
Інструкція по експлуатації



Регулятор температури

Функція нагрівання увімкнена

1. Поверніть регулятор по годинниковій стрілці до максимуму.
2. Як тільки температура у кімнаті нагрілася до необхідного рівня, 
повільно поверніть 
регулятор проти годинниковій стрілки (Ви почуєте клацання) та 
встановіть на необхідному температурному режимі. Далі обігрів 
вимикається та індикатор погасне. 
3. Регулятор автоматично підтримує у кімнаті встановлену Вами 
температуру. Як тільки температура у кімнаті опускається нижче 
встановленої, обігрів вмикається, та загорається індикатор.
4. Червоний індикатор показує, що обігрів увімкнено.

Захисна функція.

•Ваш тепло вентилятор має захисну функцію, яка вимикає обігрів, 
якщо пристрій перегріється.

•Якщо трапляється перегрівання, від'єднайте живлення пристрою з 
розетки та дозвольте пристрою охолонути протягом 10 хвилин. 
Потім знову увімкніть тепло вентилятор на обігрів.

•Якщо перегрівання пристрою трапляється занадто часто – 
зверніться до Сервісного Центру, можливо, пристрій потребує 
ремонту.

Чищення та догляд

•Єдиний догляд, що потребує тепло вентилятор – це регулярна 
чистка зовні.

•Перед чисткою, перемкніть регулятор на «0» , потім від'єднайте від 
мережі, та зачекайте, доки він охолоне.

•Протріть корпус пристрою вологою тканиною. Не мийте пристрій 
водою, не використовуйте пральний порошок, пасти для чищення та 
інші 



Інструкція по експлуатації на тепло вентилятор з функцією 
охолодження/нагрівання
zДякуємо за покупку нашого тепло вентилятору.
zБудь ласка, прочитайте уважну цю інструкцію по експлуатації та 
збережіть її для подальшого використання.

Важливі рекомендації:
При використання будь-якого електропристрою задля уникнення 
електричного шоку, різних травм, необхідно дотримуватись наступних 
запобіжних мір:

1. Уважно прочитайте інструкцію перед використанням пристрою
2. Даний пристрій призначено лише для приватного використання, 

не задля комерційного.
3. Вийміть пристрій з пакувальної коробки, впевніться, що не має 

видимих пошкоджень.
4. Не дозволяйте дітям гратись з пакувальним матеріалом 

(целофановим пакетом).
5. Впевніться, що напруга Вашої мережі відповідає напрузі, що 

вказана на технічній наклейці тепло вентилятора.
6. Впевніться, що електрошнур тепло вентилятора не має 

пошкоджень.
7. Перед тим, як вимикати тепло вентилятор з розетки, 
впевніться, що живлення вимкнена, стоїть на OFF. Коли перемикаєте 
пристрій, впевніться, що Ваші руки сухі задля уникнення ураження 
електричним струмом.
8. не вмикайте пристрій занадто близько до меблів, штор та іншими 

предметами, які можуть загорітись від сильного нагрівання.
9. Не залишайте тепло вентилятор працюючим у присутності дітей 

та немічних людей.
10. Не закривайте вентиляційні отвори, так як може статися 

перегрівання та займання.
11. Завжди від'єднуйте тепло вентилятор віт живлення з мережі, якщо 

не використовуєте його.
12. Уникайте попадання вологи до середини корпусу, як у робочому, 

так у відключеному стані. Зберігайте тепло вентилятор у місцях з 
невеликою вологістю.

13. Не використовуйте у приміщеннях, де є відкритий доступ газу, 
краски та інших речовин, ще легко розгоряються.

14. пристрій не призначено для використання у ванній кімнаті, 
пральні. Не розташовуйте пристрій таким чином, щоб він зміг 



впасти до баку пральної машини або інший резервуар з водою.
15. Не розташовуйте шнур під килимом або у проходах, щоб уникнути 

випадкового від'єднання з розетки.
16. Не ставте пристрій на м'які поверхні, наприклад, на ліжко, тому що 

вентиляційні отвори в такому разі можуть випадково 
заблокуватись.

17. Використовуйте пристрій лише згідно за цією інструкцією по 
експлуатації. Будь-яке інше використання, по-перше, може 
заподіяти Вам шкоду (електрошок, травматизм), по-друге, 
порушує гарантію виробника на дану продукцію.

18. Не використовуйте подовжувачі, це може призвести до 
перегрівання, и може стати причиною пожежі.

19. Не використовуйте пристрій за межами приміщення.
Застереження:

•Цей пристрій – не іграшка

•Пристрій призначено лише для домашнього користування

•Не опускайте пристрій до води. Не закривайте!

•Не знімайте шнур живлення самостійно.

•Будь-яке сервісне обслуговування, крім зовнішньої чистки, повинно 
відбуватись у відповідних Сервісних Центрів.

•Якщо шнур живлення пошкоджено, його необхідно замінити у 
виробника або в авторизованому Сервісному Центрі.

•Ремонт обладнання повинно відбуватись виключно спеціалістом.



м. Вінниця, вул. Келецкая, 61а  ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС"
тел.(0432) 61-95-73, 69-91-93

м. Дніпродзержинськ пр-т Комсомольський, 14, пункт
побут.обсл. ПП Киблицька  тел. (05692) 2-62-82, 52-27-32

м. Дніпропетровськ пр-т. Кірова, 59, ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС"
тел. (0562) 35-04-09, 34-67-05

м. Дніпропетровськ  вул. Набережна Перемоги,118
тел. 8(0562) 67-60-44, 375-67-05

м. Дніпропетровськ ЧП Москаленко вул. Ленінградська 67 4 эт. 
Комнт.407
тел..(0562) 33-75-74, 788-19-16

м. Донецьк  СЦ. Техносервіс пр-т Павших Коммунаров,188
тел. (062) 343-03-05.

м. Донецьк ЧП Коршун  п. Поповича, 33  
тел.(062)381-85-55

м. Донецьк СЦ Вега вул. Звягильского д. 55 
8 (062) 345-49-70   8(050) 974-19-25

м. Запоріжжя, вул. Гоголя 175, ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС"
тел. (061)787-50-51

м. Івано-Франківськ вул. Вовчинецька, 223 ПП Волков О.А.
(0342)75-60-40 

м. Кіровоград  вул. Короленко, 2,  КФ Лотос
тел. (0522) 35-79-23

м. Кіровоград вул. Луначарського, 1-В. АСЦ «Евробыттех»
тел. (093) 836-20-51, (095) 500-14-64 

м. Кривий Ріг  вул. Косіора 70, ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС"
тел. (056) 440-07-79, 92 -97- 89

м. Київ вул. пр-т Перемоги 70 СЦ Майстер 
тел. (044) 205-49-99

м. Лубни Call-центр пл.. Ярмаркова 42/1 
тел. (05361-70410, (067)469-01-77

Сервісні центри



м. Львів вул. І. Шараневича , 28. "РосІмпекс
Тел.(032) 239-55-77,(032) 239-51-52.

м. Львів  пр. Чорновола, 95, ЧП "Сервіс - Побут", 
тел. (0322) 40-78-45

м. Львів вул. Під Голоском 15а ПП «Крупс»
тел. (032) 244-53-44 (40)

м. Луцьк ПФ «Євролаин» пр. Волі 27 офіс 322 
тел.(03322)40258

м. Луцьк ПФ СЦ «Ваш Майстер» пр. Перемоги 22 
тел. (03322)30103

м. Луганськ, вул. Радянська 66  ЧП Терещенко, 
тел (0642) 34-52-74 ,(0642) 59-64-70

м. Маріуполь СЦ «Реал Сервіс» пр.. Металургів 227
тел. (0629) 47-30-00

м. Макіївка  вул. Тайожна, 1 -"К", ПП Бондаренко тел.(062) 341-37-58

м. Миколаїв Внутріквартальний проїзд, 2,ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС", 
тел.(0512) 58-06-47  /  24-22-60.

м. Одеса  вул. Б.Хмельницького 55 ЧП Кушнир
тел. (048) 390-618 ,715-10-25

м. Одеса СЦ Професіонал вул. Філатова 11
тел.(048) 73-73-042, 777-08-22

 м. Одеса Юг Сервіс ЧП Рожков Вул. Щеголева, 14
тел. (0482),  734-98-15

м. Павлоград вул. Шевченка  67 ООО «Лотос»
тел. (05632) 6-15-54 , 6-23-42    
м. Полтава  вул. Красіна  71 А, ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС"
тел. (0532) 50-98-89 ,69-42-62               

м. Рівне вул. Коновальца 6, ПП «Адамант» 
тел. (0362) 45-00-42 

м. Сімферополь  вул. Ковильна, 72 ТОВ « Телемір - Сервіс»
тел. (0652) 69-07-78



м. Севастополь, вул. Генерала Коломійця, 9 СПД «Братико»
тел. (0692) 67-41-31, 45-12-77.

м. Суми СЛТ Сервіс вул. Кооперативна, 7а
Тел. (0542) 781-013

м. Суми СЦ «Ельф» вул. Петропавлівська 86/1 
те. (0542) 660-300

м. Тернопіль вул. Купчинського, 9, ФОП Тюрін В.В. «Євро-Сервіс»
тел. (0352) 26-58-07

м. Харків вул. Полтавський шлях, 3, «Каскад сервіс»
тел. (057) 734-97-24, 712-51-81. 

м. Харків вул. Тобольская 69 офіс 2
тел. (057) 764-57-89 (093)78-77-696

м. Херсон вул. Карбишева 28а ТОВ «Інтерсервіс»
тел. (0552) 43-40-40,43-40-33

м. Хмельницький вул. Курчатова18,  СЦ «Трітон»
тел. (0382) 78-37-55 ,78-37-73

м. Чернівці вул. Л. Кобилиці, 105, СПД «Блошко»
тел. (0372) 90-13-11, (050)434-55-29

м. Черкаси  вул. Хоменко 17, ФОП Цабій И.М.
тел. (0472) 63-69-01, 63-65-42

м. Ужгород ПП «Зверев» вул. Легоцкого 66А
тел.(0312) 65-42-66




