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Bevezetés 
Ez a kezelési utasítás a készülék szerves része. Fontos 
tudnivalókat tartalmaz az üzembeállításról és kezelésről. Ha 
esetleg továbbadjuk a készüléket, mellékelni kell a kezelési 
utasítást is. Őrizzük meg tehát a későbbi felhasználás céljából. 
A készülék megfelel az érvényes európai és nemzeti 
irányelveknek. A konformitást vizsgálat erősítette meg, a 
megfelelő nyilatkozatok és dokumentumok a gyártótól 
bekérhetőek. 
 

Rendeltetésszerű használat  
Ez a halogén fűtőkészülék irodák, lakószobák stb. fűtésére szolgál. 
Az optimális beállítás érdekében a fűtőkészülék gombnyomásra 
függőleges tengely körül automatikusan állítható balra és jobbra.  
A fűtőkészülék kizárólag a 230V∼/50 Hz feszültségű közüzemi 
hálózat egy dugaszaljáról táplálható. Ne próbáljuk más 
feszültségről használni. 
A készüléket csak zárt és száraz helyiségben szabad használni, 
azaz a szabadban vagy pl. fürdőszobában nem.  
A felállítási helyet úgy válasszuk meg, hogy a készülék védve 
legyen nedvességtől, erős szennyeződéstől és erős 
felmelegedéstől. 
A fentiektől eltérő használat a készülék tönkremenetelét 
eredményezheti, ezen kívül rövidzár, tűz, áramütés stb. 
veszélyét is magában rejti. A készülék egyetlen részét sem 
szabad megváltoztatni, ill. átalakítani. Feltétlenül tartsuk be a 
biztonsági előírásokat és a műszaki adatokat. 
 

Biztonsági előírások: 
A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő károkra 
nem vonatkozik a garancia. A következményes károkért sem 
vállalunk semmiféle felelősséget.  
A szakszerűtlen kezelésből és a biztonsági előírások 
figyelmen kívül hagyásából adódó személyi és anyagi 
károkért sem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben a 
garancia érvényét veszti. 
Biztonsági és engedélyeztetési (CE) okokból tilos a készüléket 
átalakítani vagy módosítani. 
A készülék használatba vétele előtt ellenőrizzük, hogy a hálózati 
feszültség megegyezik-e a típustáblán feltüntetett feszültséggel. 
Időről-időre vizsgáljuk meg a fűtőkészüléket és hálózati kábelét, 
hogy nem sérült-e. 
A készülék nem való gyerek kezébe. Gyerekek jelen-létében 
tanúsítsunk különös gondosságot, főleg ha megpróbálnak 
tárgyakat bedugni a készülék belsejébe a készülék nyílásain 
keresztül. Életveszélyes áramütés lehetőségével kell ilyenkor 
számolnunk. Ha gyerekek vagy háziállatok jelenlétében 
használjuk a fűtőkészüléket, figyeljünk jól rájuk, nehogy égési 
sérülést szenvedjenek, vagy pedig felborítsák vagy letakarják a 
fűtőkészüléket, és ez által tüzet okozzanak. 
Ne használjuk a fűtőkészüléket más hőforrások közelében. Úgy 
állítsuk fel a készüléket, hogy ne gyulladhassanak meg éghető 
tárgyak (pl. függönyök). Álljon szilárdan emiatt is. Hagyjuk 
szabadon a fűtőkészülék levegő-beszívó és -kifúvó nyílásait. Ne 
takarjuk le a fűtő-készüléket például textíliákkal. Használat 

közben legyen legalább 50 cm távolság a halogén fűtőkészülék 
és más tárgyak között. 
Ne érintsük a házat vagy a kilépő levegő nyílását, ha a készülék 
használatban van, vagy még nem hűlt le (égési sérülés veszélye). 
Ne fektessük úgy le a hálózati kábelt, hogy a készülék forró 
részeihez érjen. 
Ne dugjunk be tárgyakat a kilépő levegő nyílásaiba, vagy a 
készülék belsejébe (áramütés veszélye). 
Ne használjunk elosztódugót vagy hasonlót a fűtő-készüléknek a 
hálózatra való csatlakoztatásához. 
Ipari létesítményekben vegyük figyelembe az illetékes szakmai 
szervezetnek az elektromos berendezésekre és az üzemi 
felszerelésekre vonatkozó balesetmegelőzési rend-szabályait is. 
Ne kapcsoljuk be a fűtőkészüléket közvetlenül az után, hogy 
hideg helyről hoztuk be meleg helyiségbe. Az ilyenkor 
keletkező páralecsapódás bizonyos esetekben tönkre is teheti a 
készüléket. Hagyjuk ezért addig bekapcsolatlan állapotban, amíg 
fel nem veszi a helyiség hőmérsékletét. 
Ne töltsünk ki folyadékot a fűtőkészülék felett! Ez halálos 
áramütés kockázatával jár! Ha ez mégis megtörténne, akkor 
azonnal húzzuk ki a hálózati dugót, és forduljunk szakemberhez! 
A fűtőkészüléket ne húzzuk a hálózati kábelnél fogva. Ne 
maradjon valahol lógva a kábel, nehogy beleakadjunk, és 
eldőljön a fűtőkészülék. Ne tekerjük a készülék köré a kábelt, és 
ne is hajtogassuk össze. 
Ne használjuk a fűtőkészüléket olyan helyiségekben, vagy 
mostoha körülmények között, ahol éghető gázok, gőzök vagy 
porok vannak, vagy lehetnek jelen. 
A burkolat felnyitása, vagy alkatrészek eltávolítása esetén 
feszültség alatt lévő részek válhatnak szabaddá. Válasszuk le a 
készüléket a hálózatról karbantartás, javítás vagy alkatrészcsere 
alkalmával. Karbantartást vagy javítást csak olyan szakemberrel 
végeztessünk, aki ismeri a kapcsolódó veszélyeket, ill. a 
vonatkozó előírásokat. 
Ha feltételezhető, hogy a biztonságos használat már nem 
lehetséges, mert  
− a fűtőkészüléknek és a csatlakozóvezetékének látható 

sérülései vannak, 
− már nem működik a fűtőkészülék, vagy 
− hosszú ideig kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy 
− nehéz szállítási igénybevételnek volt kitéve, 
vonjuk ki a használatból, és gondoskodjunk arról, hogy még 
véletlenül se lehessen használatba venni. 
 

Összeszerelés 
Figyelem! A halogén fűtőkészülék összeszerelése előtt húzzuk 
ki a hálózati dugót a konnektorból. 
Szereljük fel a talpat a fűtőkészülékre az alábbi rajz alapján. 
A legkönnyebb akkor felszerelni a talpat, ha a hátára fektetjük a 
készüléket. 
Csavarjuk ki a készülék aljából a két csavart, húzzuk át a 
hálózati kábelt a talp közepén, majd rakjuk fel a talpat a helyére. 
Rögzítsük a talpat a két csavarral, jól meghúzva azokat. 

 
1 ház 
2 talp 
3 rögzítőcsavar (2 db) 
4 felbillenés-védelem 
5 kábeltér 
6 hálózati kábel 
 

Használatba vétel 



Figyelem! Mindig egyenletes, biztonságos és szilárd felületre 
állítsuk a fűtőkészüléket.  
Ne használjuk a készüléket a méhsejtrács nélkül. 
Használaton kívül száraz és tiszta helyen tároljuk. 
Ne használjuk a fűtőkészüléket fürdőkád, úszó-medence 
vagy mosdókagyló mellett. Ne lehessen a készüléket vizes 
állapotban kezelni. 

 
7 főkapcsoló és 1. fűtési fokozat (400 W) 
8 a 2. fűtési fokozat (400 W) kapcsolója 
9 a 3. fűtési fokozat (400 W) kapcsolója 
10 az oszcilláló mozgás kapcsolója 
11 halogénrúd 
12 méhsejtrács 
Dugjuk be most a hálózati dugót a közüzemi elektromos hálózat 
egy dugaszaljába. 
A „7” főkapcsoló (POWER) megnyomásával kapcsoljuk be a 
fűtőkészüléket. Most az 1. fűtési fokozat aktív. Ha még egyszer 
megnyomjuk a főkapcsolót, a fűtőkészülék kikapcsolódik (az 
OFF állás a ki, az ON a be). Kikapcsolás után mindig húzzuk ki a 
hálózati dugót. 
A „8” és a „9” kapcsoló megnyomásával 400-400 wattal 
növelhetjük, ill. ismét csökkenthetjük a fűtőteljesítményt.  
Ha megnyomjuk az oszcilláló mozgás „10” kapcsolóját 
(TURN), a készülék elkezd balra és jobbra elfordulni. 
A halogén fűtőkészülék rendelkezik egy felbillenés-
védelemmel, amely automatikusan kikapcsolja, amikor feldől 
vagy elbillen. 
Ha a fűtőkészülék nem kezd el működni, amikor bekapcsoljuk, 
nézzük meg, hogy egyenletes, biztonságos és szilárd felületen 
áll-e, és hogy nem blokkolta-e le a felbillenés-védelem. 
 

Tisztítás és ápolás 
Figyelem! Gondoljunk ekkor a biztonsági előírásokra, és 
húzzuk ki a hálózati dugót. 
A fűtőtest tisztítása előtt húzzuk ki a hálózati dugót, és hagyjuk 
kihűlni. A házat egy enyhén megnedvesített ruhával törölgessük 
le. Ne használjunk súrolószert, mert megsérthetjük vele a 
felületet. A készülék nyílásaiból egy porszívóval szívhatjuk ki a 
szennyeződést. Használaton kívül száraz és tiszta helyen 
tároljuk a fűtőkészüléket. 
 

Eltávolítás 
Az esetleg használhatatlanná vált készüléket ne dobjuk a 
háztartási hulladék közé, hanem vigyük az elektromos 
hulladékok gyűjtőhelyére újrahasznosításra.  
 

Műszaki adatok 
Üzemi feszültség: 230 Volt~/50 Hz  
Teljesítményfelvétel: max. kb. 1200 W 
 1. fokozat 400 W 
 2. fokozat 400 W 
 3. fokozat 400 W 
 
 
 
 

Konformitási nyilatkozat 
Mi, a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Srasse 2, 92240 
Hirschau, ehelyt úgy nyilatkozunk, hogy ez a termék megfelel az 
1999/5/EU Irányelv alapvető követelményeinek és más lényeges 
előírásainak. Ennek a terméknek a konformitási nyilatkozata a 
www.conrad.com web-oldalon megtalálható. 
 


