
 

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV  

HALOGÉN HŐSUGÁRZÓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Köszönjük, hogy a WELL terméket választott. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és 

tartsa azokat kézügyben. 
 

 

Model: HTR-HAL-1200-WL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

 

• A készüléket csak a használati utasításban leírtak szerint szabad használni! A nem rendeltetésszerű használatból és a 

biztonsági előírások be nem tartásából eredő bármilyen kár a garancia érvényességének vesztését eredményezi!  

• A készüléket csak a típustáblán feltüntetett módon csatlakoztassa az elektromos hálózathoz!  

• Soha ne érintse meg az árammal táplált készüléket nedves kézzel! Áramütés veszélye!  

• Ne használja a készüléket káddal, zuhanyzóval vagy úszómedencével ellátott helyiségekben vagy mosdók közelében.  

• Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy más nedvességnek! A készülék nem használható kültéri helyeken. A készüléket 

csak zárt térben szabad tárolni!  

• A készülék csak háztartási használatra alkalmas, ipari célokra való használata tilos! 

• Soha ne használja a készüléket, ha a készülék vagy a tápkábel megsérült!  

• A készüléket csak szakképzett személyzet nyithatja ki illetve javíthatja.  

• Ne tároljon és ne használjon gyúlékony anyagokat vagy permeteket a készülék közelében 

• Ne használja a készüléket gyúlékony környezetben (pl. gyulékony gázok vagy permeteződobozok közelében)! 

Robbanás és tűzveszély !  

• Fontos! Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék nyílásaiba! Sérülés, áramütés és a készülék károsodásának 

veszélyét eredményezi!  

• FIGYELEM: A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőtestet.  

• A készülék nem alkalmas állandó használatra!  

• Ezt a készüléket nem használhatják fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességek hiányaval rendelkező személyek 

vagy tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) kivéve, ha a biztonságukért 

felelős személy felügyeletete alatt történik.  

• A csatlakozó konnektornak mindig hozzáférhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén, a hálózati csatlakozót a lehető 

leggyorsabban kihúzhassa az áramforrásból!  

• Csak a készüléknek megfelelő és EU szabványok álltal  jóváhagyott hosszabbítót használjon!  

• Úgy helyezze el a tápkábelt, hogy az ne okozzon elakadásveszélyt vagy esetleg a készülék felborulását.  

 

Fontos! - Ha a készülék hálózati vezetéke megsérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, 

szervizképviseletének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.  

 

CSOMAGOLÁS • Miután kicsomagolta a készüléket, ellenőrizze le, hogy nem sérült-e a szállítás következtében, 

és hogy a csomag tartalma ne legyen hiányos!  

• Sérülés vagy hiányos szállítás esetén vegye fel a kapcsolatot a beszállítóval!  

• Ne dobja ki az eredeti dobozt! A szállítási károsodásának elkerülése érdekében tárolásra és szállításra használható!  

• A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa! A műanyag zacskókat tartsa távol gyermekektől! 

 

FIGYELEM: A csomagolóanyag nem játék!  

A gyermekek nem játszhatnak műanyag zacskókkal!  

Fulladásveszély!  

 

ELHELYEZÉS A készüléket minimum 50 cm távolságra kell elhelyezni a gyúlékony tárgyaktól, falaktól vagy 

egyéb építményektől!  

A készülék nyílásait semmilyen módon nem szabad akadályozni vagy elzárni!  

Ne helyezze a készüléket instabil felületekre (pl. ágyra), ahol felborulhat!  

A készüléket nem szabad közvetlenül bolyhos szőnyegeken üzemeltetni.  

 

 

ÜZEMBE HELYEZÉS A készülék első bekapcsolása után, és hosszabb ideig tartó nem használat esetén, rövid 

ideig szagot észlelhet. Használathoz helyezze a csatlakozó dugót a fali aljzatba. 

 

 

 

 
 

 



ÖSSZESZERELÉS  

1. Szerelje össze a hősugárzót és a talapzatot a következő sorrendben. Távolítsa el a rögzítőcsavarokat a hősugárzó 

alsó részéről.  

2. Húzza át a tápkábelt az talapzat közepén lévő nyíláson keresztül, majd szerelje össze a talapzatot a hősugárzóval. 

3. Rögzítse a hősugárzót a talapzathoz a korábban eltávolított két rögzítőcsavar segítségével. Helyezze a tápkábelt a 

megfelelő nyílásokba, majd rögzítse. 

 

 

ALKOTÓ ELEMEK 

1. Hősugárzó 

2. Talapzat 

3. Rögzítő csavarok (2 db) 

4. Felborulás elleni védelem 

5. Táp kábel 

 

 

 

 

 

 

MŰKÖDTETÉS  

Csatlakoztassa a készüléket a hálózati áramforrásra. Ellenőrizze le, hogy a kimenet legalább 10A áramerősséggel 

rendelkezik-e.  

Válassza ki a fűtési fokozatot a megfelelő kapcsolókkal, 

Válassza ki az oszcillációt az erre való kapcsoló segítségével. 

Állítsa a kapcsolót kikapcsolt állapotba a készülék oszcilláló mozgásának kikapcsolásához.  

 

MANUÁLIS IRÁNYÍTÁS  

Az termék kézi vezérléssel műküdtethető, amely az egység paneljén található:  

Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot, az egység 400 W-on működik, nyomja meg még egyszer, 800 W-os 

működéshez, majd harmadszorra, a 1200 W-os működéshez. 

Nyomja meg a swing gombot az oszcillációhoz, majd nyomja meg újra, hogy deaktiválja az oszcillációt.  

A készülék kikapcsolásához nyomja meg az OFF gombot.  

 

BIZTONSÁGI ESZKÖZ 

 Ez a készülék egy biztonsági szerkezettel van ellátva, amely megszakítja a készülék működését, ha a fűtőtest 

megdől. 

 

KARBANTARTÁS  

Először kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból!  

Tisztítsa meg a burkot nedves ruhával, porszívóval vagy ecsettel.  

Ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószert!  

Ne használjon gyúlékony tisztítószert pl. benzin vagy szesz a készülék tisztításához.  

Soha ne merítse a készüléket vízbe! Áramütés veszélye!  

A levegő be- és kimeneti felületét rendszeresen porszívóval kell tisztítani  

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tárolja portól és szennyeződéstől mentes helyen. 

 

SZOLGÁLTATÁS  

Ha a csatlakozókábel (vagy hálózati csatlakozó) megsérült, akkor azt ki kell cserélni egy speciális 

csatlakozókábellel, ezt a műveleltet csak szervizben,  szakképzett szakember (képzett villanyszerelő) végezheti. 

 

TÁROLÁS  

Alaposan tisztítsa meg az egész készüléket és tartozékait. Gyermekektől elzárva, stabil és biztonságos, hűvös és 

száraz helyen tárolja, kerülje a túl magas és a túl alacsony hőmérsékleteket. 

Ne tegye ki direkt napfénynek a terméket, tárolja inkább hűvös helyen. 

Ne tarolja neylon zacskóban a páraképződés elkerülése erdekében. 



MŰSZAKI ADATOK 

 Feszültség: 230V  

Maximális teljesítmény: 1200W  

3 fűtési fokozat: 400W / 800W / 1200W  

Védelem felborulás esetében 
Halogén fűtőcső  

Oszcilláció: 90 °  

IP20 
 

 

 

 

A  használt  elektromos és elektronikus  készülékek   speciális  hulladék kategóriába  tartoznak, 

begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk  fontos, ezáltal  elkerülhetjuk az üvegház hatást  okozó 

gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak  az emberi 

egeszségre  es testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjuk a használt elektromos és elektronikus 

keszülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott  speciális hulladék gyűjtő 

központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes ujrahasznosítási folyamathoz,  oltalmazván 

környezetünket  és  erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos es elektronikus készülék  

amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül  szennyezi a környezetet! Az 

elkülönített gyűjtést ígénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölese a 

mellékelt ábra szerint. 

 

 

Forgalmazó: 

VITACOM ELECTRONICS SRL. 

Adószám: RO 214527 

400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N. 

Tel: +40-264-438401* 

export@vitacom.ro www.vitacom.ro 
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