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Használati utasítás
Mensaheating Imus

Termék rendeltetése: Sza
badon álló infravörös hősugárzó

Maggasság:
Szélesség:

Szükséges áramellátás
Fogyasztás:
Érintésvédelmi osztály:
Az Imust csak 20 °C alatt használja!

1: Kapcsoló
2: Hővédő rács
3: Láb
4: Szellőző nyílások
5: Fogantyú

A fűtés elve

Oldalnézet

Az Imust úgy tervezték, hogy két, egymással szemben ülő személy számára biztosítson meleget. A 
legjobb hatás érdekében helyezze az Imust az asztal alá, középre. A készülék a bekapcsolás után kb. egy 
perc elteltével éri el az üzemi hőmérsékletet.

A legjobb hőérzetet akkor biztosítja a termék, ha a hősugárzás mindkét láb belső felét éri egyszerre, 
mert a szervezet így tudja legjobban hasznosítani a hőt. A készülék bekapcsolása a kapcsoló (1) megnyo-
másával lehetséges. Ha már nincs szüksége fűtésre, kapcsolja ki a készüléket.

Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást.

Őrizze meg a használati utasítást, hogy bármikor kéznél legyen, ha a jövőben szüksége lenne rá.
A termék a CE és RoHS európai szabványoknak, és a következő irányelveknek megfelelően készült: EN 
60335-2-30:2009, EN 60335-1:2012.

A terméket csak vízszintes és szilárd talajon használja!
Soha ne takarja le a termék védőrácsát (2),(4),(5)!
A készüléket ne helyezze olyan asztal alá, amin a terítő 4 cm-nél jobban lelóg!
Ne használjon takarót a termékkel együtt, mert a takaró akadályozza a hősugarak terjedését!
Ne helyezzen táskát, szőnyeget, vagy egyéb tárgyakat a hősugarak útjába (2)!
Ne használja a terméket függönyök és más éghető anyagok közelében!
Az asztallap és a termék teteje közötti távolság minimum 5 cm legyen!
Ne helyezzen idegen tárgyat a hővédő rácson belülre (2),(4)!
Kizárólag földelt konnektorba csatlakoztassa!
Ne helyezze a terméket közvetlenül a konnektor alá!
Ne használja a terméket kád, zuhanyzó vagy medence közvetlen közelében!
Használat után mindig tegye a terméket fedett helyre, és hagyja kihűlni, mielőtt elcsomagolná!
Ne használja a terméket a szabadban rossz idő, eső, vihar, vagy havazás esetén!
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Ne használja a terméket időkapcsolóval, vagy egyéb olyan vezérlővel, ami a készüléket 
automatikusan bekapcsolja, mert tüzet okozhat, amennyiben a készüléket letakarták, 
vagy nem megfelelő helyre tették!
A készüléket nem használhatják gyermekek és csökkent fizikai vagy mentális képességek-
kel bíró személyek felügyelet nélkül.
FIGYELEM ÉLETVESZÉLY! Ne hagyja a gyermekét felügyelet nélkül a termékkel vagy annak 
csomagolóanyagaival, mert fulladást, vagy áramütést okozhatnak!

Tisztítás és karbantartás

Húzza ki a konnektorból a terméket tisztítás előtt, vagy ha huzamosabb ideig nem kívánja 
használni!
Kikapcsolás után várjon legalább 60 percet, és csak azután tisztítsa meg a készüléket!
Tisztítás során ügyeljen arra, hogy ne permetezzen közvetlenül vizet, vagy tisztítószert a 
termékre vagy annak belsejébe!
A tisztítószert mindig a törlőkendőre vigye fel, és úgy törölje le a terméket!
A hőtükör tisztítása előtt vegye le a hővédő rácsot. A hőtükör ablaktisztító szerrel 
tisztítható. Tisztítása közben ne érjen a fűtőelemhez sem kézzel, sem pedig a törlőkendő-
vel!
A hővédő rács tisztítása előtt vegye le azt a készülékről. A hővédő rács ablaktisztító szerrel 
tisztítható!
A rendszeres karbantartás segít a termék élettartamának növelésében és esztétikai 
állagának megőrzésében (tengerparti területeken ajánlott gyakrabban tisztítani a levegő 
sótartalma miatt).
Rendszeresen ellenőrizze a kábel állapotát és a csatlakozó dugó tisztaságát!
Ha a kábel, a fűtőelem, vagy más elektromos alkatrészek cserére szorulnak, forduljon 
szakemberhez!
 

Hibaelhárítás

Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően csatlakoztatva van-e a hálózathoz!
Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően csatlakoztatva van-e a hálózathoz!
Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a kábel!
Ellenőrizze, hogy megfelelően megnyomta-e a kapcsolót!
Ellenőrizze, hogy nem égette-e ki a fűtőelem!
Ha a termék túlmelegedés miatt automatikusan kikapcsolt (pl. mert le volt takarva, stb.), 
húzza ki a konnektorból és várja meg míg kihűl! Várjon 30 percet, és próbálja meg a 
terméket újra üzembe helyezni!

Hiba esetén kövesse az alábbi lépéseke:

Ha nem sikerült elhárítani a hibát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 
termék forgalmazójával!

Hulladékkezelés

Az Elektromos és Elektronikai Hulladékokról szóló 2002/96/EC európai tanács irányelv 
előírja, hogy a használt háztartási gépeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
Ezeket az eszközöket külön kell kezelni az újrahasznosíthatóság maximalizálása érdeké-
ben, hogy ezáltal csökkenthető legyen a környezetre gyakorolt káros hatásuk.
A termék hulladékként való elhelyezésének módjáról kérjen felvilágosítást a forgalmazó-
tól, vagy a helyi hatóságoktól.

Garancia

A termékre a mindenkori törvényileg előírt garancia érvényes. A garanciavállalás kezdete 
a termék vásárlásának napja.

Kisebb, vagy esztétikai jellegű hibák, amik nem befolyásolják a termék használatát, vagy 
nem csökkentik annak értékét, nem tartoznak a garancia hatálya alá. 

A garancia érvényesítésének feltétele a vásárlást igazoló bizonylat bemutatása. Garanciá-
lis javításokat kizárólag a Mensaheating által felhatalmazott szerviz végezhet. A termék 
kizárólag lakossági használatra készült.

A garancia érvényesítése

Ha a termék a garancia időtartama előtt meghibásodik, a hibás terméket juttassa vissza 
a vásárlás helyére a vásárlást igazoló bizonylattal együtt. Ha a fennálló hiba gyártási 
eredetű, vagy az alapanyagok hibájából ered, a szerviz elvégzi a szükséges javítást. A 
hibákat javítással, vagy a hibás elemek kicserélésével javítjuk. Amennyiben az egész 
termék cseréje szükséges, az új termék a termékfejlesztésekből adódóan megjelenés-
ben, vagy egyéb műszaki jellemzőkben eltérhet az eredeti terméktől.

Jognyilatkozat a garanciára vonatkozóan

A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk, vagy nem eredeti alkatrészek 
használatából eredő károk nem tartoznak a garancia hatálya alá. Nem tartoznak továbbá 
a garancia hatálya alá olyan Vis Majornak számító esetek, mint a villámcsapás, árvíz, 
tűzeset, vagy szállítási sérülés.
A garancia érvényét veszti, ha a termék sorozatszámát megváltoztatták, vagy a terméken 
módosítást, vagy szakszerűtlen javítási kísérletet tett.


