä esitettyjä arvoja.
4. Laite on kytkettävä hyväksyttyyn pistorasiaan, joka on kotitalouskäyttöön tarkoitettuja
sähköjärjestelmiä koskevien vaatimusten mukainen. Sähköjärjestelmän jännitteen tulee vastata
laitteen tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä. Sähköjärjestelmän tulee olla varustettu maakaapelilla.
5. Laitetta ei saa jättää käyntiin ilman valvontaa.
6. Älä peitä laitetta, koska se voi johtaa ylikuumenemiseen.
7. Älä työnnä laitteen sisälle mitään esineitä.
8. Laitetta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, mihin se on tarkoitettu eli lämmittimenä
kotitalouksissa. Kaikki muu käyttö katsotaan väärinkäytöksi ja vaaralliseksi.
9. Valmistaja ei vastaa laitteen väärinkäytöstä aiheutuvista vahingoista.
10. Jotta laitteen käyttö olisi turvallista, noudata seuraavia perusturvaohjeita: älä koskaan käytä laitetta
märillä käsillä tai jaloilla, älä koskaan altista laitetta kosteudelle tai vedelle, älä koskaan jätä laitetta
alttiiksi ulkoilman vaikutuksille, älä koskaan irrota pistoketta sähköjohdosta tai laitteesta vetämällä.
11. Aseta laite aina tasaiselle alustalle.
12. Irrota pistoke pistorasiasta ennen huoltoa tai kun laitetta ei käytetä.
13. Laitteessa on vaarallisia komponentteja, jotka on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
14. Älä koskaan aseta laitetta kylpyhuoneeseen tai suihkun, kylpyammeen tai uima-altaan läheisyyteen.
15. Laitteen sähköjohtoa ei saa koskaan päästää kosketuksiin laitteen kuumien pintojen kanssa.
16. Laite on asetettava pystyasentoon ja vähintään 90 cm päähän seinästä, huonekaluista ja
sisustusesineistä (kasveista, verhoista jne.).
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Dear Customer,
Thank you for buying one of our products. Before using your appliance, please read the following
instructions carefully. We recommend you to keep this manual for future reference.
TECHNICAL DATA
Model

Voltage

Frequency

Power

No elements

Packaging dim.

380x660x165

7,50

450x660x165

9,00

ERC2-1507

220-230/240 V

50/60 Hz

1500W

7

ERC2-2009

220-230/240 V

50/60 Hz

2000W

9

*Power range
ERC2-1507
ERC2-2009

Weight

600 W – 1.500W
800 W – 2.000W

GENERAL PRECAUTIONS FOR USE
1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision.
2. ONLY A QUALIFIED ELECTRICIAN IS ALLOWED TO PERFORM ELECTRICAL
INSTALLATIONS TO THE APPLIANCE.
3. Remove all the packaging material and make sure that the appliance is in good condition. If you
have any doubt, do not use the appliance and contact our After-Sales Service. Keep the packaging
material (staples, nylon bags, etc.) out of the reach of children. Before turning the electric radiator
on, check that the voltage and frequency of the power socket are compatible with those indicated in
the product technical plate.
4. This appliance must be connected to an approved mains socket that complies with the safety
regulations on electrical systems for civil purposes. The electrical system must be specific for the
appliance rated voltage and must be equipped with an earth cable.
5. This equipment should not be operated without monitoring.
6. Never cover the appliance, as this could cause risk of overheating.
7. Do not introduce objects into the appliance.
8. The appliance must be used only for its intended use, that is, as a heater for domestic heating. Any
use other than its intended purpose shall be deemed to be improper and hazardous.
9. The manufacturer shall not be held responsible for damages derived from misuse of this appliance.
10. To use this appliance in total safety implies observing some basic safety measures, such as: never use
the appliance with wet hands or feet, never expose the appliance to moisture or water, never leave
the appliance exposed to atmospheric agents, never disconnect the plug by pulling the power cord or
the appliance itself.
11. Always place the electric radiator on a flat and even surface.
12. When the appliance is not used and before any maintenance operations, disconnect the plug from the
mains socket.
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INSTRUCTIONS FOR DISPOSAL
Disposal of this product shall be governed by the European Community Directive 2002/96 on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE), implemented in Italy with Legislative Decree 151/2005.
According to this Regulation the consumer has the obligation NOT to dispose of this product as household
waste but through separate channels of collection (WEEE). In the case of purchasing a similar new product,
this product can be disposed free of charge from the distributor. Comply with local regulations in the fields
of waste disposal. It is always possible to dispose of this product at a WEEE collection centre prepared by
the public administration. The incorrect disposal of this article could have potential adverse effects on the
environment and human health.
This symbol indicates the consumer’s duty to dispose of this article as WEEE and NOT as
household waste.
In case of unauthorised disposal, the consumer will be sanctioned according to Article 16.

MAAHANTUOJA/IMPORTER:
KEMPER s.r.l.
Via Prampolini 1/Q
43044 Lemignano di Collecchio – Parma - ITALY
Tel. +39.0521.957111 - Fax +39.0521.957195
info@walkover.it - www.kempergroup.it
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