
HEKLA ELEKTROMOS FŰTŐTEST

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Bevezetés

Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki új fűtőberendezéséből, kérjük, használat előtt
olvassa el ezeket az utasításokat és a mellékelt biztonsági előírásokat. Kérjük, mentse el a
használati útmutatót arra az esetre is, ha később emlékeztetni szeretné magát a
fűtőberendezés funkcióira.

Műszaki leírás

Adatok PN1500G PN2000G
Feszültség 220-240V~ 220-240V~
Frekvencia 50-60Hz 50-60Hz
Teljesítmény 750/1500W 1000/2000W
IP Vízállóság IP24

Fontos

Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a hálózathoz, szemrevételezéssel győződjön meg arról,
hogy a készülék sértetlen és nem szenvedett sérülést a szállítás során.

Figyelem

A készüléket mindig sík és stabil felületre kell helyezni.

A hőkapcsoló véletlen visszaállítása miatti veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket
nem szabad külső kapcsolóberendezésen, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan
áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.

Az Ön biztonsága érdekében

1. A fűtőberendezés használata előtt olvassa el az összes utasítást.
2. A fűtőberendezést csak egyfázisú konnektorhoz csatlakoztassa, a teljesítménytáblán

megadott hálózati feszültséggel.
3. Ne hagyja el otthonát, amíg a készülék működik: győződjön meg arról, hogy a kapcsoló

OFF (0) állásban van, és a termosztát minimális állásban van. Mindig húzza ki a
készüléket a konnektorból.

4. Tartsa az éghető anyagokat, például bútorokat, párnákat, ágyneműt, papírt, ruhákat,
függönyöket stb. legalább 100 cm távolságra a fűtőberendezéstől.

5. Ne tegyen semmit a fűtőtestre vagy a fűtőtest elé.
6. A fűtőtestet mindig függőleges helyzetben használja.
7. Ne helyezze a fűtőtestet a falakhoz, bútorokhoz, függönyökhöz stb.



8. Ne használja a készüléket 4 m²-nél kisebb alapterületű helyiségekben.
9. Használaton kívül mindig húzza ki a fűtőtestet a konnektorból. Ne húzza meg a zsinórt

a fűtőtest kihúzásához.
10. Tartsa a levegő be- és kimeneti nyílását legalább 1 m-re a fűtőtest előtt és 50 cm-re

mögötte tárgyaktól mentesen.
11. Ne helyezze a fűtőberendezést közvetlenül egy konnektor- kivezetés alá.
12. Ne engedje, hogy állatok vagy gyermekek megérintsék vagy játszanak a

fűtőberendezéssel. Figyeljen arra, hogy a légkivezetés működés közben felforrósodik.
13. Ne takarja le. Ha letakarja, fennáll a túlmelegedés veszélye.
14. Ne használja ezt a fűtőberendezést zuhanyzó, fürdőkád, mosdókagyló, úszómedence

stb. közelében.
15. Ne használja a fűtőberendezést olyan helyiségekben, amelyekben robbanásveszélyes

gázok gyúlékony oldószerek, lakk vagy ragasztó található.
16. Tartsa tisztán a fűtőtestet. Ne engedjen semmilyen tárgyat a szellőző- vagy

elszívónyílásokba, mert ez áramütést, tüzet vagy a fűtőberendezés károsodását
okozhatja.

17. Ha a fűtőtestet leejtették vagy megsérült, nem szabad használni, amíg egy szakképzett
szerviz nem vizsgálta meg.

18. Felügyeletre van szükség, ha a fűtőberendezést gyermekek, fizikai károsodásban
szenvedő személyek vagy háziállatok használják, illetve ha gyermekek vagy
háziállatok közelében használják.

19. Ne használja ruhák vagy bármilyen szövet szárítására.
20. Ne használja a fűtőtestet a szennyes szárítására. Soha ne zárja el a be- és kimeneti

rácsokat (túlmelegedés veszélye).
21. Ne mozgassa a készüléket működés közben, hogy elkerülje a túlmelegedést, ami

további tűzveszéllyel jár.
22. Ha a fűtőberendezés vagy a tápkábel bármely része megsérül, azt szakképzett

villanyszerelőnek kell kicserélnie. A veszély elkerülése érdekében.
23. A fűtőberendezés nem helyezhető közvetlenül egy konnektor- aljzat alatt.
24. Ne használja ezt a fűtőberendezést programozóval, időzítővel vagy bármilyen más, a

fűtőberendezést automatikusan bekapcsoló eszközzel, mivel tűzveszély áll fenn, ha a
fűtőberendezést letakarják vagy helytelenül helyezik el.

25. Ne hagyja bekapcsolva a fűtőtestet, amikor elhagyja a lakást vagy elalszik.
26. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
27. Ezt a készüléket 8 éves kortól és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai,

érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat vagy
ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást
kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó
veszélyeket.

28. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást
gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

29. A 3 évnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani, kivéve, ha folyamatosan felügyelik
őket.



30. A 3 éves és 8 évesnél fiatalabb gyermekek csak akkor kapcsolhatják
be/kikapcsolhatják a készüléket, ha a készüléket a rendeltetésszerű normál működési
helyzetbe helyezték vagy telepítették, és felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék
biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a vele járó veszélyeket.

31. A 3 éves és 8 évesnél fiatalabb gyermekek nem csatlakoztathatják, nem
szabályozhatják és nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói
karbantartást.

32. Ne hagyja felügyelet nélkül, amikor a készüléket a hálózati hálózatra csatlakoztatja.

Figyelem
A fűtőberendezés egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak.
Ne érintse meg a forró felületeket.
Különösen oda kell figyelni, ahol gyermekek és veszélyeztetett személyek tartózkodnak.

Megjegyzés
Ezek a fűtőtestek kizárólag háztartási használatra szolgálnak. Hordozható és falra
szerelhető készülékként egyaránt használhatóak.
A termék jellemzői
1. Elegáns fekete üveglap.
2. Kiváló minőségű alumínium fűtőelem: gyors fűtés nagyobb energiatakarékossággal.
3. Érintőképernyős vezérlés és távirányító.
4. Időzítő 1-től 24 óráig, hogy a konvektoros fűtőtestet a kívánt időpontban be- vagy

kikapcsolja.
5. Digitális kijelző automatikus szobahőmérséklet kijelzéssel.
6. Falra szerelhető vagy szabadon álló, állvánnyal ellátott.

Kérjük, rögzítse a lábakat a fűtőtest házára, és rögzítse őket a mellékelt ST12x4mm (8db)
csavarokkal.



Falra szerelés (amíg a fűtőtestet helyhez kötött készülékként használják)

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a terméket a padlótól legalább 15 cm-re, a
mennyezettől pedig 50 cm-re kell felszerelni.

A falra szerelhető tanulmánytervhez
1. Távolítsa el a konzolt a karosszériáról, lásd az 1.képet
2. Fúrjon lyukakat mindkét oldalon a falon, majd helyezze be a műanyag bővített

dugókat, rögzítse a konzolt a falba csavarral, lásd 2.képet.
3. Illessze a fűtőtestet a megfelelő pozícióba, ügyelve arra, hogy a lyukak egy

vonalban legyenek a konzollal.lásd a 3. képet
4. Húzza meg a csavart a konzol tetején, hogy stabilan rögzítse.

Működése

Helyezze a dugót egy olyan váltakozó áramú tápegység megfelelő konnektorába,
amelynek feszültsége megegyezik a készülék címkéjén feltüntetett feszültséggel.
A terméken található érintőképernyő gombjai megfelelnek a távirányító funkcióinak:

1. Kijelző
2. Hőmérséklet“+” gomb
3. Hőmérséklet“-“ gomb
4. Bekapcsoló gomb
5. Opció gomb
6. Időzítő gomb
7. Vevő gomb
8. Gyerekzár
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Bekapcsolás

Mielőtt a fűtőberendezéssel dolgozna, kapcsolja be az oldalsó kapcsolót.

Nyomja meg a “ ” gombot funkció választáshoz. A kijelző felső részén a

szobahőmérséklet látható
A fűtőberendezés alacsony teljesítményű fűtési körülmények között működik.

Funkciók

Nyomja meg a “ ” gombot a hőmérséklet bállításához.

Hőmérséklet állítása
Nyomja meg a "+" vagy "-" gombot , hogy kiválaszthassa a kívánt hőmérsékletet 5-40
celsis fok között. A hőmérsékletjelző sokáig világít.

Időzítő

Nyomja meg az időzítő gombot" ", a kívánt tartomány kiválasztásához 1 óra és 24 óra

között.
A hátralévő idő megjelenik a kijelzőn.

Gyerekzár
Nyomja meg a gyerekzár gombot 3 másodpercig, "" megjelenik a képernyőn, így nem tud
semmilyen műveletet végezni, és ugyanúgy megérintheti a gyermekzár funkció törlését.

Távirányító működése
Helyezze a dugót egy megfelelő hálózati aljzatba.
A terméken található érintőképernyő gombok
megfelelnek a távirányító funkcióinak:
1. Bekapcsolás
2. Funkció
3. Hőmérséklet
4. Időzítő
5. Gyerekzár



Működési hang
A készülék minden egyes művelet beállításakor hangjelzést ad ki

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt mindig húzza ki a dugót a konnektorból.
Gyakran tisztítsa meg a levegő be- és kimeneti rácsokat.
Soha ne használjon súrolóporokat vagy oldószereket.
A terméket csak az arra kijelölt átvevőhelyen szükséges leadni.

Amennyiben ezt a tárgyat el kívánja dobni, kérjük, ne tegye a háztartási hulladék közé. A
használt elektromos és elektronikus berendezéseket, valamint az elemeket külön gyűjtésre
kell bocsátani.

A magánháztartások a használt elektromos és elektronikus berendezéseket ingyenesen
leadhatják a kijelölt gyűjtőhelyeken. Határozza meg, hogy hol vannak a helyi gyűjtőpontok,
és adja vissza a terméket oda. (A létesítmények általában a települési hulladéktelepen
állnak rendelkezésre. az elektromos cikkek kiskereskedője, vagy az önkormányzat
biztosíthatja a háztartásoktól való elkülönített gyűjtést).

A termék helyes ártalmatlanításával pozitív segítséget nyújt a környezetnek.

Külön begyűjtés
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem dobható
ki az általános háztartási hulladékkal együtt. Ezekre a
termékekre külön gyűjtőrendszer van kialakítva.


