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MONTERING OG BRUKERVEILEDNING 
Sähkökäyttöinen infrapunalämmitin 

ulkokäyttöön  
Tuote nro 421275 



Osien kuvaukset: 

Nro Osan nimi Nro Osan nimi 

1 Ruuvi M4*18  11 Ruuvi M6*8 

2 Pohjalevy 12 Ylälevy 

3 Jalustan kansi  13 Katkaisin 

4 Säädinpaneeli  14 Merkkilamppu – taso 1 

5 Ruuvi M6*27 15 Virran merkkilamppu 

6 Jalustan kiinnityslevy 16 Merkkilamppu – taso 2 

7 Jalusta 17 Merkkilamppu – taso 2 

8 Kiinnityskorvake 18 Vastaanotin 

9 Lasilevy 19 Valmiustilan painike 

10 Pöytälevyn kiinnike  20 Kaukosäädin 
 

Tarvikkeiden tarkistuslista: 

Tarvikkeen nimi  Määrä Tarvikkeen nimi  Määrä 

Kuusiokoloavain 1 Ruuvi M6*27 2 

Ruuvi M4*18 4 Ruuvi M6*8 4 

Jalustan kiinnityskorvake 1   
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Käyttöohje 
 
Valmistelu: 

1. Avaa laatikko. Poista tarvikepaketti, joka on infrapunalämmittimen ”rungon” sisällä. 
Tarkista, että yllä olevassa listassa luetellut tarvikkeet ovat mukana. Jos jotain 
puuttuu, ota heti yhteyttä myyjääsi. 

2. Ota ristipäinen ruuvimeisseli esille. 
3. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä. Pidä käyttöohje 

asianmukaisessa ja varmassa paikassa myöhempää käyttöä varten tarvittaessa. 
 

Asennus: 

1. Ota esille ”runko”, jalusta, jalustan kansi ja lasilevy pahvilaatikosta. 
2. Laita lämmitin ylösalaisin tasaiselle alustalle (kuva A). Laita jalustan kansi varovasti 

kiinnityskorvakkeisiin. Helpottaaksesi asennusta, laita kiinnityskorvakkeet jalustan 
kannen reikien läpi yksi kerrallaan.  Kiinnitä jalustan kansi ja pohjalevy ”runkoon” 4 
ruuvilla (M4*18). 

3. Laita jalusta jalustan kannen sisään (kuva B). Huomaa, että vain kaksi jalustan 
neljästä reiästä sopii kiinnityskorvakkeisiin. 

4. Laita jalustan kiinnityslevy jalustaan ja ruuvit jalustan rei’issä paikoillaan oleviin 
kiinnityskorvakkeisiin. Kiinnitä osat kiinnityskorvakkeisiin mukana toimitetulla 
kuusiokoloavaimella (kuva B). 

5. Laita lasilevy ”rungon” päälle. Tarkista, että pöytälevyn kiinnikkeen ruuvien reiät 
menevät kohdakkain ylälevyn reikien kanssa. Kiinnitä lasilevy ”runkoon” 4 ruuvilla 
(M6*8). 

 
Käyttö: 

1. Kytke laite maadoitettuun 230 voltin pistorasiaan. 
2. Laita virta päälle painamalla katkaisinta.  Lämmitin siirtyy valmiustilaan. Virran 

merkkilamppu alkaa vilkkua. 
3. Paina painiketta laittaaksesi päälle yhden tai molemmat lämpöelementit tarpeen 

mukaan. Tason 1 tai tason 2 merkkilamppu syttyy vastaavasti. 
4. Paina painiketta laittaaksesi lämmittimen valmiustilaan. 
5. Paina painiketta uudelleen katkaistaksesi virran kokonaan. 
 
Varotoimet: 

1. Laitteen tulee olla asennettu oikein ennen käyttöä. 
2. Laite tulee sijoittaa vaakasuoralle ja tasaiselle alustalle. 
3. Vältä koskettamasta lämmitintä sen ollessa käytössä tai vähän aikaa sen 

sammuttamisen jälkeen, koska se on erittäin kuuma ja saattaa aiheuttaa vamman 
koskettaessa. 

4. Laitetta ei saa peittää käytön aikana tai sen jälkeen. 
5. Älä kääri sähköjohtoa lämmittimen ympärille. 
6. Vältä lämmittimen kolahtelua tai tärähtelyä.  
7. Lämmitin tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan. 
8. Kaikki korjaukset tulee tehdä valtuutetun huoltoliikkeen toimesta. 
9. Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike. 
10. Lämmitintä ei saa sijoittaa suoraan pistorasian alapuolelle. 
11. Älä käytä ajastimia, viikkoajastimia tai muita automaattisia katkaisimia laitteen 

laittamiseksi päälle ja pois päältä. Vain lämmittimen omaa katkaisijaa saa käyttää. 
12. Lapset eivät saa käyttää lämmitintä eikä lämmitintä saa käyttää lasten läheisyydessä 

ilman aikuisten valvontaa. 
13. Lämmitin on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön kotona, ei julkisissa tiloissa tai 

minkäänlaisissa ulkorakennuksissa. 
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14. Lämmitintä ei tulisi käyttää vesilähteiden lähellä, kuten kylpyamme/suihku, uima-allas, 
poreallas tai vastaava. 

15. Älä sijoita laitetta verhojen ja/tai muiden syttyvien materiaalien läheisyyteen, koska 
siitä aiheutuu tulipalovaara. 

16. Älä käytä laitetta kuivauspatterina.   
17. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on huono tai saastunut ilma, kuten pölyä, kaasua, 

höyryä, jne. 
18. Älä käytä laitetta kiukaana. 
19. Älä upota laitetta veteen puhdistusta varten. 
20. Laite tulee kytkeä pistorasiaan, joka on helposti nähtävissä ja luokse päästävissä. 
21. Jonkin ajan käytön jälkeen lasi voi tulla valkoiseksi hehkulankojen ympäriltä. Se on 

normaalia eikä vaikuta käyttöön tai käyttöikään. 
 
Varoitus: 

Tässä lämmittimessä ei ole huoneen lämpötilaa valvovaa laitetta. Älä käytä laitetta 
pienissä tiloissa, jos paikalla on ihmisiä, jotka eivät voi poistua paikalta omin päin, jollei 
ole järjestetty jatkuvaa valvontaa. 
 
Hävittäminen: 

Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Tuote tulee toimittaa hyväksyttyyn 
elektroniikkaromun kierrätyspaikkaan. Keräämällä ja kierrättämällä edistetään ympäristön 
säästämistä ja huolehditaan, että tuote käsitellään ympäristöystävällisellä ja terveydelle 
edullisella tavalla. 
Älä hävitä tuotetta lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Tällaisen jätteen kerääminen 
on tarpeen erityiskäsittelyä varten. 
 
Puhdistus: 

Kytke laite irti sähköverkosta ennen puhdistusta. Käytä puhdistukseen kosteaa liinaa. Älä 
käytä liikaa vettä. 
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SGC SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.  
 

198 Kezhu Road, Scientech Park, Guangzhou Econimic & 
Technology Development District, Guangzhou, China 510663 

 

   
Puhelin:  +86 (0) 20 82155555  
Faksi:  +86 (0) 20 82075059  
Sähköposti: sgs_internet_operations@sgs.com  
  Sivu 1/1 

 
Vahvistus sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 

 
Vahvistus nro: GZEM100800153001VM2 
Hakija: Zhongshan Scientec Electrical Manufacturing Co., Ltd. 
Hakijan osoite: 42, Industrial Avenue, Nantou, Zhongshan, Guangdong, China 
Tuotteen kuvaus: Patiolämmitin 
Malli nro: SHxyz Series (SHxyz, SHxyzA, SHxyzL, SHxyzAL, SHxyz-SS, SHxyzA-SS, 

SHxyzL-SS, SHxyzAL-SS) 
 SH2085xyz, SH1885xyz, SH1685xyz, SH1675xyz, SH1475xyz, SH1275xyz, 

SH1265xyz, SH1565xyz, SH1265xyz, SH1065xyz 
Tavaramerkki: Scientec 
Riittävä määrä tuotteen näytekappaleita on testattu ja todettu olevan seuraavien 
testausstandardien mukaisia: 
 EN 55014-1:2006+A1:2009 
 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 
 EN 55015:2006-A2:2009, EN 61547:2009 
 EN 61000-3-2:2006+A2:2009, EN 61000-3-3:2008 
Esitetty testiraportin 
numerolla /  

 

numeroilla: GZEM100800153001VM2 
 
Tämä vahvistus sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta on myönnetty hakijalle perustuen 
testien tuloksiin, jotka on suorittanut SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.:n 
laboratorio yllä mainitun tuotteen näytekappaleelle, asiaankuuluvien erityisten standardien ja 
direktiivin 2004/108/EY määräysten mukaisesti. Alla näkyvää CE-merkintää voidaan käyttää 
valmistajan vastuulla sen jälkeen, kun EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu, ja kaikkien 
asiaankuuluvien EY-direktiivien mukaisesti. 

[allekirjoitus] 
Stephen Guo 

CE 
Johtaja Päivämäärä: 9.7.2010 
  
Tämän vahvistuksen tekijänoikeuden omistaa SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. 
eikä sitä saa kopioida muulla tavalla kuin kokonaan ja toimitusjohtajan luvalla etukäteen. Tämä 
vahvistus on yleisten palveluehtojen alainen, painettu kääntöpuolelle. 
  
 SGS Groupin jäsen (SGS SA) 
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SGC 
 

  Sivu 1/2 
 

Vaatimustenmukaisuuden vahvistus  
mittausten suorittaminen 

säädös nro 1275/2008 
 

Projekti nro: GLESO100100058HS 
Hakija: Zhongshan Scientec Electrical Manufacturing Co., Ltd. 
 42, Industrial Avenue, Nantou, Zhongshan, Guangdong, China 
Valmistaja: Sama kuin hakija 
Tuotteen nimi: Patiolämmitin 
Malli nro: Katso sivu 2 
Teho: Katso sivu 2 
Suojaus sähköiskua 
vastaan: Luokka 1 
Suojaustaso: IP24 
Lisätietoja (jos on):  
Riittävä määrä tuotteen näytekappaleita on testattu ja todettu olevan seuraavien 
testausstandardien / määräysten mukaisia: 
 Euroopan komission (EY) asetus nro 1275/2008 
Esitetty testiraportin 
numerolla / 

 

numeroilla: GLESO10010005801 
  
Tämä vahvistus sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta on myönnetty hakijalle perustuen 
testien tuloksiin, jotka on suorittanut SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.:n 
laboratorio yllä mainitun tuotteen näytekappaleelle, asiaankuuluvien erityisten standardien, 
asetusten ja EuP-direktiivin 2005/32/EY määräysten mukaisesti.  
 
Huomautus: Lähtien marraskuun 20. päivästä vuonna 2009, direktiivi 2005/32/EY, sellaisena kuin 
se on muutettu direktiivillä 2008/28/EY, on kumottu direktiivillä 2009/125/EY. Viittaukset kumottuun 
direktiiviin tulkitaan viittauksina direktiiviin 2009/125/EY, artiklan 24 mukaisesti direktiivissä 
2009/125/EY. 
[allekirjoitus] 
Jeff Zhao 

 

Laboratorion johtaja 13.1.2010 
SGS-CSTC  
  
Tämän vahvistuksen tekijänoikeuden omistaa SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. 
eikä sitä saa kopioida muulla tavalla kuin kokonaan ja toimitusjohtajan luvalla etukäteen. Tämä 
vahvistus on yleisten palveluehtojen alainen, painettu kääntöpuolelle. 
 
 SGS Groupin jäsen (SGS SA) 
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SGC 
 

  Sivu 2/2 
 
Projekti nro: 

 
GLESO100100058HS 

Malli nro:  
SH2085xyz, SH1885xyz, SH1685xyz, SH1675xyz, SH1475xyz, SH1275xyz, SH1565xyz: 
  
Koskien malleja SH2085xyz, SH1885xyz, SH1685xyz, SH1675xyz, SH1475F xyz, SH1275xyz, 
SH1265xyz, SH1065xyz: 
x = F tarkoittaa lasisen/metallisen pöytätason kokoa: ø = 40 cm; jalusta: ø = 28 cm 
x = G tarkoittaa lasisen/metallisen pöytätason kokoa: ø = 50 cm; jalusta: ø = 40 cm 
Koskien malleja SH1265xyz, SH1065xyz: 
x = F, x = G, x = E tarkoittaa lasisen/metallisen pöytätason kokoa: ø = 32 cm; jalusta: ø = 28 cm 
Koskien malleja SH1685xyz, SH1475xyz, SH1275xyz, SH1265xyz, SH1065xyz: 
y = NIL tarkoittaa ilman lisäominaisuuksia (NIL voi olla ilmaistuna tyhjällä merkillä) 
y = L tarkoittaa ledilampulla 
y = A tarkoittaa infrapunainduktiolla 
y = AL tarkoittaa infrapunainduktiolla ja ledilampulla 
Koskien malleja SH2085xyz, SH1885xyz, SH1675xyz, SH1565xyz: 
y = NIL tarkoittaa ilman lisäominaisuuksia  
y = L tarkoittaa ledilampulla 
Koskien kaikkia malleja: 
z = NIL tarkoittaa lasista pöytätasoa 
z = SS tarkoittaa metallista pöytätasoa 
 
Teho: 
220 V – 240 V; 50 Hz: 
SH2085xyz: 1700 W – 2000 W 
SH1885xyz: 1500 W – 1800 W 
SH1685xyz, SH1675xyz: 1350 W – 1600 W 
SH1475xyz: 1200 W – 1400 W 
SH1275xyz, SH1265xyz: 1000 W – 1200 W 
SH1565xyz: 1250 W – 1500 W 
SH1065xyz: 850 W – 1000 W 
 
[allekirjoitus] 
Jeff Zhao 

 

Laboratorion johtaja 13.1.2010 
SGS-CSTC  
  
Tämän vahvistuksen tekijänoikeuden omistaa SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. 
eikä sitä saa kopioida muulla tavalla kuin kokonaan ja toimitusjohtajan luvalla etukäteen. Tämä 
vahvistus on yleisten palveluehtojen alainen, painettu kääntöpuolelle. 
  
 SGS Groupin jäsen (SGS SA) 
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• 
 

Sunwind Gylling Oy   
Niemeläntie 1, 20780 Kaarina 

Sähköposti: sunwind@sunwind.fi 
Www: www.sunwind.fi 

 
• 
 

Pyydämme teitä ottamaan ongelmatapauksissa yhteyttä myyjäänne. 
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