HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY SƯỞI DẦU TRD4 1025
Đọc kĩ hướng này trước khi sử dụng máy, việc tuân thủ hướng dẫn giúp cho người dùng
sử dụng chỉnh xác và hiệu quả nhất, và trách các tai nạn đáng tiếc về điện và cháy nổ.
Kiến nghị cơ bản về an toàn
Kính gửi khách hàng - Các phích c ắm, dây điện sẽ ấm lên trong quá trình sử dụng, điều
này là hoàn toàn bình thường. Sản phẩm này được thiết kế theo tiêu chuẩn cao về an
toàn điện. Hãy dùng ổ cắm tốt và dây dẫn nguồn cho máy tối thiểu là 2.0mm
- Thiết bị này nên sử cho người trên 8 tuổi.
- Khoảng cách đặt máy c ách xa các vận dụng và thiết bị khác tối thiểu 50cm.
- Không sử dụng thiết bị này trong phòng có diện tích ít hơn 4m².
- Không nên che, đậy các vật dụng lên máy để đề phòng hỏng hóc.
- Không nên gắn các thiết bị đo lường khác vào máy.
Miêu tả chức năng

E

A: Điều chỉnh nhiệt độ

B. Điều chỉnh công suất

D. Đèn báo công suất trung bình
G. Đế giữ dây

C. Đèn báo công suất Thấp

E. Đèn báo công suất cao

H. Bánh xe

F. Bộ hẹn giờ

Bật máy
Kết nối điện cho máy sau đó xoay núm điều chỉnh nhiệt để tối đa và chuyển các đơn vị
trên như sau sử dụng bộ điều chỉnh công suất:
- Xoay chọn điện đến vị trí MIn để chọn sản lượng tối thiểu (ánh sáng min sẽ được trên).
- Xoay chọn điện để vị trí khoa để chọn sản lượng trung bình (min / ánh sáng med sẽ
được trên).
- Xoay chọn điện đến vị trí MAX để chọn ra tối đa (đèn sẽ được bật).

Sử dụng bộ chỉnh nhiệt:
Nhiệt hoạt động trên cơ sở của nhiệt độ nhiệt độ phòng và không tản nhiệt.
Xoay ngược nhiệt quay về phía những con số thấp hơn để giảm nhiệt độ; biến nó
chiều kim đồng hồ đặt ở con số cao hơn để tăng nhiệt độ. Để b tắt hoàn toàn, biến
nhiệt để mini và rút phích c ắm khỏi nguồn.

-

Chức năng chống đông:
Với sự nhiệt ở vị trí và các công tắc nhấn, thiết bị duy trì các phòng ở nhiệt độ khoảng
5độC, ngăn ngừa đông với mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu.
Làm thế nào để hẹn giờ (only in certain models)
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Để chương trình sưởi ấm, tiến hành như sau (Hình 7):
Nhìn vào thời gian trên đồng hồ hoặc đồng hồ của bạn. Nếu đó là 10 giờ đêm.,
xoay chiều kim đồng hồ hẹn giờ đĩa đánh số cho đến khi đến số 22 (10:00) trên
đĩa trùng với các con trỏ s (3) trên thời gian. Thiết lập khoảng thời gian khi bạn muốn
thiết bị để làm việc bằng cách đẩy các răng (1) vào trong.
Mỗi răng (1) tương ứng với thời gian 15 phút. Điều này sẽ để lại phần nhìn thấy
được tương ứng với các giai đoạn hoạt động (2). Khi đặt, bộ tản nhiệt sẽ hoạt động tự
động mỗi ngày trong suốt thời gian trình grammed (quan trọng: bộ tản nhiệt phải
luôn luôn được cắm vào ổ cắm).
Để thay đổi các chương trình, di chuyển răng trở lại vị trí ban đầu và thiết lập các
giai đoạn hoạt động mới.
Để bật máy tắt hoàn toàn, cũng như nhấn công tắc đến vị trí 0, bạn cũng phải rút
-

phích c ắm điện ra khỏi ổ cắm điện để tránh tiếp tục hoạt động của bộ đếm thời gian.
Hẹn giờ ghi nhớ (only on some models)
Nếu bạn muốn ghi đè lên các thiết lập bộ đếm thời gian, đẩy bộ đếm thời gian
chuyển đổi vị trí I (Hình.8) tay (hẹn giờ ghi đè). Để trở lại hoạt động theo thời gian ấn
nút trở lại vị trí trung (Hình.8).
Chú ý:Nếu giờ
động.

chuyển đổi là ở vị trí 0, máy sưởi đang tắt và sẽ không hoạt

Bảo trì, bảo dưỡng :
-

-

Trước khi thực hiện bất kì 1 hoạt động bảo trì, bảo dưỡng máy hãy chắc chắn là đã
rút phích c ắm điện của máy ra khỏi nguồn điện rồi.
Lau sạch bộ tản nhiệt với một miếng vải ẩm mềm mại mà không sử dụng chất tẩy
rửa hoặc chất mài mòn. Khi hết mùa lạnh bạn nên đóng gói lại nếu vỏ thùng máy
còn giữ hoặc quấn PE (nilon) gọn gàng và bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo. Nếu thực
hiện đúng như trên máy c ủa bạn sẽ được hoạt động kéo dài nhiều năm mà không
có vấn đề.
Trong trường hợp nghi ngờ có sự cố, không nên c ố gắng sửa chữa nếu không có đầy
đủ chuyên môn . Sẽ rất dễ nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật. Vui lòng tham khảo
giấy tờ bảo hành của máy và liên hệ với TT dịch vụ khách hàng của hãng.

Xự cố
Xự cố
Nguyên Nhân
Khắc phục
Thiết
bị -Hãy chắc chắn rằng máy -Cắm vào ổ điện có điện.
không
đã được cắm vào ổ điện -Hủy bỏ các trở ngại và để thiết bị
hoạt động 220V/50HZ
nguội. Nếu thiết bị không hoạt động vui
-Kiểm tra không bị cản trở. lòng liên hệ TT dịch vụ khách hàng.
-Nhiệt độ cài đạt thấp hơn -Đặt nhiệt độ cao hơn
nhiêt độ phòng.

