
Ez a termék csak jól szigetelt helyiségekbe vagy alkalmi használatra

alkalmas.
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BEVEZETÉS
Az új fűtőberendezés használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa
el az alábbi utasításokat. TARTSA EZT A FÜZETET
BIZTONSÁGOS HELYEN, HOGY KÉSŐBB IS
MEGTEKINTHESSE.
A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a
készülék jó állapotban van.
A csomagolóanyagok műanyagot, szögeket stb. tartalmazhatnak,
amelyek veszélyesek lehetnek, ezért nem szabad gyermekek
számára elérhető közelségben hagyni.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
A beszerelést képzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
Kerülje az ajtó mögé történő beszerelést.
Csak a fűtőtest teljesítménytábláján megadott feszültséget
használja.
Ne takarja le és ne korlátozza semmilyen módon a levegő be-
vagy elszívórácsok légáramlását, mert a készülék túlmelegedhet
és tűzveszélyessé válhat (ventilátoros fűtőberendezések esetén).
Ne takarja le a rácsokat, ne akadályozza a légáram be- vagy
kimeneti áramlását a készülék bármilyen felületre helyezésével.
Tartson minden tárgyat legalább 1 méterre a készülék elejétől és
oldalától. A falra szerelhető készülékek kivételével tartson 1 méter
távolságot a készülék hátuljától is.
FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLY ÁLL FENN, HA A
FŰTŐBERENDEZÉST FÜGGÖNYÖK VAGY MÁS ÉGHETŐ
ANYAGOK TAKARJÁK, VAGY AZOK KÖZELÉBEN HELYEZIK
EL.
Ne helyezze a készüléket sugárzó hőforrás közelébe.
Ne üzemeltesse olyan helyen, ahol benzint, festéket vagy más
gyúlékony folyadékot használnak vagy tárolnak.
Ez a készülék használat közben felmelegszik. Az égési sérülések
elkerülése érdekében ne hagyja, hogy a csupasz bőr forró
felületekhez érjen. Mozgatáskor kapcsolja ki, és használja a
fogantyúkat, ahol azok vannak.
Ne használja a készüléket ruhák szárítására.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat közben.
Ne helyezzen be és ne engedjen idegen tárgyakat a szellőző-
vagy elszívónyílásokba, mert ez áramütést, tüzet vagy a készülék
károsodását okozhatja.

Thira elektromos fali fűtőtest
Használati útmutató



Ne merítse folyadékba, és ne engedje, hogy folyadék folyjon a
készülék belsejébe, mert ez áramütésveszélyt okozhat.
Ne használja ezt a készüléket nedves felületen, vagy olyan
helyen, ahol vízbe eshet vagy vízbe kerülhet.
Ne nyúljon vízbe esett készülék után. Azonnal kapcsolja ki a
készüléket és húzza ki a konnektorból.
Ne működtessen semmilyen készüléket sérült vezetékkel,
dugóval, vagy miután a készülék meghibásodott, vagy bármilyen
módon leesett vagy megsérült. A további használat előtt vigye
vissza elektromos szakemberhez vizsgálatra, elektromos vagy
mechanikai beállításra, szervizelésre vagy javításra.
Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra szánják,
kereskedelmi vagy ipari használatra nem.
A készüléket csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja.
Minden más használatot a gyártó nem javasol, és az tüzet,
áramütést vagy sérülést okozhat.
A túlmelegedés gyakori oka a készülékben lerakódott por vagy
pehely. Biztosítsa, hogy ezeket a lerakódásokat rendszeresen
eltávolítsa a készülék kihúzásával és a szellőzőnyílások és
rácsok porszívózásával, ahol van ilyen.
Ne használja a készüléket ablakban, mert az eső áramütést
okozhat.
Ne használjon súrolószeres tisztítószereket ezen a készüléken.
Kizárólag forró szappanos vízzel kiöblített nedves (nem nedves)
ruhával tisztítsa. Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózatból.
Ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati áramforráshoz addig,
amíg a készüléket a végleges helyére nem szerelte fel és nem
állította be a használati helyére.
Ez a készülék nem használható fürdőszobában, mosókonyhában
vagy hasonló helyeken, ahol víznek, nedvességnek vagy
páratartalomnak lehet kitéve.
Mindig sík, vízszintes felületen működtesse.
Kapcsolja ki a készüléket, majd a fogantyúk (ahol vannak)
segítségével változtassa meg a helyzetét.
Ne működtesse a készüléket feltekert vezetékkel, mivel ez
hőfelhalmozódást okozhat, ami veszélyt jelenthet.
Hosszabbító kábel használata ezzel a készülékkel nem ajánlott.
Ne húzza ki a hálózati dugót a konnektorból a zsinór
meghúzásával - inkább fogja meg a dugót.
Használaton kívül mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.

Ne engedje, hogy a vezeték működés közben fűtött felületekkel
érintkezzen.
Ne vezesse a kábelt szőnyegek, szőnyegek, futók stb. alatt. A
zsinórt ne helyezze el olyan helyeken, ahol valószínűleg
megbotolhatnak benne.
Ne csavarja, ne gyűrje vagy tekerje a kábelt a készülék köré, mert
ez a szigetelés meggyengülését és felszakadását okozhatja.
Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a zsinórt
teljesen eltávolították a zsinór tárolási helyéről.
Ne tárolja a készüléket dobozban vagy zárt térben, amíg az
kellőképpen le nem hűlt.
Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket
is) használhatják, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek
tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára
vonatkozóan.
A kisgyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a
készülékkel.
A készüléket nem szabad közvetlenül a konnektor alatt elhelyezni.
Ne használja ezt a készüléket programozóval, időzítővel vagy
bármilyen más, a fűtőberendezést automatikusan bekapcsoló
eszközzel, mivel a készülék lefedése vagy helytelen elhelyezése
tűzveszélyt jelent.
Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében
elektromos szakembernek kell kicserélnie.
Ne használja ezt a készüléket kültéren vagy nedves felületen.
Kerülje, hogy folyadékot öntsön a készülékre.
A hőkapcsoló véletlen visszaállítása miatti veszély elkerülése
érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön,
például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz
csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.

TERMÉK JELLEMZŐK

Model név Feszültség Teljesítmény
BPT-2000B 4501L-ERP AC220-240V 50Hz 2000W



A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE

A fűtőberendezést a biztonságos szabványnak megfelelően
kell telepíteni és használni.

A veszélyek elkerülése érdekében kövesse a biztonsági utasításokat.
- A telepítést a veszély elkerülése érdekében a szerviznek vagy
hasonlóan képzett személyeknek kell elvégezniük.
- Fontos! Ügyeljen arra, hogy a fúrólyukak közelében ne legyenek
elektromos kábelek vagy egyéb berendezések (például vízvezetékek).
Ügyeljen arra, hogy a készüléket biztonságosan és függőlegesen
rögzítse a falhoz.
Kap két lyukat a falon 2 m-re a padló felett és a sarok közelében több 25
mm, ügyeljen arra, hogy az átmérője éppen olyan legyen, mint a táguló
csőé. Rögzítsen két csavart a táguló csőre, tartsa a csavarok hegyét 10
mm-re, és akassza fel a gépet, miután a csavarok eléggé rögzítve
vannak.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
1. Mielőtt a csatlakozót a konnektorba dugja, győződjön meg arról,

hogy az Ön területén az áramellátás megfelel-e a készülék
címkéjén feltüntetett értéknek.

2. Óvatosan vegye ki a fűtőberendezést a műanyag zacskóból és a
kartondobozból.

3. Helyezze a fűtőtestet a falra ,a főgombot "-" pozícióba
állítva.csatlakoztassa a kábelkészletet egy AC220-240V~
elektromos konnektorba, a "BEE" hangokkal a "Power" lámpa
világít és a fűtőtest mutatja az alapértelmezett hőmérsékletet 20
℃, 5 másodpercig villogni fog.

1) FŰTÉS ELŐKÉSZÍTÉS

Idő beállítása

Termék használatal előtt állítsa be a pontos időtNyomja meg a távirányító

" " gombját, a vezérlőpanelen világít, mutatja az aktuális
szobahőmérsékletet. WEEK Nyomja meg egyszer a "Set" gombot, az

"I/W" világít, nyomja meg a " két gombot és állítsa be a hetet 1--7
között (1=hétfő,2=kedd...7=vasárnap stb.).HOUR Nyomja meg újra a

"Set" gombot, a "II/H" felgyullad, " két gomb állítja be az órákat
01--00 (01=1 óra,02=2 óra...00=24 óra stb.). MINUTE Nyomja meg újra a
"Set" gombot, a "Fan/M" világít, "két gombbal beállíthatja a perceket

00--59 (01=1 perc, 02=2 perc stb.)

385



PS: Nyomja meg a "Set" gombot, a képernyőn a szám 5 másodpercig
villog, időben kell működnie, különben a készülék visszakapcsol
készenléti állapotba.
(A készülék a kikapcsolásig megtartja a megfelelő időt).

2) Általános Üzemeltetés használata
Kapcsolja be a fűtőberendezést az ON/OFF főgomb megnyomásával, a

készülék hideg levegőt fúj és a "Fan/M" lámpa világít..

A "MODE" gomb megnyomásával a készülék meleg levegőt fúj,
és mindkét "I/W""Fan/M" lámpa világít.

A "MODE" gomb második megnyomásával a készülék meleg

levegőt fúj, és mindkét "I/W""Fan/M" lámpa világít.

A "MODE" gomb háromszori megnyomásával a készülék hideg

levegőt fúj, és a "Fan/M" lámpa világít.
PS: A kezelőpanel és a távirányító ugyanúgy működik.

3) 24H FUNKCIÓ

1.Nyissa ki a készüléket a munkakörülményeknek megfelelően (ventilátor,
meleg, meleg mind rendben van).A vezérlőpanel "TIMER" gombja és a

távirányító " " gombja ugyanúgy működik.
2. Nyomja meg a "TIMER" gombot, állítsa be az időzítőt 24 óráig, nyomja
meg a "TIMER" gombot, hogy növelje az órákat 00--24-ig (00= zárás,
01=1 óra, 02=2 óra...24=24 óra stb.) és a "TIMER" lámpa világít.

PS:a "00" beállítás azt jelenti, hogy nincs beállított időzítő, a "TIMER"
lámpa kialszik.

4)TERMOSZTÁT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1. Nyissa ki a készüléket a munkakörülményeknek megfelelően
(ventilátor, meleg, meleg, forró mind rendben van).Ez a funkció csak a
távirányítóval működik.
2. A hőmérséklet beállításához nyomja meg a " " gombot a kívánt
hőmérséklet beállításához, és a hőmérséklet 10 ℃ és 49 ℃ között
állítható be.
3. Amikor a levegő hőmérséklete 2 fokkal a beállított hőmérséklet alá

csökken, a fűtőberendezés "I/W" (1000W) fűtéssel kezd el fűteni.
4. Amikor a levegő hőmérséklete 4 fokkal a beállított hőmérséklet alá
csökken, a fűtőberendezés "II/H" (2000W) fűtésbe kezd.
5. Amikor a levegő hőmérséklete 1 fokkal magasabb vagy ≤ a
beállított hőmérséklet, a fűtőberendezés hideg levegőt fúj.

5)Heti időzítő funkció

1.Nyissa meg a készüléket a munkakörülményeknek megfelelően
(ventilátor, meleg, meleg, forró mind rendben van).Ez a funkció csak a
távirányítóval működik.

2.WEEK Nyomja meg a " " gombot 1. alkalommal, az "I/W" és a
"W-Timer" világít, az "1" azt jelenti, hogy "hétfő".

HOUR Nyomja meg a " " gombot 2-szer, "II/H" világít, "két
gomb állítja be az órákat 01--00 (01=1 óra,02=2 óra...00=24 óra stb.).

MINUTE Nyomja meg a " " gombot 3-szor, a "Fan/M" világít, a
"két gomb a perceket állítja be 00--59 (01=1 perc, 02=2 perc stb.) Ez a
szabadidő

HOUR Nyomja meg a "" gombot 4 alkalommal, "II/H" világít, "két
gomb állítja be az órákat 01--00 (01=1 óra,02=2 óra...00=24 óra stb.).

MINUTE Nyomja meg a " " gombot 5 alkalommal, a "Fan/M"

felgyullad, "két gombbal beállíthatja a perceket 00--59 (01=1 perc,
02=2 perc stb.)--------------------------------------------------------- Ez a záró idő
A fentiek befejeződtek a hétfői idő beállítása.

3.Nyomja meg még egyszer a " " gombot, az "I/W" világít, a "2" azt
jelenti, hogy "kedd".Pls megjegyezte, hogy a nyitvatartási idő ÓRA/perc
és a zárási idő ÓRA/perc mind ugyanaz, mint hétfő előtt.
4.Az 1-7 (1 = hétfő, 2 = kedd...7 = vasárnap ect.) mind beállított finomított,

nyomja meg a " " gombot a távirányítón 7-szer a hétfőtől vasárnapig

tartó hőmérséklet beállításához, és nyomja meg a " két gombot,
válassza ki a hőmérsékletet, amelyre szüksége van, a hőmérséklet
tartomány 10 ℃ és 49℃.

PS: A Heti időzítő funkcióban, amikor beállítja a mai hőmérsékletet, a
termosztát funkció elindul, a szabályok megegyeznek a 4)
THERMOSTAT ÚTMUTATÓ, pls megjegyezte.



Az egész héten belül különböző nyitvatartási időt ,zárvatartási időt
és hőmérsékletet állíthat be.

6)Nyitott ablak funkció

1.Nyissa meg a készüléket a munkakörülményeknek megfelelően
(ventilátor, meleg, meleg, forró mind rendben van).Ez a funkció csak a
távirányítóval működik.

2.Nyomja be az “ ” gombot, az "AUTO" lámpa világít.A készülék
intelligens energiatakarékos modellként működik (ebben a funkcióban a
készülék ellenőrzi és rögzíti a környezet hőmérsékletét azonnal.Ez leáll,
amikor a készülék ellenőrzi a környezetet ≧ 3 ℃ .A felhasználónak újra
kell indítania a készüléket a "ON/OFF" gombbal).

3..Nyomja meg az “ ” gombot újra ,az "AUTO" fény kialszik.Az ablak
nyitva funkció zárva van.

7)Késleltetés funkció

1. Ezt a funkciót akkor tudja használni, ha a következő két pontnak
megfelel:

1. a termék be van dugva konnektorba
2. a termék nincsen bekapcsolva

Ez a funkció csak a távirányítóval működik.

2.Nyomja meg a“ ” világító gombot a Led kijelzőn ,majd nyomja meg

a “ ” gombot egyszer, a "Delay" és az "I/W" lámpa világít.

“ két gomb állítja be az órákat 01--24(01=1 óra,24=24
óra...00=zárva stb.)

3. Nyomja meg a “ ” gombot újra, a "Delay" és az "II/H" lámpa világít.

“ két gomb állítja be az órákat 01--24(01=1 óra,24=24
óra...00=zárva stb.)

PS:Nyomja meg a “ ” gombot a képernyőn a szám 5 másodpercig
villog, időben kell működtetnie, különben a készülék visszakerül
készenléti állapotba. (Ez a funkció egyszeri és a kikapcsolási késleltetési
funkció hibás)

8)Child-Lock Function

1. Ez a funkció csak a távirányítóval működik.Ha a készüléket
csatlakoztatják, ez a funkció bármelyik modellben használható. Nyomja

meg a “ ” gombot egyszer, a lámpa és a led kijelző ekkor nem
működik, csak a "Power" lámpa világít.Ebben az állapotban mind a
vezérlőpanel, mind a távirányító hibásan működik.

2. Nyomja meg a “ ” gombot újra, minden lámpa világít, és mind a
vezérlőpanel, mind a távirányító használata sikeres.

VEZÉRLŐPANEL NÉZET:

TÁVVEZÉRLŐ NÉZET:

1.Távirányító, kérjük, használja a CR2025 3V lítium elemet.
2.A távirányító bekapcsológombja így van felcímkézve



TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM
Ez a fűtőtest túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, amely
túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsolja a készüléket. Például: a
szellőzőnyílások teljes vagy részleges elzáródása miatt. Ebben az
esetben húzza ki a készüléket a hálózatból, várjon kb. 30 másodpercet,
amíg lehűl, és távolítsa el a szellőzőnyílásokat elzáró tárgyat. Ezután
kapcsolja vissza a készüléket a fent leírtak szerint. A készüléknek most
már normálisan kell működnie. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük,
forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen tisztítást vagy karbantartást végezne a
készüléken, válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
A tisztításhoz ajánlott puha, nedves rongyot és semleges
tisztítószert használni. Ne használjon dörzsölő kendőt vagy olyan
eszközöket, amelyek befolyásolhatják a készülék megjelenését.
Ellenőrizze, hogy a forró levegő kivezető nyílása és a
szellőzőnyílás mentes-e a portól és a szennyeződésektől.
A tisztítás során ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a
fűtőelemeket.
A hátsó szűrő tisztítás céljából történő kinyitásához nyomja meg a
hátul lévő műanyagháló tetejét.

A készülék meghibásodása és/vagy rossz működése esetén
válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és forduljon
egy szakszervizhez.

MEGJEGYZÉS: A folyamatos fejlesztések eredményeként a termék
kialakítása és specifikációi némileg eltérhetnek a csomagoláson látható
egységtől.

KÖRNYEZETVÉDELEM
Az áthúzott kerekes szemetes kuka jelentése:

Ne dobja ki az elektromos készülékeket kommunális hulladékként,

használja a szelektív gyűjtőhelyeket. A rendelkezésre álló

gyűjtőrendszerekkel kapcsolatos információkért forduljon a helyi

önkormányzathoz.

Ha az elektromos készülékeket hulladéklerakókban vagy

szeméttelepeken helyezik el, veszélyes anyagok szivároghatnak a

talajvízbe és bekerülhetnek az élelmiszerláncba, károsítva ezzel az Ön

egészségét és jólétét.

1.”ON/OFF ” Fő bekapcsoló gomb

2.“24H” Időzítő beállítása 0-24 h között

3.“MODE” hideg, meleg, forró hőmérséklet beállítás

4.“LOCK” Gyerekzár

5.“AUTO” Nyitott ablak funkció

6.“Delay” Bekapcsolás késleltetése

7.“W.Timer” Heti időzítő bekapcsolása

8.“+” Növelés

9.“-” Csökkentés

10.“Set” Óra beállítása



Termék Szim
bólum

Menn
yiség

Egy
ség

Termék Egys
ég

Hőteljesítmény A hőbevitel típusa, csak a helyi
elektromos tárolós helyiségfűtők
esetében (válasszon egyet)

Névleges
hőteljesít
mény

P 2.0 KW Kézi hőfokszabályozás, beépített
termosztáttal

N/A

Minimális
hőteljesít
mény
(tájékoztat
ó jellegű)

P 1.0 KW Kézi hőtöltés-szabályozás, helyiség
és/vagy külső hőmérséklet
visszajelzéssel

N/A

Maximális
folyamato
s
hőteljesít
mény

P 2.0 KW Elektronikus hőtöltés-szabályozás
helyiség- és/vagy kültéri
hőmérséklet-visszacsatolással

N/A

Kiegészítő
villamosenergia-fogyasztás

Ventilátorral támogatott
hőteljesítmény

N/A

Névleges
hőteljesít
mény

el 1.98 KW A
hőteljesítmény/helyiséghőmérséklet-sz
abályozás típusa (válasszon egyet)

Minimális
hőtartomá
kimenet

el 1.1 KW Egyfokozatú hőteljesítmény és
szobahőmérséklet-szabályozás
nélkül

[no]

Készenléti
üzemmód
ban

el 0.000
2

KW Két vagy több kézi fokozat,
szobahőmérséklet-szabályozás
nélkül

[no]

Mechanikus termosztátos
szobahőmérséklet-szabályozással

[no]

Elektronikus termosztátos
szobahőmérséklet-szabályozással

[no]

Elektronikus
szobahőmérséklet-szabályozás
plusz nappali időzítő

[no]

Elektronikus
szobahőmérséklet-szabályozás és
heti időzítő

[yes]

Egyéb vezérlési lehetőségek
(többszörös kiválasztás lehetséges)

Szobahőmérséklet-szabályozás,
jelenlétérzékeléssel

[no]

Szobahőmérséklet-szabályozás,
nyitott ablak érzékeléssel

[yes]

Távvezérlési opcióval [no]

Adaptív indításvezérléssel [no]

Munkaidő-korlátozással [no]

Fekete izzós érzékelővel [no]

Elérhetőségek


