
 

     

Használati útmutató 

KONVEKCIÓS FŰTŐTEST 
871125238005 

Bevezetés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A használati útmutatóban a következő piktogramokat használtuk: 

1 

Watt (tényleges teljesítmény) 
Olvassa el a használati 
útmutatót! 

Vegye figyelembe a 
figyelmeztetéseket és a biztonsági 
utasításokat! 

Hálózati frekvencia 

Vigyázat - Áramütés veszélye! 
Veszélyes elektromos feszültség 
- Életveszély! 

Vigyázat! Tilos a fűtőtestet lefedni! 

Vigyázat - Forró felület! Megfelelő használat és kezelés 

Élet- és balesetveszélyes 
gyermekek és kisgyermekek 
számára! 

Tűzveszély! 

Volt (váltóáram) A régi elektromos készülékek 
hulladékkezelésénél járjon el 
környezetbarát módon! 



Konvekciós fűtőtest 
 
Bevezetés 
 
Első használat előtt: 

Olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást az illusztrációkkal együtt, mielőtt 

beüzemelné a készüléket. Tartsa be a használati és biztonsági utasításokat. A 

készüléket a rendeltetésének és a leírtaknak megfelelően használja. Tartsa meg a 

használati útmutatót biztonságos helyen. Amennyiben kölcsönadja, vagy eladja a 

készüléket minden esetben mellékelje hozzá a használati útmutatót is. 

Használati területek: 

A készüléket zárt, száraz helyiségekben történő meleg levegő előállítására tervezték. 

A készülék ettől eltérő egyéb felhasználási formái vagy a készüléken történő 

módosításai nem megfelelő használatnak minősülnek, és jelentős kockázatot 

jelenthetnek. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból eredő 

veszteségekért vagy károkért. Az eszközt kizárólag otthoni használatra tervezték és 

az nem alkalmas ipari használatra. 

Műszaki adatok 

Hálózati feszültség: 220-240V   ̃ 50Hz 

Teljesítmény felvétel: 1800 - 2000W 

Kimeneti teljesítmény: 3 fokozat (750, 1250 / 2000W) 

Méretek: kb. 53 x 20 x 38.5 cm 

Súly: kb. 2,14 kg 

Készülék megnevezése:  Konvekciós fűtőtest CH-Y02 
Elérhetőségek:   A.I.&E, Adriaan Mulderweg 9-11  
    5657 EM Eindhoven, Hollandia 

 

 



 
Bevezetés / Biztonsági tudnivalók 

Részek leírása 

1. Be-/kikapcsoló gombok 750. 1250 és 2000 W teljesítmény szabályozás 
2. Légkifúvó rostély 
3. Szállító fülek 
4. Lábak 
5. Légbeszívó rostély 
6. Termosztát 
7. Csavarok a lábakhoz 

A CSOMAGBAN TALÁLHATÓ ALKATRÉSZEK 
Kicsomagolás után azonnal ellenőrizze a mellékelt alkatrészeket:

  
1 x konvektor 
2 x láb 
4 x csavar 
1 x használati utasítás  
 
 

BIZTONSÁG 
 

Biztonsági tanácsok 
 
Ezek a biztonsági tanácsok fontos részei a használati útmutatónak, és a készülék minden 

használata alkalmával azokat be kell tartani. Ezek a tanácsok és utasítások segítenek 

elkerülni a baleseteket és súlyos sérüléseket. A következő információkat olvassa el 

figyelmesen és tartsa be azokat a helyes használat érdekében. 
 

ÉLETVESZÉLY ÉS SÚLYOS SÉRÜLÉS VESZÉLYE A KISGYERMEKEKNÉL ÉS GYERMEKEKNÉL! 

 

 

 Soha ne hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyagok vagy a 

 készülék mellett. Fennáll a fulladás vagy az áramütés veszélye. A gyerekek 

 gyakran alábecsülik az elektromos  eszközökkel kapcsolatos veszélyeket. 

 Tartsa a készüléket gyermekektől távol. 

  

 A 3 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha 

állandó  felügyelet alatt állnak. 

  3 és 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják, állíthatják be vagy 

 tisztíthatják a készüléket, illetve nem végezhetnek karbantartási 

 munkákat. 

 •  VIGYÁZAT: A termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési  

  sérüléseket okozhatnak. Legyen fokozottan óvatos, ha gyermekek és  

  veszélyeztetett személyek vannak jelen. 

 Ez a készülék 8 évesnél idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, 

érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem 

rendelkező személyek számára akkor használhatják, ha megfelelő 

részletes utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára 

vonatkozóan, vagy felügyelet alatt állnak, és megértik a veszélyeket. 

 Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. 

 A tisztítási és karbantartási munkák végzése 8 éven aluli gyermekek 

számára tilos, kivéve, ha felügyelet mellett végzik. 

  



Halálos áramütés kockázatának elkerülése: 

 NE használja az eszközt, ha a tápkábele vagy a csatlakozója sérült!  

 FIGYELEM! A sérült tápkábel életveszélyes áramütés okozhat! Ha az eszköz nem 

 működik rendesen, vagy sérült azonnal forduljon a szakszervizhez, javíttassa meg 

 és NE használja tovább! 

 Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt, hogy nem sérült, vagy nem öregedett el. 

 A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a sérült tápkábelt mindig a 

 gyártónak, annak megbízottjának vagy egy hasonlóan képzett személynek kell 

 kicserélnie. 

 Ha a hálózati kábel megsérült, azt a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának, 

vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a veszélyes helyzetek 

 elkerülése érdekében. 

 Óvja a tápkábelt az éles szélektől, a mechanikai igénybevételtől és a forró 

felületektől. 

 Ne használja a készüléket a szabadban. A tápkábelt tartsa távol a víztől és a 

 nedvességtől!  

 Ne kapcsolja be és ne használja a készüléket, ha az sérült, törött (pl. repedések 

 vagy törések láthatóak rajta), vagy ha a készülék feltételezhetően megsérült 

 (esetleg leejthették). 

 Ne használja a fűtőtestet fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen 

 közelében. 

 

A környezeti tényezők által okozott életveszély elkerülése érdekében: 

 Ne fedje le a fűtőtestet a túlmelegedés elkerülése érdekében. 

 Soha ne tegye ki a készüléket esőnek. Ne használja a készüléket nedves vagy 

párás környezetben. 

 Ne használja a készüléket, ha izzó, forró vagy szikrázó részeket lát benne. Ne 

használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok vagy gázok 

közelében. 

 Mindig úgy állítsa be és csatlakoztassa a készüléket, hogy a gyúlékony tárgyak ne 

gyulladhassanak meg. 

 Mindig úgy állítsa be és csatlakoztassa a készüléket, hogy ne legyen a fürdő, 

zuhanyozó vagy úszó személyek közelében. 

 Ne helyezze a készüléket közvetlenül elektromos aljzat alá. 
 
 

  VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne takarja el törölköző,  
 függöny vagy hasonló tárgy, mert ez túlmelegedéshez vezethet. Biztosítani 
 kell, hogy a levegő bemeneti és kimeneti nyílásai (2 és 5) mindig szabadok 

 legyenek. 

 Ne helyezze a fűtőtestet közvetlenül az elektromos aljzat alá. 
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Összeszerelés: 

A lábak csatlakoztatása (lásd B ábra): 

 
1.  Óvatosan fektesse le a készüléket az oldalára. 

 

2.  Helyezze a lábakat (4) a konvektor alá úgy, hogy a csavarokhoz tartozó furatok 

 megfelelően illeszkedjenek. 

 

3.  Húzza meg kézzel a csavarokat (7). A lábaknak (4) most biztonságosan rögzítette. 

 Megjegyzés: Amikor eldöntötte, hogy hol állítsa fel az eszközt, kérjük, vegye 

 figyelembe a fenti biztonsági tudnivalókat és a „Készülék üzembe helyezése” részben 

 található információkat. 
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Kezelés  

Használat előtt 

 

 A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség 

  megegyezik a készüléken található adatokkal. 

 

 Ellenőrizze azt is, hogy a hálózati tápegység elegendő kapacitással rendelkezik-e 

  a készüléken megadott teljesítményhez. 

 

 Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem jelent megbotlásveszélyt.  

 

 A tápkábelt mindig távolabb vezesse a készülék hátuljától. Óvja a tápkábelt az  

  éles szélektől, a mechanikai igénybevételtől és a forró felületektől. 

 
 

A készülék üzembe helyezése 

A tápfeszültségnek meg kell egyeznie a készülék adattábláján feltüntetett feszültséggel 
(220-240VAC ~50V). 

 

Be- és kikapcsolás 

 

ÉGÉSVESZÉLY! A készülék működés közben felforrósodik. Ügyeljen arra, hogy senki, 

különösen gyermek vagy háziállat ne kerüljön a készülék közelébe működés közben. 

Ne érintse meg a szellőzőnyílásokat (2 és 5) vagy magát a készüléket. Először hagyja 

teljesen kihűlni. 

Kezelés 

1. A konvektor be/ki kapcsolóval rendelkezik. A konvektor bekapcsolásához állítsa a készülék bal 

oldalán található be/ki kapcsolót (1) "I" állásba (750/1250/2000 W). 

2. A konvektor kikapcsolásához állítsa a készülék oldalán található be/ki kapcsolót (1) "O" 

állásba. 

3. A termosztát (6) segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet. 

 

Információk 

Garancia és ügyfélszolgálat  
Erre a készülékre 2 év garancia vonatkozik a vásárlás napjától kezdődően. A készüléket a 

legmagasabb szabványok szerint gyártották, és kiszállítás előtt alaposan ellenőrizték. 

Kérjük, őrizze meg a nyugtát a vásárlás igazolásaként.  
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Modell: CH-Y02 

Megnevezés Jel Érték Egység Megnevezés Egység 

Hőteljesítmény Hőbemenet típusa - csak elektromos 

fűtőtestekhez (válasszon egy 

lehetőséget) 

Névleges hő Pnévl 1.9 kW Kézi hőszabályzás beépített 

termosztáttal 

[nem] 

Minimum hő 
(irányérték) 

Pmin 
 

0,7 

kW Kézi hőszabályzás szoba- 

és/vagy külső hőmérsékletre 

vonatkozó információkkal 

[nem] 

Maximum 

folyamatos hő 
Pmax 

c 
1.9 kW Elektronikus hőszabályzás a 

helyiség és/vagy külső 

hőmérsékletre vonatkozó 

információkkal 

[nem] 

Kiegészítő áramfogyasztás 
Ventilátorral segített 
hőelvezetés 

[nem] 

Névleges 

hőteljesítmény 

elmax  [nem] kW Hőteljesítmény/szobahőmérséklet- 
szabályozás típusa (válasszon egy 

lehetőséget) 

Minimum 

hőteljesítmény 
elmin   [nem] kW 

Egyfokozatú hőteljesítmény 

szobahőmérséklet szabályozás 

nélkül 

[nem] 

Készenléti állapotban EISB  [nem]  kW Két vagy több kézi fokozat 

szobahőmérsékletszabályozás 

nélkül 

[nem] 

    
Mechanikus termosztát 

szobahőmérséklet 

szabályozáshoz 

[igen] 

    

Elektronikus szobahőmérséklet 

szabályozás 

[nem] 

    

Elektronikus 

szobahőmérsékletszabályozás 

plusz nappali időzítő 

[nem] 

    

Elektronikus 

szobahőmérsékletszabályozás 

plusz heti időzítő 

[nem] 

    
Egyéb vezérlési lehetőségek (több választás 

is lehetséges) 
    

Szobahőmérséklet 

szabályozás 

jelenlétérzékeléssel 

[nem] 

    Szobahőmérséklet 

szabályozás nyitott ablak 

érzékeléssel 

[nem] 

    

Távolságvezérlési lehetőséggel 
[nem] 

    

Adaptív indításvezérléssel 
[nem] 

    

Üzemidő korlátozással 
[nem] 

    

Szobahőmérséklet érzékelővel 
[nem] 

 
Kapcsolattartó adatai 

A.I.&E. 
Adriaan Mulderweg 9-11, 5657 EM Eindhoven, Hollandia 

 


