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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

                   ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному 
повреждению оборудования.
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Профессиональный электроприбор предназначен для обогрева жилых и нежилых 
помещений, а также для просушки поверхностей и предметов.
Исполнение тепловентилятора – переносное, рабочее положение – установка на полу, 
условия эксплуатации – работа под надзором, режим работы – повторно- 
кратковременный.

                  ОСТОРОЖНО!
Требования,  несоблюдение  которых  может  привести к серьезной травме 
или летальному исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В тексте данной инструкции тепловентилятор может иметь такие технические
названия, как прибор, устройство, аппарат, тепловая пушка, электрообогреватель;
2. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем
или авторизованной сервисной службой;
3. Прибор должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм
и правил эксплуатации электрических сетей;
4. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления
покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию
изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

                   ВНИМАНИЕ!
• При эксплуатации тепловентилятора соблюдайте общие правила безопасности при
пользовании электроприборами.
• Электрообогреватель является электрическим прибором и, как всякий прибор, его
необходимо оберегать от ударов, попадания пыли и влаги.
• Перед эксплуатацией электрообогревателя убедитесь, что электрическая сеть соответствует
необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления. Не допускается эксплуатация 
электрообогревателя без заземления.
• Запрещается эксплуатация обогревателей в помещениях с взрывоопасной средой;
с биологоактивной средой; сильно запыленной средой; со средой вызывающей коррозии
материалов.
• Во избежание поражения электрическим током не эксплуатируйте тепловентилятор
при появлении искрения, наличии видимых повреждений кабеля питания, неоднократном
срабатывании термопредохранителя.
• Во избежание поражения электрическим током запрещается эксплуатация
электрообогревателя в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.
• Запрещается эксплуатация тепловентилятора без надзора.
• Перед началом чистки или технического обслуживания, отключите прибор, вынув вилку
из розетки.
• Подключение обогревателя к питающей сети должно производиться посредством шнура
питания, снабженного штепсельной вилкой.
• Не ударяйте и не допускайте падения прибора.
• Перед подключением тепловентилятора к электрической сети проверьте отсутствие
повреждений изоляции шнура питания, шнур питания не должен быть пережат тяжелыми
предметами.
• Не устанавливайте тепловентилятор на расстоянии менее 0,5 м от легковоспламеняющихся
предметов и в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения.
• Не накрывайте тепловентилятор и не ограничивайте движение воздушного потока
на входе и выходе воздуха.
• Во избежание ожогов не прикасайтесь к наружной поверхности в месте выхода воздушного
потока.
• Во избежание травм не снимайте кожух с корпуса прибора.
• Не используйте прибор не по его прямому назначению (сушка одежды и т. п.).
• Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Обратитесь к квалифицированному
специалисту.
• После транспортирования при температурах ниже рабочих необходимо выдержать
тепловентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть
не менее 2-х часов.
• После длительного хранения или перерыва в работе первое включение тепловентилятора
не производить в режиме полного нагрева.
• Тепловентилятор  предназначен  для  эксплуатации в районах с умеренным и холодным
климатом в помещениях с температурой от -10 до +40°С и относительной влажности до 93%
(при температуре +25°С) в условиях, исключающих попадания на него капель брызг, а также
атмосферных осадков.
• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными
физическими, психическими или умственными способностями при отсутствии у них опыта
или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании 
прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром
для недопущения игры с прибором.
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УСТРОЙСТВО ПРИБОРА
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Конструкция тепловентилятора (см. рис. 1) состоит из корпуса (1), изготовленного 
из листовой стали. В корпусе размещены вентилятор и трубчатые 
электронагревательные элементы. Снаружи корпуса расположен блок управления (2). 
Корпус, закрытый воздухозаборной (3) и воздуховыпускной (4) решетками, винтами 
устанавливается к ручке-подставке (5) и имеет возможность поворота в вертикальной 
плоскости. Угол поворота фиксируется винтами (6), которые расположены с двух сторон 
корпуса. Вентилятор затягивает воздух через отверстия воздухозаборной решетки. 
Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходя между петлями трубчатых 
электронагревательных элементов, нагревается и подается в помещение через 
отверстия воздуховыпускной решетки.
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Рис. 1. Устройство прибора

1.  Поворотный корпус
2. Блок управления
3. Воздухозаборная решетка
4. Воздуховыпускная решетка
5. Ручка-подставка
6. Фиксирующие винты

Работа  тепловентилятора  возможна  в  одном  из следующих режимов:
- режим полного нагрева
- режим частичного нагрева 1/2 мощности
- режим вентиляции
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Примечание: при падении напряжения в сети на 10% возможно снижение 
производительности по воздуху от номинального значения на 20%, снижение 
потребляемой мощности в максимальном режиме до 25%.
* Указана ориентировочная площадь обогрева.

Параметр

Максимально потребляемая
можность, кВт

BRIGADE 2 BRIGADE 3 BRIGADE 5

2 3 4,5

Частичная потребляемая
можность, кВт 1 1,5 2,25

Номинальная можность 
(в режиме вентиляции), Вт 30 30 30

Номинальное напряжение, 
В ~ Гц 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50

Производительность по воздуху 
не менее, м3/час 260 260 260

Продолжительность работы
не более, ч 24 24 24

Продолжительность паузы
не менее, ч 2 2 2

I класс I класс I класс

250х315х245 250х315х245 250х315х245

260х340х260 260х340х260 260x340x260

3,2 3,5 3,7

3,5 3,8 4,0

Увеличение температуры 
воздуха на выходе в режиме
максимальной мощности 
не менее

24°С 35°С 52°С

Площадь обогрева, м2* до 25 до 35 до 50

Степень защиты, IP

Класс электрозащиты

Размеры прибора (ШхВхГ), мм

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм

Вес нетто не более, кг

Вес брутто, кг

IP20 IP20 IP20

Номинальный ток, А 8,9 13,2 19,8



1. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ
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Перед подключением прибора к электросети переведите ручку переключателя «5» 
в положение «1». Затем подключите тепловентилятор к электросети. Для моделей 
BRIGADE 2, BRIGADE 3 включите вилку шнура питания в розетку с напряжением  
230  В~50  Гц  и  заземляющим  проводом. Для модели BRIGADE 5 подключите кабель 
через клеммный блок или автоматический выключатель в  соответствии  со схемой  в  
Приложении (стр. 5). Прибор готов к работе.

Рис. 2. Блок управления
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1. Положение выключения прибора
2. Положение режима вентиляции без нагрева 
3. Положение частичной мощности нагрева
4. Положение полной мощности нагрева
5. Ручка переключателя режимов
6. Ручка регулировки термостата

                   ВНИМАНИЕ!
Сечение провода для моделей BRIGADE 2, BRIGADE 3 подводимого к розетке от щита 
питания, должно быть не менее 1,5 мм2 для медного провода и не менее 2,5 мм2 для 
алюминиевого провода. В щите питания должны иметься автоматические выключатели 
на 16 А для защиты электропроводки от перегрузок.
Сечение провода для модели BRIGADE 5, подводимого к розетке от щита питания, 
должно быть не менее 2,5 мм2 для медного провода и не менее 4,0 мм2 для 
алюминиевого провода. В щите питания должны иметься автоматические выключатели 
на 25 А для защиты электропроводки от перегрузок.



2. ПОРЯДОК РАБОТЫ

3. ПОРЯДОК ВЫКЛЮЧЕНИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ
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Режим вентиляции (без нагрева)
Для включения прибора в режиме вентиляции (без нагрева) переведите ручку 
переключателя в положение «2» (см. рис. 2).
Чтобы отключить режим вентиляции и выключить прибор, переведите ручку 
регулятора в положение «1».
Если температура окружающего воздуха выше, чем установленная терморегулятором, 
пушка работает в режиме вентиляции без нагрева. Если температура окружающего 
воздуха ниже, чем установленная терморегулятором, пушка работает в режиме 
вентиляции с нагревом. Ручкой терморегулятора устанавливается требуемая 
температура воздуха в помещении (примерный диапазон поддерживаемой 
температуры от 0 до +40°С). Для увеличения желаемой температуры поверните ручку 
терморегулятора по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки.
Режим комфортный
Чтобы установить необходимую температуру нагрева и поддерживать постоянную 
температуру воздуха в помещении, включите прибор на полную мощность, переведя 
ручку регулировки термостата в крайнее правое положение.
Когда температура в  помещении  достигнет  комфортного для вас уровня, начните 
медленно поворачивать ручку регулировки термостата против часовой стрелки, пока 
не услышите щелчок. Таким образом прибор запомнит комфортную для вас 
температуру и будет поддерживать её, автоматически включая и выключая 
нагревательные элементы.

1. Переведите ручку 5 в положение 2 (вентиляция).
2. Подождите пять-десять минут. Это необходимо для охлаждения ТЭНов прибора.
3. Переведите ручку 5 в положение 1 (выключение).
4. Отключите прибор от сети не ранее чем через десять минут после работы 

вентилятора или после того, как прибор в течении десяти минут будет находится 
в режиме 1 (выключен).

                   ВНИМАНИЕ!
Выключение тепловентилятора без предварительного охлаждения электро- 
нагревателей может привести к перегреву и преждевременному выходу из строя 
электронагревателей.



RU

ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ
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Защитный термостат
Тепловентилятор снабжен устройством аварийного отключения электронагревательных 
элементов в случае перегрева корпуса.
Перегрев корпуса тепловентилятора может наступить от следующих причин:
– входная и выходная решетки закрыты посторонними предметами или сильно 
загрязнены;
– тепловая мощность тепловентилятора превышает теплопотери помещения, 
в котором он установлен;
– неисправен тепловентилятор. 

Устранение неисправностей
Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, 
обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.
Хранение
Тепловентилятор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом 
вентилируемом помещении при температуре от +5 до + 40°С и относительной 
влажности до 80% (при температуре +25°С).
Транспортировка
Тепловентилятор в  упаковке  изготовителя  можно транспортировать всеми видами 
крытого транспорта  при  температуре  воздуха  от  -50  до +50°С и относительной 
влажности до 100% (при температуре +25°С) в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующих на данном виде транспорта.
Комплектация
Тепловентилятор (1шт)
Руководство по эксплуатации (1шт)
Правила утилизации
По истечению срока службы прибор должен быть утилизирован в соответствии 
с действующими нормами или правилами.
Дата изготовления
Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в 
Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

 
а – месяц и год производства.

                   ВНИМАНИЕ!
Частое срабатывание устройства аварийного отключения не является нормальным 
режимом работы тепловентилятора.
При появлении признаков ненормальной работы установить клавиши в нерабочее 
положение, обесточить тепловентилятор, выяснить и устранить причины, вызвавшие 
аварийное отключение.

SN XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX
а



СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям технических регламентов:
ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования
ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Информация о сертификации может изменяться. При необходимости, обращайтесь 
к продавцу.

Сделано в России.

Схема электрическая
BRIGADE 2, BRIGADE 3

M1 SK3

SA1

EK1

EK2

~230Â

L

N

PE

SK2
M
~

SK1

EK1, EK2 - нагревательный элемент;
М1 - электродвигатель;
SA1 - переключатель режимов работы;
SK1 - терморегулятор;
SK2 - защитный термостат.

Схема электрическая
BRIGADE 5

EK1, EK2 - нагревательный элемент;
М1 - электродвигатель;
SA1 - переключатель режимов работы;
SK1, SK2 - защитный термостат;
SK3 - терморегулятор.
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ПАЙДАЛАНАТЫН БЕЛГІЛЕР

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

               НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Осы талаптарды сақтамау күрделі жарақатқа немесе жабдықтың елеулі 
зақымдануына әкеп соқтыруы мүмкін.
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Кәсіби электрлік аспап тұрғын және тұрғын емес орынжайларды, сондай-ақ беткі 
қабаттар мен заттарды кептіру үшін тағайындалған.
Жылу желдеткіштің орындалуы – тасымалы, жұмыс күйі – еденде орнатылады, 
пайдалану жағдайлары – бақылап отырып, жұмыс істеу, жұмыс тәртібі – қысқа 
мерзімді қайталама.

               АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!
Осы талаптарды сақтамау күрделі жарақатқа немесе өлімге әкеп соқтыруы 
мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ:
1. Осы нұсқаулықтың мәтінінде жылу желдеткіштің аспап, құрылғы, аппарат, 
жылулық зеңбірек, электржылытқыш сияқты техникалық атаулары болуы мүмкін;
2. Егер қуаттау кабелі зақымданған болса, оны өндіруші немесе 
авторизацияланған сервис қызметі ауыстыруы тиіс;
3. Аспап қолданыстағы жергілікті нормалар мен электр желілерінің пайдалану 
ережелерін сақтай отырып орнатылуы тиіс;
4. Өндіруші сатып алушыға алдын ала хабарламай, аспаптың қасиеттерін 
жақсарту мақсатында құрылымына, жиынтықтамасына немесе өндіру 
технологиясына өзгертулерді енгізу құқығын өзіне қалдырады.



KZ

ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

               НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
• Жылу желдеткіштің пайдаланған кезде электржабдықтарды пайдаланудың жалпы 
қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз.
• Электржылытқыш электрлік аспап болып табылады және оны да соққылардан, шаң 
мен ылғал түсуінен қорғау керек.
• Электржылытқышты пайдаланар алдында электрлік желі тоқ күші параметрлері 
бойынша сәйкес келетініне және жерге тұйықтау арнасының бар болуына көз жеткізіңіз. 
Электржылытқышты жерге тұйықтаусыз пайдалануға рұқсат етілмейді.
• Жылытқыштарды жарылыс қауіпі бар ортада; биобелсенді ортада, аса шаңды ортада; 
материалдардың тоттануын тудыратын орынжайларда пайдалануға тыйым салынады.
• Электр тогымен жарақаттануды болдырмау үшін ұшқындау, қуаттау кабелінің көзге 
көрінетін зақымданулары болғанда, термосақтандырғыш бірнеше рет іске қосылғанда 
жылу желдеткішті пайдаланбаңыз.
• Электр тогымен жарақаттануды болдырмау үшін ванна, душ немесе жүзу бассейнінің 
тікелей жақындығында электржылытқышты пайдалануға тыйым салынады.
• Жылу желдеткішті бақылаусыз пайдалануға тыйым салынады.
• Тазартуды немесе техникалық қызмет көрсетуді бастар алдында ашасын розеткадан 
шығарып, аспапты өшіріңіз.
• Жылытқышты қуаттаушы желіге қосу штепсель ашасымен жабдықталған қуаттау сымы 
арқылы жүргізілуі тиіс.
• Аспапты соқтырмаңыз және құлатуды болдырмаңыз.
• Жылу желдеткішті электрлік желіге қосар алдында қуаттау сымының оқшаулағыш 
зақымдарының болмауын тексеріңіз, қуаттау сымы ауыр заттармен қысылмауы тиіс.
• Жылу желдеткішті оңай жанғыш заттардан кемінде 0,5 м және желілік 
электржабдықтау розеткасының тікелей жақындығында орнатпаңыз.
• Үстінен жаппаңыз және ауаның кірісі мен шығысында ауа ағынының қозғалуын 
шектемеңіз.
• Күйіп қалмас үшін ауа ағыны шығатын жердің сыртқы бетіне тимеңіз.
• Жарақаттануды болдырмау үшін аспаптың корпусынан қаптамасын шешпеңіз.
• Aспапты оның тікелей тағайындалмауы бойынша (киім кептіру және т.б.) 
пайдаланбаңыз.
• Аспапты өзіңіз жөндеуге талпынбаңыз. Білікті маманның көмегіне жүгініңіз.
• Жұмыс температурадан төмен температураларда тасымалдаған кезде жылу 
желдеткішті пайдалануы көзделетін орынжайда іске қоспай кемінде 2 сағат ішінде ұстау 
керек.
• Ұзақ мерзімді сақтағаннан немесе жұмыс істеудегі үзілістен кейін жылу желдеткішті 
алғаш рет іске қосуды толық жылыту тәртібінде жүргізбеңіз.
• Жылу желдеткіш қоңыржай және суық климат аудандарында температурасы -10-нан 
+40°С дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 93% дейін (температурасы +25°С 
кезінде) үстіне тамшылардың, сондай-ақ жауын-шашынның түсуін болдырмайтын 
жағдайларда пайдалану үшін тағайындалған.
• Қимылдау, психикалық немесе ойлау қабілеті төмен тұлғалар (балаларды қоса 
алғанда) немесе тәжірибесі мен білімі жоқ тұлғалар өздерінің қауіпсіздігі үшін жауапты 
болып табылатын тұлғаның бақылауында болмаса және одан бұйымды қалай қолдану 
керектігі туралы нұсқау алмаса, олар құралды қолданбауы керек. Балалар бақылануы 
тиіс, оларға бұйыммен ойнауға тыйым салынған.
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Жылу желдеткіштің құрылымы жалпақ болаттан жасалған корпустан (1) тұрады 
(1-сур. қар.). Корпустың ішінде желдеткіш және түтікшелі электрлік қыздырғыш 
элементтері орналастырылған. Корпустың сыртында басқару блогы (2) 
орналасқан. Ауа жинағыш (3) және ауа шығаратын (4) торлармен жабылған 
корпус бұрандамалармен тұтқа-түпқоймаға орнатылады (5) және оның тік 
жазықтықта бұрау мүмкіндігі бар. Бұрылу бұрышы бұрандамалармен (6) 
бекітіледі, олар корпустың екі жағынан орналасқан. Желдеткіш ауа жинағыш 
тордың тесіктері арқылы ауаны тартады. Желдеткішпен корпусқа тартылған ауа 
ағыны түтікшелі электрлік қыздырғыш элементтерінің ілмектері арқылы өтіп, 
жылынады және ауа шығаратын тордың тесіктері арқылы орынжайға шығады.

5

3
1
6

2

4

1-сур. Аспаптың құрылысы
1. Бұрма корпусы
2. Басқару блогы
3. Ауа жинағыш тор
4. Ауа шығаратын тор
5. Тұтқа-түпқойма
6. Бекіткіш бұрандамалар

Жылу желдеткіштің жұмыс істеуі мына тәртіптерінің біреуінде болуы мүмкін:
- толығымен жылыту тәртібі
- 1/2 қуаттылығымен жартылай жылыту тәртібі
- желдету тәртібі
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Ескертпе: желідегі кернеу 10% құлаған кезде атаулы мәнінен ауа бойынша 
өндіргіштігінің 20% төмендеуі мүмкін, тұтынатын қуаттылықтың максималды 
тәртіпте 25% дейін төмендеуі мүмкін.
* Болжалды жылыту ауданы көрсетілген.

Параметрі

Ең жоғарғы тұтынатын 
қуаттылық, кВт

BRIGADE 2 BRIGADE 3 BRIGADE 5

2 3 4,5

Тұтынылатын ішінара 
қуаттылық, кВт 1 1,5 2,25

Атаулы қуаттылық (желдету 
тәртібінде), Вт 30 30 30

Атаулы кернеу, В ~ Гц 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50

Ауа бойынша өндіргіштігі 
кемінде, м3/сағ 260 260 260

Жұмыс істеу ұзақтығы, ең көбі, 
сағ 24 24 24

Үзіліс ұзақтығы, кемінде, сағ 2 2 2

I класс I класс I класс

250х315х245 250х315х245 250х315х245

260х340х260 260х340х260 260х340х260

3,2 3,5 3,7

3,5 3,8 4,0

Ең жоғарғы тұтынатын 
қуаттылық тәртібінде ауа 
температурасын арттыру
кемінде

24°С 35°С 52°С

Жылыту ауданы, м2* 25-ке 35-ке 50-ге

Қорғаныс дәрежесі, IP

Электр қорғау класы

Аспап өлшемдері (ЕхБхТ), мм

Қаптама өлшемдері (ЕхБхТ), мм

Таза салмағы, артық емес, кг

Жалпы салмағы, кг

IP20 IP20 IP20

Атаулы тоқ, А 8,9 13,2 19,8
KZ
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АСПАПТЫ БАСҚАРУ
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Аспапты электржеліге қосар алдында «5» ауыстырып-қосқыштың тұтқасын «1» 
күйіне ауыстырыңыз. Кейін жылу желдеткішті электржеліге қосыңыз. BRIGADE 2, 
BRIGADE 3 үлгілері үшін қуаттау баусымының ашасын кернеуі 230 В ~50 Гц және 
жерге тұйықтау сымы бар розеткаға қосыңыз. BRIGADE 5 үлгісі үшін кабельді 
қосымшадағы сызбаға сәйкес клеммалы блок немесе автоматты сөндіргіш 
арқылы қосыңыз (5-бет). Аспап жұмыс істеуге дайын. 

2-сур. Басқару блогы

ЖАППАҢЫЗ

6

5

1
2
3
4

1. Аспапты сөндіру күйі
2. Yлгілері үшін жылытпай желдету тәртібінің күйі
3. Ішінара жылыту қуаттылығының күйі
4. Толығымен жылыту қуаттылығының күйі
5. Тәртіптерді ауыстырып өшіру тұтқасы
6. Термостатты реттеу тұтқасы

                НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
BRIGADE 2, BRIGADE 3 үлгілері үшін қуаттау қалқанынан розеткаға тартылатын 
сымның қимасы мыс сымына арналған кемінде 1,5 мм2 және алюминийлі сымға 
арналған кемінде 2,5 мм2 болуы тиіс. Қуаттау қалқанында электрсымды 
жүктемелерден қорғау үшін 16 А автоматты сөндіргіштері болуы тиіс.
BRIGADE 5 үлгісі үшін қуаттау қалқанынан розеткаға тартылатын сымның қимасы 
мыс сымына арналған кемінде 2,5 мм2 және алюминийлі сымға арналған кемінде 
4,0 мм2 болуы тиіс. Қуаттау қалқанында электрсымды жүктемелерден қорғау 
үшін 25 А автоматты сөндіргіштері болуы тиіс.
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(Жылытпай) желдету тәртібі
Аспапты (жылытпай) желдету тәртібіне қосу үшін ауыстырып-қосқыштың 
тұтқасын «2» күйіне ауыстырыңыз (2-сур. қараңыз).
Желдету тәртібін іске қосу үшін аспапты сөндіріңіз, реттегіш тұтқасын «1» күйіне 
ауыстырыңыз.
Егер қоршаған ауа температурасы термореттегішпен белгіленген 
температурадан жоғары болса, зеңбірек жылытпай желдету тәртібінде жұмыс 
істейді. Егер қоршаған ауа температурасы термореттегішпен белгіленген 
температурадан төмен болса, зеңбірек жылытып желдету тәртібінде жұмыс 
істейді. Термореттегіштің тұтқасымен орынжайдағы талап етілетін температура 
белгіленеді (қолданыстағы температураның болжалды ауқымы 0-ден +40°С 
дейін). Қалаған температураны арттыру үшін термореттегіштің тұтқасын сағат 
тілінің бағыты бойынша, азайту үшін – сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.
Қолайлы тәртіп
Қажетті қыздыру температурасын белгілеу және орынжайдағы ауаның тұрақты 
температурасын қолдау үшін термостатты реттеу тұтқасын оң жақ шеткі күйіне 
ауыстырып, аспаптың толық қуаттылығын іске қосыңыз.
Орынжайдағы температура сізге қолайлы деңгейге жеткен кезде термостатты 
реттеу тұтқасын сағат тілінің бағытына қарсы шертпек естілгенше баяу бұрай 
бастаңыз. Осылайша аспап сізге қолайлы температураны еске сақтайды да 
қыздырғыш элементтерді автоматты түрінде қосып, сөндіріп, оны қолдайтын 
болады.

1. Тұтқаны 5 (желдету) 2 күйіне бұраңыз.
2. Бес – он минут күте тұрыңыз. Бұл аспаптың ТЭҚ суыту үшін қажет.
3. Тұтқаны 5 (сөндіру) 1 күйіне бұраңыз.
4. Желдеткіш жұмыс істегеннен кейін кемінде он минуттан бұрын емес немесе 
аспап он минут бойы 1 тәртібінде болғаннан кейін аспапты желіден сөндіріңіз.

               НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Жылу желдеткішті алдын ала суытпай өшіру электр қозғалтқыштардың қызуына 
және алдын ала істен шығуына әкеп соқтыру мүмкін.
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Қорғаныштық термостат
Жылу желдеткіш корпус қатты қызып кеткен жағдайда электрлік қыздырғыш 
элементтерінің апаттық сөндіру құрылғысымен жабдықталған.
Жылу желдеткіш корпусының қатты қызуы келесі себептерден басталуы мүмкін:
– ауа жинағыш және ауа шығаратын торлар бөгде заттармен жабық немесе өте 
ластанған;
– жылу желдеткіштің жылу қуаты өзі орналасқан орынжайдың жылу 
жоғалуынан асып кеткен;
– жылу желдеткіш істен шыққан.

Жарамсыздықтарды жою
Бөлшектерді ауыстырумен және тізбектің үзілістерімен байланысты 
жарамсыздықтарды жою үшін мамандырылған жөндеу шеберханаларына 
жүгініңіз.
Сақтау
Жылу желдеткіш температурасы +5-ден + 40°С дейін және ауаның салыстырмалы 
ылғалдылығы 80% дейін (температура +25°С кезінде) жылытылатын 
желдетілетін орынжайда өндірушінің қаптамасында сақталуы тиіс.
Тасымалдау
Жылу желдеткіш ауаның температурасы -50-ден +50°С дейін және ауаның 
салыстырмалы ылғалдылығы 100% дейін (температура +25°С кезінде) 
өндірушінің қаптамасында жүктерді тиісті көлік түріндегі тасымалдау 
ережелеріне сәйкес барлық түрдегі жабық көлікпен тасымалдануы мүмкін.
Жиынтықтама
Жылу желдеткіш (1дана)
Пайдалану бойынша нұсқаулық (1дана)
Қоқысқа тастау ережелері
Қолдану мерзімі аяқталғаннан кейін аспап қолданыстағы нормаларға және 
ережелерге сәйкес қоқысқа тасталуы тиіс.
Өндірілген күні
Өндірілген күні аспаптың корпусында жапсырмада көрсетілген, сондай-ақ 
Code-128 шифрланған. Өндірілген күні келесі тәсілмен анықталады:
 

а – өндірілген айы мен жылы.

                НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Апаттық өшіру құрылғысының жиі іске қосылуы жылу желдеткіштің қалыпты 
жұмыс істеу тәртібі болып табылмайды.
Қалыпсыз жұмыс істеу белгілері туындаған кезде пернелерді жұмыссыз күйіне 
белгілеңіз, жылу желдеткішті тоқтан ажыратыңыз, апаттық өшіруді тудырған 
себептерін анықтаңыз және жойыңыз.

SN XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX
а

KZ



ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ

ҚОСЫМША

17

Тауар Кеден одағының аумағында сертификатталған.

Тауар техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келеді:
КО ТР 004/2011 Төмен вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы
КО ТР 020/2011 Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі

Сертификаттау туралы ақпарат өзгертілуі мүмкін. Қажет болғанда сатушыға 
жүгініңіз.

Ресейде жасалған.

BRIGADE 2, BRIGADE 3
электрлік сызбасы

Ауыстырып-қосқыштың коммутация схемасы

Байланыс
ақпараты

Қалпы

M1 SK3

SA1

EK1

EK2

~230Â

L

N

PE

SK2
M
~

SK1

Ауыстырып-қосқыштың коммутация схемасы

Байланыс
ақпараты

Қалпы

EK1, EK2 - қыздырғыш элемент;
М1 - электр қозғалтқыш;
SA1 - жұмыс істеу тәртіптерін 
ауыстырып-қосқыш;
SK1 - термореттегіш;
SK2 - қорғаныштық термостат.

BRIGADE 5
электрлік сызбасы

EK1, EK2 - қыздырғыш элемент;
М1 - электр қозғалтқыш;
SA1 - жұмыс істеу тәртіптерін 
ауыстырып-қосқыш;
SK1, SK2 - қорғаныштық термостат;
SK3 - термореттегіш.

KZ
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Изготовитель:
Общество с ограниченной 
ответственностью
«Ижевский завод тепловой 
техники».
Адрес: 426052, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, 
ул. Лесозаводская, д. 23/110
Өндіруші:
«Ижевский завод тепловой 
техники» Жауапкершілігі 
шектеулі қоғамы.
Мекенжайы: 426052, Удмурт 
Республикасы, Ижевск қ-сы, 
Лесозаводская көш., 23/110 үйСрок службы прибора – 7 лет / Аспапты қолдану мерзімі - 7 жыл




