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Lue ja säästä nämä ohjeet. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen kokoamista, asentamista, 
käyttämistä ja huoltamista. Suojele itseäsi ja muita noudattamalla kaikkia turvallisuusohjeita.
Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja!
Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

▶ Kiitos, että valitsit AIRREX-TASAVIRTALÄMMITTIMEN. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
▶ Pidä nämä käyttöohjeet helposti saatavilla.
▶ On TÄRKEÄÄ lukea ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja noudattaa ohjeita aina.
▶ Täytä takuulomake nyt ja talleta se huolellisesti.
▶ Periaatteemme on parantaa tuotteitamme jatkuvasti. Näin ollen näiden käyttöohjeiden
      sisältöä (ominaisuuksia ja teknisiä tietoja) voidaan muuttaa siitä ilmoittamatta.
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Varoitukset

Vaara

Vaara

Varoitus

Varoitus

Huomio

※Lue tämä ennen tuotteen käyttöä.

■ Käyttöohjeita voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta.

■ Älä käytä tuotetta räjähdysalttiissa ympäristössä.
Räjähdyksen välttämiseksi älä käytä tuotetta räjähdysalttiissa ympäristössä. On tarkistettava erikseen, 
voiko tuotetta käyttää vaarallisessa paikassa.

Seuraavia kohtia on noudatettava laitteen käytössä.

1.  Tarkista aina ennen virransyötön kytkemistä napaisuudet (+ punainen, – musta).
2. Asenna laite niin, ettei ilmakanava tai ilmanpoistoaukko peity.
3.  Älä peitä tuuletinta tai laita siihen vieraita kappaleita käytön aikana (tuuletin voi vaurioitua ja ylikuumeta).
4. Älä poista tuotteeseen asennettua sulaketta tai korvaa sitä muilla materiaaleilla 
    (esim. purukumikääreellä tai alumiinifoliolla).
5.  Vaihda sulake vastaavaan sulakkeeseen ja varmista sen kunnollinen kiinnittyminen. 
     Älä irrota sulaketta vaihdon jälkeen.
6.  Vältä löystyneestä sulakeliittimestä johtuvaa sulakkeen kuumenemista ja vaurioitumista.
7.  Kun kytket virransyötön päärunkoon, varmista kytkennän oikeellisuus ennen tuotteen käyttöä. 
     (Löystynyt liitin voi aiheuttaa tuotteen ylikuumenemista tai suorituskyvyn heikkenemistä.)
8. Jos käytät muita kuin toimitukseen sisältyviä johtoja, muista tarkistaa niiden mitat.
9.  Tätä laitetta saavat käyttää vain pätevät ja osaavat käyttäjät.

 ► Näissä ohjeissa käytetään seuraavia turvallisuussymboleita.
 ►Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, jotta saat parhaan hyödyn TASAVIRTALÄMMITTIMESTÄ.

■ Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
■ Omaksu turvatoimet ennen tuotteen käyttöä.
■ Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Tämä tarkoittaa vaarallisia seurauksia, kuten vakavan henkilövahingon ja 
kuoleman vaaraa, jos laitetta käytetään väärin.

Tämä tarkoittaa vaarallisia seurauksia, kuten vakavan henkilövahingon 
ja kuoleman vaaraa, jos laitetta käytetään väärin.

Tämä tarkoittaa vaarallisia seurauksia, kuten henkilö- ja 
omaisuusvahingon vaaraa, jos laitetta käytetään väärin.

Johdanto

Turvallisuusohjeet
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Huomio

Turvatoimet ennen käyttöä

Huomio
1. Tämä tuote toimii ajoneuvon moottorin kanssa toimivasta latausgeneraattorista saatavalla ylijäämävirralla, 
joten sitä voidaan käyttää normaalisti tavallisen ajon aikana. Kun tuotetta käytetään moottoria käynnistämättä 
taialhaisilla moottorin kierroksilla, akku voi tyhjentyä. Lisäakun kanssa sitä voidaan käyttää pitkiä aikoja. 
(Turvalaite pysäyttää lämmittimen akun suojaamiseksi, kun jännite alenee tietyn arvon alle.)

2. Tämä tuote on tarkoitettu vain lisälämmitinkäyttöön.
3. Jatkojohtoa käytettäessä lämmittimen suorituskyky voi heiketä.

Käytön turvatoimet
1.  Laitteen käytössä on aina noudatettava seuraavia turvatoimia.
2.  Lue kaikki käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohjeita niin, että niitä on tarvittaessa 
      helppo lukea.
3.  Tätä laitetta saavat käyttää vain pätevät ja osaavat käyttäjät.
4.  Varmista ennen laitteen käyttöä, että paikallisia turvamääräyksiä ja -standardeja noudatetaan.
5.  Älä käytä laitetta muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
6.  Elektronisia laitteita saavat huoltaa vain teknisesti pätevät henkilöt, tai huolto on tehtävä tällaisten
     henkilöiden ohjauksessa ja valvonnassa.
7. Varo johdotuksessa oikosulkua (tulipalon ja ajoneuvon vaurioitumisen vaara).
8. Älä asenna tai käytä tuotetta muuhun kuin lisälämmitintarkoitukseen.
9. Älä koskaan yritä purkaa, korjata tai muokata laitetta.
10. Hephzibah Co., Ltd ei vastaa laitevaurioista, jotka johtuvat ilman yrityksen etukäteen antamaa 
      lupaa tehdyistä muokkauksista.
11. Huolto- ja tarkastustoimia saavat tehdä vain pätevät henkilöt.

1. Tarkista aina ennen virransyötön kytkemistä punaisen (+) ja mustan (–) navan paikat. 
    Jos navat kytketään ristiin, ajoneuvon sähköjärjestelmä voi vaurioitua.
2. Varmista ennen lämmittimen käynnistämistä, ettei sen ilmanotto- tai -poistoaukkoa ole peitetty.
    (Kun ne ovat peitettyinä, näyttöön tulee E3-virhe. Laite jatkaa toimintaa, 
     kun sisälämpötila on alentunut riittävästi).
3. Älä peitä tuuletinta tai laita siihen vieraita kappaleita käytön aikana (tuuletin voi vaurioitua ja ylikuumeta).
4. Vaihda sulake vastaavaan sulakkeeseen ja varmista sen kunnollinen kiinnittyminen.
5. Kun kytket virransyötön päärunkoon, varmista kytkennän oikeellisuus ennen tuotteen käyttöä.

Seuraavia kohtia on noudatettava laitteen käytössä.
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Tämän tuotteen ensiluokkainen AV-lämmityselementti on ensimmäinen lajiaan maailmassa. AV-
lämmityselementin lämmitysarvo mukautuu vallitsevan lämpötilan mukaan, jolloin lämmitysarvo muuttuu 
aktiivisesti 30 prosentin alueella, kun ovia avataan ja suljetaan. Suorituskyky ei heikkene pitkäaikaisessa 
käytössä, ja laitetta voidaan käyttää pitkään. Tasavirtalämmityselementti on erittäin turvallinen alhaisen 
pintalämpötilansa ansiosta.

Tuote valvoo automaattisesti kaikkia latausgeneraattorin, lauhduttimen ja virransyöttöpiirin virransyöttölinjoja 
ongelmien varalta, jotta lämmitin voi toimia normaalisti. Jos ongelmia esiintyy, se katkaisee virran 
automaattisesti, jotta vältytään moottorin käynnistysongelmilta ja turvallisuus voidaan taata.
Jos virransyötössä todetaan epänormaali tila, kauko-ohjaimeen syttyy punainen merkkivalo ja virransyöttö 
katkaistaan, ellei tilaa korjata 3 sekunnin kuluessa.
Tämä tuote valvoo turvallisuussyistä virransyötön tilaa reaaliajassa. Kun valvontapiiri katkaisee lämmittimen 
virran, turvamuistipiirin suunnittelun ansiosta lämmitintä ei voi käynnistää piirin palauduttuakaan. Näin ollen 
kaikki muistit on tyhjennettävä ennen lämmittimen uudelleenkäynnistystä painamalla kauko-ohjaimen 
virtapainiketta vähintään 2 sekunnin ajan laitteen sammuttamiseksi. Kytke virta lopuksi virtapainikkeella.
(Tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön takaamiseksi käyttöympäristön mukaan alhaisen jännitteen raja 
asetetaan kahdessa tilassa. Jos haluat muuttaa perusarvoa, katso tilan muutosohjeet.)

Tuote on suunniteltu säätämään lämpötilaa 1 °C:n askelmissa välillä 0–40 °C. Paina kaukosäätimestä 
vasemmalla olevaa lämpötilan säätöosan painiketta ▲ nostaaksesi lämpötilaa ja painiketta ▼ laskeaksesi 
lämpötilaa. Kun asetuslämpötila saavutetaan, virransyöttö katkaistaan. Kun lämpötila laskee asetuslämpötilasta 
2 °C, virransyöttöä jatketaan, jotta lämpötilaa voidaan säädellä tarkasti.

Täydellisen turvallisuuden takaamiseksi tuote on varustettu kaksinkertaisella ylikuumenemisen suojauksella.
Kun lämmitin on peitetty, puhaltimen moottori rikki tai vieras kappale keskeyttää tuuletuksen aiheuttaen 
ylikuumenemisongelmia, lämmityselementtiin kiinnitetty lämpötila-anturi sammuttaa virransyötön 
turvallisuussyistä.

Kun lämmittimen käyttö lopetetaan ja virransyöttö katkaistaan, lämmittimeen sitoutunut lämpö vapautetaan 
kokonaan turvallisuussyistä. Kun virransyöttö katkaistaan lämmittimen ollessa käynnissä, puhaltimen moottori 
vähentää nopeuttaan hitaasti, jotta sitoutunut lämpö saadaan vapautettua ennen toiminnan päättymistä.

Lämmityselementti lämmitetään hitaasti. Kun lämmitys voimistuu, puhaltimen moottorin kierrokset 
lisääntyvät. Tällä toiminnolla vältetään kylmän ilman puhaltaminen. Moottorin nopeutta kasvatetaan hitaasti 
lämmityselementin lämmetessä.

Airrex-tasavirtalämmittimen pääominaisuudet

AV-lämmityselementti (Activity Variable)

Automaattinen alhaisen jännitteen tunnistus ja sammutus

Lämpötila-asetus

Ylikuumenemisen esto

HITAAN PYSÄYTYKSEN toiminto

HITAAN KÄYNNISTYKSEN toiminto
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Lämmittimen käytön aikana kauko-ohjaimen LCD-näyttö näyttää automaattisesti jännitteen, vallitsevan 
lämpötilan, lämpötila-asetuksen ja ilmamäärän, jotta käyttäjä saa yhdellä silmäyksellä käsityksen 
toimintatilasta.

Askelrele on suuren kapasiteetin komponentti, jota voidaan käyttää jopa 100 A:n virtakuormituksella. 
Tavalliset releet tarvitsevat jatkuvan ohjausjännitteen, mutta askelrele tarvitsee vain noin sekunnin 
ohjausjännitesysäyksen. Näin toimimalla se on paljon turvallisempi kuin tavanomainen rele, ja sen kosketin on 
erittäin kestävä.

Toimitukseen sisältyvän herkän anturin paikka voidaan valita 1,5 metrin säteellä päärungosta. Näin lämpötilaa 
voidaan säädellä äärimmäisen tarkasti.

Valvontatoiminto

Askelrele

Herkkä lämpötila-anturi

Kytkentäkaavio
AKKU-

AKKU+

AKKU+

PTC

AKKU–

YLÖS

ALAS ALAS

YLÖS

VIRTAPAINIKE

YLÖS

ALAS ALAS

YLÖS

VIRTAPAINIKE

Rele

Rele

Rele ULOS

Rele ULOS

Pääpiirilevy

TERMISTORI

LÄMMITINLOHKO

LÄMMITINLOHKO

MOOTTORI

TERMISTORI

MOOTTORI

Näytön piirilevy

Pääpiirilevy Näytön piirilevy

Airrex-tasavirtalämmittimen pääominaisuudet
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OhjainPäärunko

Päävirtajohto

Käyttöohjeet

  
  

Käyttöjännite DC 12V DC 24V DC 48V DC 72/80V
Virrankulutus 500W 700W 900W 900W
Mitat (L x S x K)                                                   270 X 220 X 115mm
Paino                                                    1.9kg                                              2.0kg

TASAVIRTALÄMMITTIMEN tekniset tiedot

TASAVIRTALÄMMITTIMEN komponentit

Tekniset tiedot

270

115

220

 Ruuvit 

Asennuslevy

MALLI AD-1250                             AD-2470                               AD-4890                       AD-7290 
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 Nro Osan nimi Nro Osan nimi Nro Osan nimi

 1 Lämpötila-anturi 8 Ilmanottoaukon pölynsuodatin (V) 15 AV-lämmityselementtikokoonpano 
 2 Ohjaimen liitäntäjohto 9 Puhallussuojus (O) 16 Lämmittimen suoja
 3 Yläkotelo 10 PCB-kokoonpano (RELE) 17 Alakotelo 
 4 Ilmanottoaukon suodatin (O) 11 Puhallussuojus (V) 18 Asennuslevy
 5 Siipipyörä (O) 12 Läpivientitiiviste (YLÄ) 19 Päävirtajohto
 6 Moottori 13 Läpivientitiiviste (ALA) 20 Kauko-ohjain
 7 Siipipyörä (V) 14 Puhallussuoja

Kokoonpanopiirustus
Kokoonpanopiirustus

Osaluettelo
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Asennus ※Tässä osiossa kuvataan lämmittimen ja kauko-
ohjaimen asennus ja käyttö.

Airrex-tasavirtalämmittimen asennus tehdään ajoneuvotyypin, asennustyypin ja asennuspaikan mukaan. 
Lisäksi tasavirtalatausgeneraattorin ja akun tekniset tiedot on huomioitava tuotteen teknisissä ominaisuuksissa 
ja asennuksessa. Tässä käyttöohjeessa kuvataan lämmittimen asennus vain yleistyyppiseen ajoneuvoon. 
Asennukseen on keskityttävä huolellisesti.

►Kun asennat lämmittimen päärunkoa, asenna runko pulteilla tai käytä kiinnitystelinettä asennusolosuhteiden 
mukaan. Mittaa akun ja sulakerasian välinen etäisyys johdotusta varten ja päätä ohjaimen ja johdotuksen 
paikka.
► Kun kytket päävirransyötön, tarkista napojen (+) ja (–) paikat ja värit oikeaa asennusta varten.
►Asiakas vastaa yksin huolimattomasti tehdyistä liitoksista.
► Liitä johdot oikein, jotta vältyt väärinkytkennän vakavilta seurauksilta.
Älä käytä päärunkoa astinlautana tai tukena muille komponenteille.

Päärungon asennus, virtaliitäntä ja varoitukset

Asennuslevyn tekniset tiedot

Ø5

Ø11

122

137 155

312

218

Mitat (tuumina)
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Varoitus

Asennus

Varoitus

Huomio

■ Älä käytä, elleivät johdot ole tiukasti kiinni akun navassa.
■ Huono kosketus voi aiheuttaa kipinöintiä (sähkökipinöintiä), josta voi seurata räjähdys ja moottorin 
käynnistysongelmia.

■ Tarkista napaisuudet virtajohtoja liittäessäsi (+ punainen, – musta).
■ Avaa ilmanpoistoaukko ja kytke laitteeseen jännite.
■ Älä laita mitään vieraita kappaleita ilmanpoistoaukkoon tai vasempaan tai oikeaan ilmanottoaukkoon.

Tarkista ennen asennusta virtajohdot ja sulakkeet. 
Käännä ajoneuvon virta-avain OFF-asentoon.

Tarkista mallin käyttöjännitteen määritykset ja liitä se 
akkuun.

►When connecting the wire to battery, check 
     the positions for Red (+) and Black (-) poles.
►If poles are connected in opposite ways, vehicle 
    electrical system can be damaged.

Punainen (+)Punainen (+)

Musta (–)

Musta (–)
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■  Kun akun varaus on loppumassa, ohjaimessa syttyy alhaisen jännitteen varoituksen punainen merkkivalo.
■  Jos käyttöjännite ei palaudu varoituksen jälkeen, ohjain pysäyttää lämmittimen toiminnan automaattisesti.
■  Jotta lämmitintä voidaan käyttää alhaisen jännitteen varoituksen jälkeen, akku on ladattava.

1. Lämpötilanäyttö
     Näytössä numero 1 osoittaa vallitsevan lämpötilan.
2. Asetuslämpötila
    Näytössä numero 2 osoittaa asetuslämpötilan.
3. Jännitenäyttö
    Näytössä numero 5 osoittaa akun jännitteen.
4. Puhallusmäärän näyttö
    Näytössä numero 3 osoittaa puhallusmäärän tilaa, 
    merkkivalo syttyy asteittain yhdestä neljään
5. Puhallusmäärän ohjaus
     Puhallusmäärää voi kasvattaa painamalla oikealla
   olevaa puhallusmäärän ohjauksen painiketta ▲ 
   4 ja pienentää painamalla painiketta ▼.
6. Virtapainike (ON/OFF)
      Kun virtapainiketta 8 painetaan vähintään 2 sekuntia,
      päärunko aktivoituu tai passivoituu.
7.  Lämpötilan ohjauspainike
    Lämpötila-asetusta voidaan kasvattaa jopa 40 °C:seen 
    painamalla painiketta ▲ 7 (asetus kasvaa jatkuvasti, 
    jos painiketta pidetään painettuna).
    Lämpötila-asetusta voidaan pienentää 0 °C:seen
   painamalla painiketta ▼ (asetus pienenee jatkuvasti, 
    jos painiketta pidetään painettuna).
8. Alhaisen jännitteen merkkivalo
    Kun akun varaus ei riitä laitteen ohjaamiseen, varoitusvalo 
    6 syttyy ja lämmitin pysäytetään.

①

②

③

⑥

④

⑧

⑤

⑦

Valmistelu ja käyttö
Ohjain

Muuta









* Alhaisen jännitteen merkkivalon alarajaa voidaan muuttaa 
käyttöympäristön mukaan (oletustila on TILA 1).
* Tila voidaan vaihtaa samalla vaihtotavalla.
* Kun akku irrotetaan, kaikki toiminnot palautuvat 
oletusarvoihinsa, joten arvot on tarvittaessa asetettava 
uudelleen.

Kun puhallusmäärän ohjauksen 
painikkeita ▲ ja ▼ painetaan 
5 sekuntia, käyttöjännitteen 
vakioarvo vilkkuu kolme kertaa 
ja asettuu.

               Alhaisen jännitteen varoituksen asetusarvo
 TILA DC12V DC24V TILAN VAIHTAMINEN

 1 10.5V 21.0V
 2 9.5V 19.0V
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Käytön valmistelu

Käyttötila

Käyttö 

►Asenna päärunko ja varmista johdotusten oikeellisuus.
►Varmista, että johdotus on kunnolla kiinni.
►Varmista, että päärunko ja ohjain ovat kunnolla kiinni.

Tämä tuote on sisäilmaa lämmittävä lämmitin. Tehokkuuteen vaikuttavat tuleva ulkoilma, eristys ja tilan koko.
Tämä lämmitin käyttää akkuvirtaa, joten tuotteen käyttöaika vaihtelee ajoneuvon akun varaustilan mukaan.

Virta
Paina kauko-ohjaimen keskellä olevaa virtapainiketta 2 sekunnin 
ajan kytkeäksesi tai katkaistaksesi virran. Samalla kuuluu 
merkkiääni.

Lämpötilan ohjaus

Käytä lämpötilan ohjauksen painikkeita ▲ ja ▼ ohjaimen vasemmalla 
puolella (valintaa voi nopeuttaa pitämällä painiketta painettuna). 
Lämpötila-asetus näytetään kauko-ohjaimen oikeassa yläkulmassa.
Jos haluat vaihtaa lämpötilayksikön °F <—> °C, paina painikkeita ▼ ja 
▲ (lämpötilan ohjauspainikkeita) samanaikaisesti 5 sekunnin ajan.

Kauko-ohjaimen näyttö
Näytössä näytetään vallitseva ilman lämpötila (ylhäällä 
vasemmalla) ja akun jännite (alhaalla vasemmalla).
Kasvata tai pienennä lämpötilaa lämpötilan ohjauspainikkeilla 
(▲/▼). Kun vallitseva lämpötila saavuttaa asetuslämpötilan, 
lämmitin pysähtyy. Lämmitin toimii, kunnes vallitseva lämpötila 
saavuttaa asetuslämpötilan. Yhdysrakenteinen alhaisen 
jännitteen katkaisin katkaisee virran automaattisesti, kun akun 
ylijäämävirta ehtyy.
(Kun laite ei toimi alhaisen jännitteen vuoksi, akkua on ladattava 
riittävästi toiminnan mahdollistamiseksi.)
Vallitseva lämpötila ja akun jännite näytetään näytön 
vasemmassa reunassa. Lämpötila-asetus näytetään näytön 
oikeassa yläreunassa.

Puhallusmäärän ohjaus
Puhallusmäärää voidaan ohjata puhallusmäärän 
painikkeilla ▲ ja ▼.









































Käytön valmistelu



13rev0

Tarkistuslista
►Tarkista johdotus ja sulake oikosulun varalta.
     (Tarkista navat (+) ja (–), virtatilanne, maadoitusliittimet ja liitäntöjen kireys.)
►Tarkista akkukapasiteetti ja latausgeneraattorin kapasiteetti.
    (Tarkista ajoneuvon akun ja latausgeneraattorin kapasiteetti, jotta osaat valita asennettavan lämmittimen kapasiteetin.)

►Valitse lämmitin käytön mukaan.
    (Valitse lämmittimen kapasiteetti käyttöolosuhteiden mukaan.)
►Varmista ennen lämmittimen käynnistämistä, ettei sen ilmanotto- tai -poistoaukkoa ole peitetty.
    (Kun ne ovat peitettyinä, näyttöön tulee E3-virhe. Laite jatkaa toimintaa, kun sisälämpötila on alentunut riittävästi).

Anturin ongelma

Anturin ongelma

Kaksoismetallisen 
anturin ongelma

Lämpötila-anturi 
avoinna

Termistorin (J7) oikosulku

■Epänormaali
 lämmityselementin
 lämpötilan nousu
■Moottorin vika
■Ilmanotto- ja 
  -poistoaukko tukossa

Vaihda lämpötila-anturi

Vaihda termistori

■Korjaa moottorin
toiminta normaaliksi
■Poista ongelman
aiheuttaja ilmanotto
- ja -poistoaukosta

 Virhekoodi  Ongelma  Syy  Korjaustoimenpide

Vianmäärityskoodit

Huolto ja osat

Epänormaalista toiminnasta ilmoitetaan varoitusvalolla ja ohjauspaneelissa näkyvällä virhekoodilla. 
Tällöin laite lakkaa toimimasta.

* Useimmat ongelmat johtuvat käyttöolosuhteista. 
* Varmista, etteivät ilmanotto- ja -poistoaukko ole tukittuina.
* Johdotuksen osalta kytke punainen (+) ja musta (–) napa oikein.

※Tässä osiossa kuvataan tehtävät toimet, 
       kun järjestelmä ei toimi normaalisti.
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Takuu

AIRREX-TASAVIRTALÄMMITTIMET ovat sitä luotettavampia, miellyttävämpiä 
ja kestävämpiä, mitä enemmän niitä käytetään. Niiden valmistuksessa 
noudatetaan tiukkoja laatumääräyksiä, joihin sisältyvät valmistuksen aikaiset ja 
sen jälkeiset tarkastukset sekä luotettavuustestaus.

Jos sinulla on tästä huolimatta ongelmia laitteen kanssa, ota yhteys 
jälleenmyyjään tai maahantuojaan. Jos ongelma on seurausta tuotantovirheestä 
tai -viasta, korjaukset tehdään takuuaikana maksutta seuraavien takuuehtojen 
täyttyessä:

1. Jos ongelma on seurausta asiakkaan virheestä, väärinkäytöstä, 
kovakouraisesta käsittelystä tai asiakkaan aiheuttamasta vahingosta, kaikki 
korjaukset ovat maksullisia.
2. Laitetta ei ole viety ulkomaille; takuu on voimassa tuotteen ostomaassa.
3.Hankinnasta ja sen ajankohdasta on esittää tosite.
4. Alla oleva lomake on täytetty ja säilytetty huolellisesti.
5. Asiakas vastaa kaikista kuljetuskuluista jälleenmyyjälle. Säilytä kaikki 
alkuperäiset pakkausmateriaalit palautusta varten. Maahantuoja vastaa kaikista 
kuljetuskustannuksista asiakkaalle (jos takuuehdot täyttyvät).

Yrityksen nimi

Puhelinnumero

Rex Nordic Oy

+358 40 180 11 11

Nimi  :

Osoite :

Puhelinnumero :

12 kuukautta

MAAHANTUOJA

ASIAKKAAN 
TIEDOT 

TUOTTEEN
 SARJANUMERO:

     KUVAUS                                                AIRREX-TASAVIRTALÄMMITIN

    MALLI                                           AD-1250 / AD-2470 / AD-4890 / AD-7290

OSTOPÄIVÄMÄÄRÄ

TAKUUAIKA   
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● Designs and specifications of products are subject to change without prior notice for the improvement of products.

HEPHZIBAH CO., LTD.
(Juan-dong) 86, Gilpa-ro
71beon-gil, Nam-gu,
Incheon, Korea
PUH.: +82 32 509 5834
FAKSI: +82 32 502 5519
S-posti: airrex@hdtek.com
Kotisivu: www.airrex.biz

Valmistaja:
Maahantuoja:
Rex Nordic Oy
puhelin: +358 40 180 11 11
sähköposti: info@rexnordic.com
www.rexnordic.com


