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MŰKÖDTETÉS ÉS KARBANTARTÁS DE 
 
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 
Figyelmesen olvassa el a következő útmutatásokat, mivel a készülék szerelésére, 
használatára és karbantartására vonatkozó fontos adatokat tartalmaz. Őrizze meg 
az útmutatót, és ha a készülék gazdát cserél, adja vele át az új tulajdonosnak. 
1. A készüléket kizárólag a rendeltetésének megfelelő célra szabad használni. A 
gyártó nem felel semmilyen, a készüléken keletkező kárért, amely szakszerűtlen 
kezelésből keletkezett. 
2. A termék kicsomagolásánál ellenőrizze a tartalom hiánytalanságát az utolsó 
oldalon lévő táblázat alapján, továbbá ellenőrizze, hogy nem tapasztal-e hibát, 
sérülést, vagy a termék szakszerűtlen kezeléséből adódó hibát. 
3. A csomagolóanyagot tartsa a gyermekek elérhetőségén kívül, mivel az 
potenciális veszélyforrást jelent. 
4. Mielőtt a készüléket a hálózathoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a hálózati 
feszültség azonos-e a géptáblán feltűntetett feszültséggel. 
5. A fűtőberendezés használatakor néhány alapvető, minden elektromos 
készülékre vonatkozó szabályt be kell tartani: 
• A készülékhez nem szabad nedves kézzel hozzányúlni. 
• A készüléket nem szabad mezítláb kezelni. 
• A készülék dugaszolóját nem szabad a kábelénél fogva az aljzatból kihúzni. 
• A készüléket nem kezelhetik gyerekek és arra nem képes személyek. 
6. Ne használjon alkalmatlan hosszabbítókat. 
7. Ne hajtson végre önkényes módosításokat a készüléken. 
8. A csatlakozásokat tartsa mindig szárazon. 
9. Sérült betápláló kábellel nem szabad a készüléket használni. 
10. Ha nem használja, csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról. 
2. SZERELÉSI TUDNIVALÓK 
A készülék szerelését arra illetékes és szakképzett személynek kell végezni, 
összhangban az elektromos berendezésekre vonatkozó CEI 64-8 előírással. 
Mielőtt a csatlakozó dugót az aljzatba bedugja, ellenőrizze, hogy a hálózat kellő 
teljesítményű földeléssel rendelkezik-e. A készüléket a gumikábellel és a szállított 
dugaszolóval az elektromos hálózathoz csatlakoztathatjuk, ha a típus arra van 
tervezve, egyéb esetben más módon közvetlenül is csatlakoztatható az 
elektromos hálózathoz. Ez utóbbi esetben a betáplálás oldalról egy kétpólusú 3 
mm-es érintkező nyitású kapcsolót kell közbeiktatni. 
• A fűtőkészüléket a vele szállított felerősítő tartozékokkal csak vízszintesen 
szabad szerelni. 
• A fűtőkészülék legmagasabb pontja és a mennyezet között legalább 40 cm, a 
fűtőkészülék és a fal között pedig legalább 60 cm távolság legyen (1. ábra). 
• Győződjön meg arról, hogy a fűtőkészülék nem irányul a mennyezet felé vagy 
gyúlékony anyagokra. 
• A fűtőkészülék előtt legalább 1 m szabad területet kell fenntartani. 
• A fűtőkészüléket legalább 180 cm magasságba kell felszerelni (1. ábra). Ha a 
fürdőszobában az 1 és 2 zónában van felszerelve, a minimális magasság 225 cm, 
míg a 3 zónában a talajtól mért távolság legalább 180 cm kell legyen, az egyes 
országok előírásainak figyelembe vétele mellett (CEI 64-8). 
• A készüléket nem szabad közvetlenül egy dugaszoló aljzat alatt működtetni. 
• A készüléket a zuhanytól, vagy a fürdőkádtól olyan távolságra kell felszerelni, a 
készülék kapcsolója onnan ne legyen elérhető. 
• Ne szerelje fel a készüléket fürdőkád, vagy zuhanytálca közvetlen közelében, 
valamint úszómedencénél. 
• Ellenőrizze, hogy ne érhessen gyúlékony anyag a fűtőkészülékhez, és ne legyen 
ilyen a közelében sem. 
• A készüléket nem szabad olyan helyeken felszerelni, ahol éghető gázok vagy 
veszélyes gőzök előfordulhatnak. 
• A készüléknek biztonsági rácsa van, ami óvja a lámpát nagyobb idegen tárgyak 
esetleges ütésétől. A rácsot ne távolítsa el és ne használja nélküle a készüléket. 
A fűtés a készüléktől 3 m-ig hatásos (1. ábra). 
A készülék fő eleme a halogéngáz töltésű lineáris kvarclámpa wolfram betétekkel. 
A wolfram elemek kb. 2200° C-on izzanak. A kvarc burkolat szűri ezt a fehér fényt 
és csak a fűtést szolgáló infravörös rövidhullámú sugarakat engedi át. A 
bekapcsolás után néhány másodperccel a készülék már teljes teljesítménnyel 
működik. 
 
3. ELEKTROMOS SZERELÉS 
A Fiore termékválasztéka 1200 W és 1800 W-os készülékekből áll. 
• A magán használatra szánt készülékeknek kapcsolójuk és dugaszolóval szerelt 
betápláló kábelük van. A kábel szilikongumi szigetelésű (H05 RN-F). 
 
 
• Használatkor fogja meg határozottan a kapcsolót és kerülje el fém tárgyak 
megérintését. 

• Az ipari használatra szánt modelleknek (amit a termékszámban P betű jelöl) 
nincs kapcsolójuk és csatlakozó kábelük. Ezért azokat szakszemélyzet kell 
csatlakoztassa a hálózathoz, a fenti  jellemzőjű kábelekkel. 
• A termék I érintésvédelmi osztályú és IP65 védettségű, ez az általánosan elvárt 
védettsége a szabadban is szerelt készülékeknek. 
• A készülék por és víz elleni védettsége fenntartásához IP65 csatlakozó 
rendszert kell használni a CEI 64-8 előírásnak megfelelően. 
 
4. ELHELYEZÉS 
A Fiore fűtőkészülék termékpalettája rugalmas elhelyezési lehetőségeket kínál. 3 
lehetőség közül lehet választani: 
• Fali felerősítés erre előkészített tartószerkezettel (768M). Mielőtt a falat a tiplik 
elhelyezése végett megfúrja, meg kell győződni annak szilárdságáról, és hogy 
alatta nincsenek elektromos vagy egyéb vezetékek. Erősítse fel egy 
ragasztószalaggal a fúrósablont a falra és jelölje át a jelölt helyeket a falra (lásd 7 
old.). Fúrjon 4 darab 5 mm-es furatot a falba a mellékelt tiplikkel a tartószerkezet 
felerősítésére. A négy szállított csavarral és alátéttel rögzítse fel a fali tartót. 
Ezután erősítse fel rá a készüléket két-két csavarral és a bilincsekkel (2 ábra). 2). 
• Mennyezeti felerősítés lánccal (768S). A fúrás előtt győződjön meg arról, hogy a 
felszerelés helyéül kiszemelt mennyezet szilárd. Helyezze el a két szállított tiplit 
egymástól 55 cm távolságban. Helyezze fel a két bilincset a készülékre úgy, hogy 
a bilincs felső csavarja az utolsó láncszemet közre fogja, mint azt a  3. ábra 
mutatja. A bilincsek a cső végeken legyenek, egymástól a maximális távolságra, 
hogy ezzel nagyobb stabilitást érjünk el. 
• Oszlopra szerelés (768P). A készülék egy 20 - 50 mm közötti átmérőjű oszlopra 
is felszerelhető. A rögzítéshez a szállított tartót és a bilincseket kell használni (4. 
ábra). 4). A tartót fel lehet szerelni egy egyedülálló, vagy két párhuzamos 
oszlopra. 
FONTOS: Az oszlop feltétlenül stabil és szilárd legyen. Célszerű ehhez a külön 
megrendelhető háromlábunkat használni. (termékszám: 002473). 002473). A 
lábakat annyira kell felnyitni, hogy az alsó csövön lévő fehér vonalat a láb csuklója 
elérje. Ha leesés veszélye áll fenn, a háromlábat még a földön kell felerősíteni. 
FONTOS: Ellenőrizze, hogy a betápláló kábel nem ér hozzá a készülék sugárzó 
részéhez és nem kerül a fényáram útjába. A kábelt kábelrögzítővel fel lehet 
erősíteni a készülék sugárzója mögött a csövekre. 
 
5. HASZNÁLAT 
• A készüléket a kapcsolóval kapcsolja be (azokat a készülékeket, amelyek 
ilyennel rendelkeznek). 
• Ellenőrizze, hogy a sugarak a fűteni kívánt területre irányulnak. Ha szükséges, a 
bilincsek csavarjainak meglazításával és az oldalsó fogantyúval állítson a 
dőlésszögön, mint azt az 5. ábra mutatja. 5. Minden felhasználót tájékoztatni kell 
a készülék használatáról és biztonságáról. A mellékelt útmutatót hivatkozás 
céljából meg kell őrizni. 
• Ha senki sem tartózkodik a fűtött helyiségben, a készüléket ki kell kapcsolni és a 
dugaszolóját az aljzatból ki kell húzni. 
 
6. KARBANTARTÁS 
A Fiore fűtőkészülékben nincsenek mozgó alkatrészek, ezért csak korlátozott 
karbantartást igényel. Ellenőrizni kell, hogy a parabola tükörre vagy a lámpára 
nem rakódott-e le por vagy szenny, ami túlhevülést és a lámpa élettartamának 
megrövidülését okozhatja. A készüléket egy enyhén nedves ruhával dörzsöljük le. 
 
7. A LÁMPÁK ÉS A SZILIKON TARTÓK CSERÉJE 
A Fiore lámpa masszív, és ha elkerüli a rázkódásokat és ütéseket, az élettartama 
5000 óra is lehet. A lámpa cseréjével együtt minden esetben a szilikon tartókat is 
cserélni kell, mielőtt rajtuk a kopás jelei mutatkoznának.  A csere és javítási 
munkák végett kizárólag az erre feljogosított Mo-El vevőszolgálatokhoz forduljon, 
és győződjön meg arról, hogy eredeti alkatrészekről van szó. 
 
FIGYELEM 
Ez a készülék megfelel a 2002/96/EG irányelvnek. 
A készüléken az áthúzott hulladéktároló szimbólum azt jelenti, hogy a készüléket 
selejtezése esetén nem szabad a háztartási szemét útján ártalmatlanítani, hanem 
az elektromos- és elektronikus hulladékok gyűjtőhelyén, vagy új készülék 
vásárlása esetén a kereskedőnél le kell adni. A használó kell gondoskodjon arról, 
hogy a készülék a kiselejtezése után a gyűjtőhelyen legyen leadva. Ennek az 
előírásnak figyelmen kívül hagyása az érvényes hulladékokra vonatkozó 
törvények szerint büntetendő. 
A hulladékok osztályozása, és a kiselejtezett készülékek azt követő 
környezetkímélő újrahasznosítása segíti a környezet és az egészség védelmét. 
A gyűjtőrendszerekre vonatkozó információkkal a helyi hatóságok vagy a 
kereskedő, akinél a készüléket vásárolta - szolgálnak. 
A gyártó és az importőr a környezetbarát újrahasznosításban és feldolgozásban 
közvetlenül vagy közösségi rendszerek tagjaként vesznek részt. 
 



 

 

 

 
 

 

 



 


