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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SƯỞI STEBA QH 1800 

 

 

VÌ SỰ AN TOÀN CỦA BẠN: 

 Thiết bị nàyđể sử dụng trong gia đình, không sử dụng thiết bị cho mụcđích 

công nghiệp, trên các phương tiện di chuyển nhưtàu thủy hoặc máy bay 

 Không sử dụngđèn sưởi này với công tắc, thiết bị bấm giờđược lập trình sẵn 

hoặc bất kì thiết bị công tắc tự dộng nào vì có thể gây nguy hiểm hoặc cháy nổ 

nếuđèn sưởi bị che kín hoặc không đượcở vị trí an toàn. 

 Hãyđảm bảo rằngđiệnáp nguồn phải tương ứng vớiđiệnápđịnh mứcđược ghi 

trên bảng thông số kỹ thuật 230V-50Hz 

 Cấpđộ bảo vệ chống thấm nước của lò sưởi này là IPX4. Do đó nó có thểđược 

sử dụng trong nhà tắm hoặc các khu vực cóđộẩm cao vớiđiều kiện không được 

lắpđặt trong phạm vi bồn tắm hoặc nhà tắm có vòi hoa sen. Điều này có nghĩa 

là không được phép lắpđặtđèn sưởiở những khu vựcđược kí hiệu là VOLUME 

1 

 Khi hoạtđộng, hãy đểđèn sưởi tại một vị trí an toàn 

- Để cách xa cácđồ vật hoặcđồđạc dễ cháyít nhất 1m 

- Đảm bảo khoảng trống phía trước lò sưởiít nhất 1m 

- Không đượcđặtđèn sưởi ngay bên trên mộtổ cắm chìm 

CẢNH BÁO: Để tránh quá nhiệt, không nên che chắnđèn sưởi. Không treo bất cứ thứ 

gì lên đèn sưởi và không che chắnđèn sưởiđang hoạt động 

Không sử dụngđèn sưởi trong các phòng chứa khí dễ gây nổ khi đang sử dụng keo, 

sơn dầu hoặc các dung môi dễ cháy, hay những nơi sử dụng các vật liệu dễ cháy như 

gỗ hay sàn nhựa tổng hợp PVC.  

BỐ TRÍ:  

 Luôn chú ý sản phẩm phải được lắp đặt ở một khoảng cách tối thiểu so với trần 

nhà, sàn hay các vật khác về các phía đã được chỉ rõ. Đèn sưởi chỉ thích hợp 
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gắn ngang lên bức tường đặc và thẳng đứng. Không bao giờ được lắpđèn sưởi 

này theo hướng thẳng đứng hoặc trên trần nhà như đã mô tả trong hình vẽ 

 Không được gắn sản phẩm này trên những bề mặt dễ cháy như gỗ hay chất dẻo. 

Bất kì chất liệu dễ cháy nào cũng phải đặt cách mặt trước của lò sưởi 100 cm. 

Người sử dụng cũng phải đứng cách đèn sưởi tối thiểu 100cm vì khi hoạt động 

lưới tản nhiệt phía mặt trước sẽ vô cùng nóng. 

 Cần thận trọng khi gắn thiết bị sao cho thiết bị và công tắc kéo xa tầm tay trẻ 

em. Nếu lắp đèn sưởi trong phòng tắm thì phải lắp ở vị trí mà người tắm không 

thể chạm tới được 

 Sau khi sử dụng chúng tôi khuyên khách hàng nên để sản phẩm nguội hẳn từ 

10-15 phút trước khi chạm vào đèn sưởi. 

LẮP ĐẶT: 

Khách hàng nên tắt nguồnđiện chính trước khi thực hiện lắp đặt theo các bước sau: 

 Cốđịnh giáđỡ gắn tường và sử dụng nó như một các khuôn để khoan lỗ cho 

những chiếc tắc kê. Hãy lưu ý rằng 3 lỗđể treo thiết bị phảiđượcđặtở các vị 
tríđãđược chỉ rõ trong Hình 4. Không đượcđảo lộn các vị tríđó 

 Thiết bị có thểđặt theo 2 hướng 

 Theo chiều ngang 

 Theo chiềudọc 

 Tùy theo nhu cầu sử dụng, chúng tôi đã chỉ rõở Hình 7, nếu bạn muốn thiết 

bịđượcđặt ngang thì bạn phải cốđịnhđinh vítở vị trí 1 hoặc cốđịnhđinh vítở vị 
trí 2 nếu bạn muốnđặt thiết bịnằm dọc 

 Tháo bỏ tấm bọc phía sau thiết bị như trong Hình 8 

 Thảo vỏ chụpđàu giắc cắm như trong hình 9 và bắtđầu lắpđầuđiện từ phía sau 

qua một lỗ tròn dưới khối thiết bịđầu cuối và bắtđầu kết nối như Hình 9. Nối 2 

pha với khối thiết bịđầu cuối. Nối dây màu xanh với cực N và dây màu nâu với 

cực L. Kí hiệu L-N đượcđánh dấuở dưới khối thiết bịđầu cuối 

 Hãy buộc chặt dây nối nguồnđiệnđể cốđịnh bẳng vỏ chụpđầu giắc cắm 

 Cốđịnh lại lần nữaở vị trí tấm bọc phía sau như Hình 10 

 Treo lò sưởi lên giáđỡ gắn tường và kéo nó xuốngđể cốđịnh chắc trên giáđỡ 

theo hướng mũi tên trong 

 Hãy kiểm tra xem thiết bịđãđược cốđịnhđúng hay chưa bằng cách kéo nó về 

phía bạn. Nếuđúng nó sẽ không nhúc nhích. 

KẾT NỐI NGUỒN ĐIỆN CHÍNH 

 Thiết bị này có 2 lớp cách điện (loại II). Do đó không nhất thiết phải nối điện 

ngầm 
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 Thiết bị này chỉđược nối với nguồn 1/N/PE 230V AC 50Hz. Nếu bạn sử dụng 

bộ dâyđiện, chúng tôi khuyên nên dùng dây điện cao su (loại H05RR-F) với 

chiều dàiít nhất 2 x 1mm2 

VẬN HÀNH: 

 

Định mức sản phẩm 0 I II III 

230V – 1800 W Tắt 600W 1200W 1800W 

BẢO TRÌ 

- Sản phẩm không yêu cầu bảo trìđặc biệt 

- Chỉ cần lau sản phẩm bằng khăn khô 6 tháng/ lần 

- Nếu sản phẩm có hỏng hóc, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành có thẩm quyền 

- Nếu cần thay nguồnđiện, hãy sử dụng loại 2 x 1,00mm2 H05RR-F HAR.  
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