
IP 24c
print # –––––

241210
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P (W) L (mm) A (mm)
400 325 253
600 480 408

VPS9 инструкция за монтаж
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Забележка: 
Този символ означава 
”Не покривай!”
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230V, 
50Hz

≈ 1 mm

85
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230V / 400V
Жълто/Зелено

Черно

Син

Електрическото свързване трябва да се 
извърши от оторизиран електротехник.



Маслени 
изпарения, 
5 мин.

Калибриране

VPS9 Инструкция за употреба

BG

1 2 3

Автоматична 
защита от 

прегряване

Почиствайте всеки месец 
прeз периода на употреба

Уредът не е предназначен за употреба от лица (вкл. деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или недостатъчно опит и позна- (вкл. деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или недостатъчно опит и позна-вкл. деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или недостатъчно опит и позна-) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или недостатъчно опит и позна-с ограничени физически, сетивни или умствени способности или недостатъчно опит и позна-, сетивни или умствени способности или недостатъчно опит и позна-сетивни или умствени способности или недостатъчно опит и позна-
ния, освен ако не им е осигурено наблюдение или указание касаещо употребата на уреда от лице отговорно за тяхната безопасност.

Децата трябва да се наблюдават и да не се допуска да си играят с уреда.

Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да се подмени от производителя, неговия сервизен агент или от квалифицирано лице с подобна квали-, той трябва да се подмени от производителя, неговия сервизен агент или от квалифицирано лице с подобна квали- той трябва да се подмени от производителя, неговия сервизен агент или от квалифицирано лице с подобна квали-, неговия сервизен агент или от квалифицирано лице с подобна квали-неговия сервизен агент или от квалифицирано лице с подобна квали-
фикация, за да се предотврати опасност.

230V,  50Hz

Декларация за съответствие
Ние декларираме на собствена отговорност, че този продукт е в съответствие със следните стандарти: ЕN 60 335-1 
(1988)+A2+A5+A6+A51+A52+A53+A54, EN 60 335-2-30 (1992), EN 55014 (1993), EN 60555-2/-3 (1991), EN 50082-1 (1992) , обезпечени от 
Директиви 73/23/EEC, 93/68/EEC, 89/336/EEC.

Adax AS, Svelvik, Norway, June 2000.

              
Tor Åge Kverne  

www.adax.no
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Сервиз:
Термокс ЕООД, София 1606, ул. Йоаким Кърчовски № 8, тел: 02/9532894, 0892444197


