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TURVALLISUUS 

• Jos turvallisuusohjeet jätetään huomioimatta, 
ei valmistaja ole vastuussa mahdollisista 
vahingoista. 

• Vahingoittunut virtajohto on vaihdettava 
valmistajan tai huoltoliikkeen toimesta 
vahingon välttämiseksi. 

• Laitetta ei saa irrottaa tai siirtää virtajohdosta 
vetämällä ja on varmistettava, ettei virtajohto 
sotkeudu. 

• Laite on sijoitettava tasaiselle pinnalle. 
 

• Laitetta ei saa jättää ilman valvontaan sen 
ollessa kytkettynä verkkovirtaan. 

• Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön ja sille 
tarkoitettuun käyttöön. 

• Laitetta saa käyttää yli 8-vuotiaat lapset tai 
henkilöt, joilla fyysiset, aistilliset tai mentaaliset 
kyvyt ovat alentuneet, jos heillä on riittävä 
valvonta ja riittävä ohjeistus laitteen 
turvallisesta käytöstä ja vaaroista. 

• Lapset eivät saa leikkiä laitteella. 

• Lapset eivät saa puhdistaa, huoltaa tai kytkeä 
laitetta ilman valvontaa. 

• Alle 3-vuotiasta lasta ei saa jättää laitteen 
kanssa ilman valvontaa. 

• 3–8-vuotiaat lapset saavat valvonnan alaisena 
ainoastaan kytkeä laitteen päälle ja pois sillä 
ehdolla, että laite on turvallisesti asennettu 
oikeaan asentoon, heidät on ohjeistettu 
laitteen turvallisesta käytöstä sekä ymmärtävät 
laitteen mahdolliset vaarat. 

• Älä upota virtajohtoa, virtapistoketta tai laitetta 
veteen tai muuhun nesteeseen 
sähköiskuvaaran vuoksi.  
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Instruction manual 

• VAROITUS: Laitetta ei saa peittää 
ylikuumenemisvaaran vuoksi. 

• VAROITUS: Osat saattava kuumeta ja 
aiheuttaa palovammoja. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä lapsien ja herkkien ihmisten 
paikallaollessa.  

• Älä käytä lämmitintä kylpyammeen, suihkun 
tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä. 

• Liitäntöjä tai kiinnikkeitä ei saa taivuttaa tai 
leikata laitetta asennettaessa. 

• Älä asenna laitetta verhojen tai muiden 
herkästi syttyvien materiaalien välittömään 
läheisyyteen tulipaloriskin vuoksi. 

• Laitetta ei saa missään tapauksessa tai 
missään olosuhteissa peittää. 

• Laitetta ei saa sijoittaa suoraan pistorasian 
alapuolelle.  

• Älä käytä laitetta jos se on pudonnut. 

• VAROITUS: Lämmitintä ei saa käyttää jos 
lasipaneeli on vaurioitunut. 

• Käytä laitetta tasaisella ja tukevalla pinnalla tai 
kiinnitä se seinään jos mahdollista.  

• VAROITUS: Älä käytä laitetta pienessä 
huoneessa josta ei ole turvallista pääsyä ulos 
tai mahdollisuutta valvonnan alaiseen 

käyttöön. 
• VAROITUS: Vähentääksesi tulipaloriskiä pidä 

laite vähintään 1m päässä tekstiileistä, 
verhoista ja muista syttyvistä materiaaleista. 

• Laitetta ei saa käyttää tai koskettaa suihkussa, 
kylvyssä tai uimassa ollessa.  
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ASENNUS 
Jaloilleen asennus 

• Ennen laitteen käyttöä jalat on asennettava 
laitteeseen. (kuva 1)  

• Jalat kiinnitetään laitteen pohjaan käyttäen 
mukana tulevia 8 ST 12x4mm ruuveja. 
(kuva 2) 

• Varmista huolellisesti, että jalat ovat 
asennettu oikein ja oikeille paikoilleen 
laitteen pohjaan. 

• Lämmittimen tulisi olla pystyasennossa 
jalkojen asennuksen jälkeen (kuva 3). Jos 
laite on vinossa, irrota jalat ja käännä jalat 
ennen uudelleenasennusta. (kuva 4) 

 

Seinäasennus 

• Laite on asennettava vähintään 15 cm päähän 
lattiasta ja 50 cm päähän katosta. 

• Ensin asenna kiinnike mukana toimitettavilla 
ruuveilla. (kuva 1) 

• Poraa reiät seinään, asenna muovitulpat ja 
asenna kannatin mukana toimitettavilla 
ruuveilla. (kuva 2) 

• Aseta lämmitin seinätelineelle ja varmista, että 
reiät ovat kohdakkain kannattimen kanssa.  
(kuva 3) 

• Kiristä ruuvit kiinnikkeen yläreunasta. 

(kuva 4) 

 
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ 
• Aseta laite tasaiselle pinnalle ja varmista, että ympärillä on 

vähintään 15 cm vapaata tilaa. Laite ei sovellu asennettavaksi 

kaapistoon, kaappiin tai ulkotiloihin.  
• Aseta virtapistoke pistorasiaan. (220V-240V 50/60Hz) 
• Ensimmäisellä käyttökerralla saattaa ilmetä hajua. Tämä on 

normaalia, varmistakaa riittävä huoneen tuuletus. Haju on 

väliaikaista ja loppuu pian.  
• Laitteen lämmetessä ja viiletessä saattaa lämmitin pitää ääniä 

johtuen lämpölaajenemisesta ja supistumisesta. Tämä on 

normaalia eikä viittaa vialliseen toimintaan.   
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Instruction manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÄYTTÖ/KOSKETUSPAINIKKEET 

Käyttö 

• Paina virtapainiketta kytkeäksesi virran päälle. 
• Paina virtapainiketta asettaaksesi toiminnon. Näytössä näkyvä 

kuvake osoittaa päällä olevan toiminnon. 
• Paina toimintapainiketta asettaaksesi matalan tai korkean tehon. 

Ylempi kuvake näytössä osoittaa korkean tehon asetuksen ja 

alempi kuvake matalan tehon asetuksen. 
• Paina lämpötila ylös tai lämpötila alas-painikkeita asettaaksesi 

halutun lämpötilan. Lämpötila on säädettävissä 15°C ja 35°C 

välille. 
• Paina ajastinpainiketta asettaaksesi halutun pituuden 1–24 tunnin 

välille. Asetettu aika katoaa näytöltä parin sekunnin päästä. 
• Poistaaksesi lapsilukon käytöstä pidä lapsilukkopainiketta 

painettuna 5 sekuntia, kytkemällä päävirta pois virtakytkimestä tai 

ottamalla pistoke pistorasiasta. Lapsilukon ollessa aktiivinen et 

voi käyttää kosketuspainikkeiden toimintoja.

1 Näyttö 

2 Lämpötila ylös “+” -painike 

3 Lämpötila alas “–“ -painike 

4 Virtapainike 

5 Toimintapainike 

6 Ajastinpainike 

7 Lapsilukkopainike 
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KAATUMISSUOJA 

• Jos laite kaatuu käytön aikana, lämmitin sammuu automaattisesti.  
• Jos laite on kaatunut, sitä ei voi kytkeä päälle Climate-sovelluksen 

tai älykaiuttimen kautta.  
• Palauttaaksesi laitteen toimintaan kaatumisen jälkeen, aseta laite 

pystyasentoon. Laite käynnistyy automaattisesti ja palauttaa luodun 

langattoman verkkoyhteyden. Noin 2 minuutin kuluttua laite on taas 

ohjattavissa älysovelluksen tai älykaiuttimen kautta. 
LAPSILUKKO JA ÄLYKAIUTIN 

• Jos laitteen lapsilukko on aktiivinen, kytketään ohjaus älykaiuttimen 

kautta pois päältä. Lapsilukko on kytkettävä pois päältä ohjataksesi 

äänikomennoilla. 

LÄMMITTIMEN KÄYTTÖ CLIMATE-SOVELLUKSELLA 

• Lämmitintä voi käyttää ilman älylaitetta suoraan laitteessa olevista 

painikkeista. Ottaaksesi älyohjauksen päälle asenna HomeWizard 

Climate-sovellus sovelluskaupasta. (Saatavilla Androidille ja iOs:lle.  
• Kytke lämmitin päälle 
• Avaa HomeWizard Climate-sovellus. 
• Luo tili tai käytä olemassaolevaa HomeWizard-tiliä ja kirjaudu 

sisään.   
• Paina “Lisää uusi Climate-laite” (Add new Climate Device) 

lisätäksesi uuden laitteen. 
• Valitse haluamasi laite. 

• Seuraa sovelluksen ohjeita yhdistääksesi laitteesi. 
• Ohjataksesi laitettasi äänikomennoilla älykaiuttimella tutustu 

kaiuttimen valmistajan ohjeisiin kuinka kytkeä toiminto päälle 

laitteessasi. 

Tekniset tiedot 

Tiedot 341000/341001 341500/341501 342000/342001 

Jännite 220-240V 220-240V 220-240V 

Taajuus 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 

Virta 
(max) 

1000W 1500W 2000W 

IP-suojaus IP24 IP24 IP24 

PUHDISTUS JA HUOLTO 
• Ennen puhdistusta irroita virtapistoke pistorasiasta ja anna 

laitteen jäähtyä.  
• Pyyhi laite kostealla liinalla. Älä käytä karkeita tai hankaavia 

puhdistusvälineitä, hankaustyynyä tai metallivillaa, sillä ne 

vaurioittavat laitetta.  
• Puhdista ilma-aukot (ylä- ja alareuna) käyttämällä pölynimuria. 

 

VAATIMUSTENMUKAISUUS 
• Smartwares Europe täten vakuuttaa, että käytetyt radiolaitteet 

malleissa 
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Instruction manual 

01.341000.01.001/01.341000.02.001/01.341001.01.001/01.34100 

1.02.001/01.341500.01.001/01.341500.02.001/01.341501.01.001/ 
01.341501.02.001/01.342000.01.001/01.342000.02.001/01.34200 

1.01.001/01.342001.02.001 ovat EU-direktiivin 
2014/53/EU mukaisia. 

• Koko teksti EU-direktiivien vaatimustenmukaisuudesta on saatavilla 

osoitteesta: www.princesshome.eu/doc 

YMPÄRISTÖTIEDOT 

 Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Laite pitää 

toimittaa elektroniikkakierrätykseen tai vastaavaan elektroniikkaa 

vastaanottavaan pisteeseen käyttöiän päättyessä. Laitteen 

valmistusmateriaalit ovat kierrätettävissä. 

 

 

LAITE SOVELTUU HYVIN ILMASTOITUIHIN TILOIHIN JA 

SATUNNAISEEN KÄYTTÖÖN. 

 

 

 

Wireless technology: Wi-Fi 

Operating frequency: 2412MHz~2472MHz 

Max. radio-frequency power: 17.30dBm


