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БУ Д Ь  Л АСК А, У В АЖ Н О П Р ОЧ И ТАЙ ТЕ  Ц Ю  ІН СТР У К Ц ІЮ  П Е Р Е Д П ОЧ АТК ОМ В И К ОР И СТАН Н Я  
П Р И СТР ОЮ .

 

 

модель: 
HO-161507
HO-162009
HO-162511

Інструкція користувача

Масляний обігрівач



УВАГА!
Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом,
травмування та опіку, будь ласка, уважно та повністю 

прочитайте цю інструкцію.



Застереження
• Пристрій призначений для некомерційного використання у домашніх
умовах. В жодному разі не використовуйте його на вулиці або у 
непризначених для цього місцях.

• Не лишайте пристрій працювати самостійно в атоматичному режимі. 
Будь ласка, обов’язково вимикайте його та відключайте від 
електромережі, якщо не збираєтесь його використовувати або 
знаходитися поруч.

• Будьте особливо уважні, якщо у домівці, де працює пристрій, присутні 
діти, інваліди або інші люди з психічними або фізичними вадами. 
Намагайтеся використовувати пристрій подалі від дітей та домашніх 
тварин. В жодному разі не дозволяйте дітям гратися з цим пристроєм.

• Не використовуйте пристрій під час власного сну та не ставьте його 
поряд з людиною, яка зараз спить.

• Не розміщуйте пристрій на або біля поверхонь, що можуть бути 
пошкоджені внаслідок теплового впливу (біля килимів, шпалер, підлоги, 
яка зроблена не з вогнетривкого матеріалу).

• Не розміщуйте обігрівач біля легкозаймистих речовин (штор, 
займистих поверхонь, бензину, фарби та інших легкозаймистих рідин), 
бо це може стати причиною їх загоряння.

• Використовуйте пристрій у добре провітрюваних приміщеннях.

• Обігрівач нагрівається під час своєї роботи. Для того, щоб не 
обпіктися, не торкайтеся його робочих поверхонь — використовуйте
спеціальні ручки. Зберігайте легкозаймисті речі, такі як меблі, подушки, 
постіль, папір, одяг, і штори на відстані метру від передньої частини 
обігрівача. Витримуйте безпечну дистанцію
і від інших боків обігрівача.

• Всередині пристрою знаходяться гарячі та легкозаймисті речовини.



• Використовуйте обігрівач лише тими способами, що наведені у цій 
інструкції. В жодному разі не намагайтеся пристосувати його до якихось 
інших цілей, бо це може призвести до ураження електричним струмом, 
короткого замикання, пожежі, поломки пристрою або травмування 
людей.

• Тримайте дистанцію, коли використовуєте пристрій, щоб уникнути
опіків чи інших травмувань.

• В жодному разі не вставляйте пальці або інші предмети у вентиляційні
отвори обігрівача, бо це може призвести до короткого замикання, 
займання або пошкодження пристрою.

• Не вставляйте у отвори та не кладіть на обігрівач легкозаймисті речі 
(папір, пластик, картон).

• Не закривайте та не блокуйте сторонніми предметами вентиляційні
отвори, не кладіть обігрівач на м’які поверхні, що заважатимуть
нормальній вентиляції. Періодично очищуйте вентиляційні отвори від 
бруду.

• Не використовуйте обігрівач для сушіння або нагрівання одягу, взуття 
або інших речей.

• Не розміщуйте цей пристрій у воді чи інших рідинах.

• Обігрівач не призначений для роботи у приміщеннях з підвищеною
вологістю (у ванних кімнатах, пральнях та аналогічних приміщеннях). Не 
використовуйте обігрівач у безпосередній близькості від ванни, душу 
або басейну.

• Не торкайтеся робочих поверхонь обігрівача. Завжди тримайтеся
за спеціальні ручки, за можливості використовуйте рукавички,
щоб запобігти опікам та травмуванню.

• Не пересувайте пристрій під час його роботи. Дочекайтеся повного
охолодження перед тим, як перемістити обігрівач.



• Не розміщуйте дріт живлення під килимами чи іншими речами, що 
можуть легко спалахнути.

• Не використовуйте аксесуари, які не рекомендовані виробником 
обігрівача — це може призвести до загоряння, короткого
замикання або травмування.

• Дочекайтеся повного охолодження пристрою перед тим, як знімати або 
встановлювати нові аксесуари.

• Щоб уникнути ризику займання, короткого замикання та інших 
негараздів, не закривайте та не блокуйте сторонніми предметами
вентиляційні отвори, не кладіть обігрівач на м’які поверхні, що 
заважатимуть нормальній вентиляції.

• Щоб уникнути перевантаження електромережі, не використовуйте
у тому самому сегменті електромережі будь-які інші потужні пристрої.

• Не використовуйте подовжувачів, бо їх дроти можуть не витримати
таку напругу, що може призвести до надмірного нагрівання та займання.

• Слідкуйте за тим, щоб не перетиснути дріт живлення, що може 
призвести до надмірного нагрівання та займання.

• Не розміщуйте жодних важких предметів у місцях, де кабель живлення 
під’єднується до обігрівача та електромережі, уникайте
надмірного тиску у цих місцях, бо це може стати причиною його зламу і 
розриву.

• Не відключайте обігрівач від електромережі з вологими чи мокрими 
руками.

• Тримайте пристрій та дріт живлення подалі від гарячих поверхонь.

• Якщо кабель живлення пошкоджений, будь ласка, зверніться до 
гарантійного або сервісного центру з проханням його замінити. Не 
намагайтеся відремонтувати пристрій самостійно.



• УВАГА: Задля уникнення небезпечних ситуацій, в жодному разі не 
розбирайте обігрівач.

• Не розміщуйте обігрівач поблизу розетки.

• Дотримуйтесь вимог місцевого законодавства щодо утилізації 
обігрівача та масла.

Зовнішній вигляд

1. Кнопки увімкнення 
    режимів роботи з  
    світловими індикатороми.

2. Термостат. 

3. Передня кришка.

4. Ребра радіатору.

5. Місце закріплення 
    дрота живлення.

6. Колеса
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Опис Зображення Кількість

Гайка 4

Підніжжя 2

Дужка 2

МОДЕЛЬ I II I&II

HO-161507 600 Вт 900 Вт 1500 Вт

HO-162009 800 Вт 1200 Вт 2000 Вт

Аксесуари

Режими потужності

HO-162511 1000 Вт 1500 Вт 2500 Вт



Система захисту від перегрівання
УВАГА: Цей пристрій оснащений системою автоматичного захисту
від перегрівання, яка вимикає обігрівач у разі його надмірного
нагрівання. Якщо пристрій вимкнувся автоматично, переконайтеся
у тому, що перемикач знаходиться у позиції «O» (вимкнено) та 
від’єднайте його від електромережі.

• приберіть усі речі, які можуть бути причиною перегрівання обігрівача;

• не намагайтеся вмикати обігрівач відразу після того, як спрацювала
система автоматичного захисту від перегрівання. Систему автоматично-
го захисту від перегрівання не можна вимкнути власноруч. Не 
намагайтеся розбирати пристрій. Всередині пристрою відсутні частини, 
які користувач може відремонтувати власноруч.

Використання аксесуарів
1. Переверніть обігрівач «догори ногами» та розмістіть його на м’якій та 
рівній поверхні (на килимі), щоб уникнути пошкодження підлоги чи 
обігрівача;

2. Вставте два підніжжя між ребрами радіатору з двох боків обігрівача.

3. Зафіксуйте підніжжя за допомогою гайок.



УВАГА: Використовуйте обігрівач лише у нормальному вертикальному 
положенні, колеса мають бути закріплені у нижній частині обігрівача, а 
панель керування розміщуватиметься на верхній частині передньої 
кришки. Будь-яке інше розміщення може створити небезпечну ситуацію.

Експлуатація
1. Розмістіть пристрій на пласкій, рівній, твердій та теплостійкій 
поверхні.

2. Під’єднайте дріт живлення до стандартної розетки на 220В.

3. Поверніть термостат за годинниковою стрілкою, щоб встановити 
необхідне вам значення.

4. Переведіть перемикач живлення у позицію «I» (помірне нагрівання)
або «II» (сильне нагрівання).

5. Обігрівач має працювати, доки температура у кімнаті не досягне 
необхідного рівня.

6. Коли температура у кімнаті досягне необхідного рівня, обережно 
поверніть термостат проти годинникової стрілки, доки не почуєте
клацання. Обігрівач буде працювати в автоматичному режимі — час від 
часу він буде вмикатися і вимикатися, щоб підтримувати
у кімнаті постійну температуру.
Примітка: досягнення встановленої температури триває близько
15 хвилин.
Примітка: чим менше встановлене значення на термостаті, тим нижча 
температура в кімнаті; чим більше встановлене значення на термостаті, 
тим вища температура в кімнаті.

7. Переведіть перемикач живлення у позиції «О», щоб вимкнути 
обігрівач. Індиктор роботи має згаснути.

8. Обов’язково відключайте пристрій від електромережі, якщо не 
збираєтесь його використовувати протягом тривалого часу.



Догляд та очищення:
УВАГА: Дочекайтеся, коли обігрівач повністю охолоне, щоб його 
очистити або пересунути в інше місце. Переконайтеся у тому, що 
перемикач живлення знаходиться у позиції «О» (Вимкнений), а дріт 
живлення відключений від електромережі, перед тим як розпочати
очищення.

• Перед використанням пристрою обов’язково переконайтеся у тому, що 
він повністю зібраний, усі аксесуари надійно закріплені, і на ньому 
відсутні пошкодження.

• Не торкайтеся гарячої поверхні. Використовуйте рукавички, щоб не 
травмуватися та не обпіктися під час переміщення обігрівача.

• Для очищення обігрівача використовуйте м’яку та зволожені тканину.

УВАГА: Слідкуйте за тим, щоб вода не потрапила всередину обігрівача, 
бо це може призвести до займання або короткого замикання
у пристрої.

• Не використовуйте жодних абразивних очищувачів або хімічних 
речовин, що можуть пошкодити поверхню обігрівача.

• Зберігайте пристрій очищеним та у сухому місці, якщо не збираєтесь
його використовувати протягом тривалого часу.



Обмеження відповідальності
1. Виробник не несе відповідальності за можливі помилки та недоліки
в документації.

2. Виробник зберігає за собою право в будь-який час змінювати 
характеристики апаратних засобів, що розглядаються в даній інструкції 
користувача, без попереднього повідомлення.

3. Зображення, які наведені в даній інструкції з експлуатації та наявні на 
упаковці пристрою, можуть відрізнятися від тих, що поставляються в 
комплекті.

4. Виробник не несе відповідальності за збитки, що заподіяні внаслідок
помилкової експлуатації чи несправності обігрівача.

5. Дана інструкція є універсальною і використовується для опису 
декількох моделей. Деяких функцій, описаних в інструкції, може не бути 
у Вашій моделі.



Контактна інформація
Телефон гарячої лінії Ergo:
0 (800) 501-64-30

e-mail: club@ergo-ua.com
web: www.ergo-ua.com
skype: ergo-ua


