
ASAMA ELEKTROMOS FŰTŐTEST
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Leírás

1.Hátsó panel
2.Vezérlőpanel
3.Hőmérsékletszabályozó
4.Tápkapcsoló
5.Előlap
6.Görgők

Fontos tudnivalók

�� A termék kizárólag háztartási használatra készült
�� A terméket csak rendeltetésszerűen szabad használni
�� Használat előtt gondosan ellenőrizze a terméket. Ne kapcsolja be a fűtőberendezést hibás

vagy sérült vezetékkel.
�� A terméket tilos vízbe helyezni.
�� A terméket csak váltakozó áramú áramforráshoz csatlakoztassa.
��A készüléket ugyanarra a feszültségre kell csatlakoztatni, amely a címkéjén és a

csomagoláson szerepel.
�� A fűtőtestet csak földelt konnektorba lehet csatlakoztatni.
�� Ne használjon nem szabványos tápegységet.
�� Mielőtt bedugja a fűtőtestet, győződjön meg róla, hogy az ki van kapcsolva.
�� Ne használja a terméket a szabadban.
�� Védje a terméket az éles sarkok ütéseitől, a magas páratartalomtól.
�� Ne érintse meg a fűtőtestet nedves kézzel.
�� Ha a fűtőtest felületén víz van, azonnal dugja ki.
�� Ha a fűtőtest vízbe esik, azonnal dugja ki. Tilos a kezét a vízbe tenni.
�� A következő használat előtt az elemet szakembernek kell ellenőriznie.
�� Használat után, tisztítás előtt vagy ha hibát talál, mindig dugja ki a terméket.
�� A fűtőtestet nem lehet a zsinórnál fogva hordozni.
�� Amikor kikapcsolja a fűtőtestet, tartsa a kezét a dugón és húzza meg, ne húzza a zsinórt.
�� Használat után ne tekerje a zsinórt a készülék köré.
�� Simítsa simára a zsinórt, amikor nem használja a fűtőtestet.
�� A zsinór csak a szervizközpontban cserélhető.
�� A javításhoz csak eredeti pótalkatrészeket lehet használni.
�� Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra szánják,

akiknek csökkent fizikai, érzékszervi vagy fémes képességeik vannak, vagy nem rendelkeznek
tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy
oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan.



Biztonsági utasítások

�� A készüléket ugyanarra a feszültségre kell csatlakoztatni, amely a címkéjén és a csomagoláson
szerepel.

�� Ne csatlakoztassa a készüléket, amíg az nincs falra szerelve vagy görgőkre állítva.
�� Ne takarja le a készüléket működés közben.
�� Ne helyezzen idegen tárgyakat a szellőzőnyílásokba.
�� Tilos a kábelt húzni és csavarni.

Használat előtt

�� Vegye ki a fűtőtestet a dobozból
�� Távolítsa el a csomagolóanyagot
�� Ellenőrizze a szerelési alkatrészeket

Telepítés

�� A panelkonvektoros fűtőtesteket falra kell szerelni. Néhány termék görgőkre is állítható
�� Szerelje fel a görgőket a lábazatra a G1 séma szerint. A falra szereléshez tanulmányozza a G2

sémát.
�� Fúrjon lyukakat a falba. A lyukak átmérője körülbelül 8 mm legyen.
�� Rögzítse a konzolt csavarokkal.
�� Az elem alsó széle és a padló között legalább 200 mm távolságnak kell lennie. Az egyéb

tárgyaktól való távolságnak legalább 200mm-nek kell lennie oldalról és 500mm-nek elöl.
�� Figyeljen a konvektor más tárgyakhoz viszonyított helyzetére.
�� Tilos a tárgyat az aljzat alá helyezni.
�� A konvektor IPX4 védettségi fokozattal rendelkezik.
�� Ha a terméket fürdőszobában helyezi el, kerülje a víz bejutását a felületre.
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A termék használata

�� Helyezze a fűtőberendezést sima, stabil felületre
�� Kapcsolja a termosztát gombját kikapcsolt állásba
�� Csatlakoztassa a fűtőberendezést
�� A termosztát fogantyúját az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányban

elforgatva állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A helyiség gyors felfűtéséhez állítsa a termosztát
fogantyúját a maximális fokozatra. Amint a kívánt hőmérsékletet eléri, fordítsa a termosztát
fogantyúját az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg kattanást nem hall. A fűtőelemek
kikapcsolnak. A visszajelzőlámpa is kialszik.

�� A konvektor automatikusan bekapcsol, amikor a hőmérséklet csökken, és automatikusan
kikapcsol, amikor a hőmérséklet emelkedik. A kellemes környezeti hőmérséklet megmarad.

�� Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják - kapcsolja ki a hálózati kapcsolóval, és húzza
ki a készüléket a konnektorból

�� Figyelem! Ne takarja le a terméket! A konvektort nem szabad zuhany alá vagy
úszómedencébe helyezni

Tisztítása

�� A tisztítás előtt várjon, amíg lehűl, és húzza ki a dugót.
�� Ne használjon súrolószereket és oldószereket. Törölje át a terméket puha, nedves ruhával
�� Rendszeresen el kell távolítani a port a felületről
�� A terméket mosni és vízbe helyezni tilos!
�� Ha hosszabb ideig nem fogja használni a fűtőtestet, törölje le a felületét, és tegye a terméket

színes dobozba.
�� Száraz, szellőztetett helyiségben kell elhelyezni. Kerülje a magas páratartalmat és a

mechanikai behatást az elemre.
Adatok PN1000 PN1500 PN2000 PN2500
Feszültség 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V
Frekvencia 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz
Teléjesítmény 500/1000W 750/1500W 1000/2000W 1250/2500W
Figyelem: soha ne hagyja felügyelet nélkül a fűtőberendezést!
Az importőr fenntartja magának a jogot, hogy a termék megjelenésében és teljességében a
vásárló előzetes értesítése nélkül változtatásokat eszközöljön.
A termék kizárólag háztartási használatra készült.
Figyelem! A gyártó nem vállal felelősséget a jelen használati utasítás, az általános biztonsági
szabályok be nem tartása vagy a termék építésébe való beavatkozás miatt közvetlenül vagy
közvetve okozott károkért.



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU egész területén nem szabad más
háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az ellenőrizetlen hulladékelhelyezésből
eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében

felelősségteljesen újrahasznosítani az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának
előmozdítása érdekében. Használt készülékének visszaküldéséhez kérjük, használja a visszavételi
és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ők
átvehetik a terméket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.


