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Be Modern Csoport

Villamos hősugárzó
Használati utasítás a ventilátoros hősugárzó modellhez

Figyelmesen olvassa el, és későbbi tájékozódás esetére őrizze meg az alábbi utasításokat

Óvatosan csomagolja ki a hősugárzót, és további használat esetére őrizze meg a csomagolást. Győződjön
meg arról, hogy minden csomagolást eltávolított, és figyelmesen olvassa el a figyelmeztető címkéket
(lásd a Karbantartás szakaszt).

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a dugvilla hozzáférhető legyen.

Csak azután csatlakoztassa és kapcsolja be a készüléket, miután meggyőződött arról, hogy befejezte-e a
készülék beszerelését.

Előkészületek használat előtt

è Ellenőrizze, hogy az Ön tüzelőhatású hősugárzóján található tápfeszültségi adatok megegyeznek az
Ön áramellátásával. A hősugárzó egy 13 amperes biztosítékkal rendelkezik. A készülékhez tartozó
dugaszban levő biztosíték cseréje esetén az ASTA által a BS 1362-re vonatkozóan engedélyezett 13
amperes biztosítékot használjon.

è Kérjük, bekapcsolás előtt olvassa el az alábbi üzemeltetési utasításokat:

Üzemeltetés

è A jobb oldalon levő (villanyégővel jelölt) kapcsoló a lámpát vezérli.

è A bal oldalon levő, I/O/II jelölésű kapcsoló a ventilátoros konvektor hősugárzót vezérli.

Amikor a kapcsoló a középső helyzetben található, a hősugárzó kikapcsolt állapotban van.

Amikor a kapcsoló az I helyzetben, benyomott állapotban található, a ventilátoros hősugárzó fél
teljesítménnyel üzemel kb. 1 kW hőmennyiséget sugározva.

Amikor a kapcsoló a II helyzetben, benyomott állapotban található, a ventilátoros hősugárzó
maximális teljesítménnyel üzemel (kb. 2 kW).

Fontos: Mielőtt beszerelné a hősugárzót környezetébe, kérjük, olvassa el a környezethez mellékelt utasításokat.

· A hősugárzó nem helyezhető közvetlenül egy rögzített dugaszaljzat alá.
· Ne használja a hősugárzót fürdőkád, zuhanyozó vagy úszómedence közvetlen közelében.
· Ne takarja le a hősugárzót, ne zárja el a levegőbevezetést vagy -kivezetést, mert ez túlhevüléshez vezethet.
· Ne használja a hősugárzót szabadon álló készülékként.
· A hősugárzót mindig egy függőleges felületnek, pl. kandalló hátlapjának támasztva helyezze el.

Figyelem: a készüléket földelni kell.

A készülék fővezetékének drótjai az alábbi kód szerinti színekkel rendelkeznek:

ZÖLD és SÁRGA Földelés
KÉK Nulla

BARNA Áram alatti
Mivel előfordulhat, hogy a készülék fővezetékében levő drótok színei nem felelnek meg az Ön dugaszában levő csatlakozásokat meghatározó
színjelzéseknek, az alábbi módon járjon el:

· A zöld és sárga színű drótot a dugaszban levő, E betűvel, vagy a földelés jelével , vagy zöld vagy zöld és sárga színnel jelölt
csatlakozóhoz kösse.

· A kék színű drótot az N betűvel vagy fekete színnel jelölt csatlakozóhoz kösse.
· A barna színű drótot az L betűvel vagy piros színnel jelölt csatlakozóhoz kösse.
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Biztonsági hőkioldó

A készüléket Biztonsági Elektronikus Vezérléssel (E. S.) látták el. Ez egy biztonsági berendezés, amely
kikapcsolja a hősugárzót, ha az bármely okból kifolyólag túlhevül. A Biztonsági Elektronikus Vezérlés
csak a készülék lehűlése után kapcsolható vissza. A Biztonsági Elektronikus Vezérlés visszakapcsolása
érdekében az alábbiak szerint járjon el:

è Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a dugvillát a dugaljból, és körülbelül 5 percig várjon.

è Ezt követően dugja be a dugvillát, kapcsolja be a készüléket és a Biztonsági Elektronikus Vezérlés
visszakapcsol.

è Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelő módon üzemel. Ha a Biztonsági Elektronikus
Vezérlés ismét működésbe lép, egy szakképzett villanyszerelő ellenőrizze a készüléket.

MINDEN ESETBEN HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET A KONNEKTORBÓL IZZÓCSERE VAGY KARBANTARTÁS ELŐTT!

Karbantartás

Figyelem: bármely karbantartási vagy tisztítási művelet elvégzése előtt kösse ki a készüléket a villamos
hálózatból. Csak szakképzett személyek szervizeljék / javítsák a készülékeket.

Kérjük, jegyezze meg: ha a készülék tápvezetéke megsérült, egy különleges vezetékkel kell kicserélni,
amely csak egy kijelölt karbantartótól vagy az Ön szállítójától szerezhető be.

Ha a tápvezeték cseréje szükségesnek bizonyul, az alábbiakat jegyezze fel: vezeték ref.: 2kW – 62000790

Megjegyzés: Az elülső ellenző karcolásainak elkerülése érdekében csak szappanos vízzel és nedves
ruhával tisztítsa a készüléket.

A sárgaréz ápolása

A sárgaréz alkatrészek fényezettek, és csak puha törlőruhával való törölgetést igényelnek – soha ne
használjon csiszolóanyagot.

Az MDF burkolat ápolása

A fahatású burkolatok felületét bútorápolóval és puha törlőkendővel tisztítsa, míg a kőhatású burkolatok
felületét, puha száraz ronggyal. Indokolt esetben enyhén nedves puha törlőkendővel tisztítsa le a
szennyezett felületet.

Izzó cseréje szénhatású látványbetétek estén

è Távolítsa el a szabad széndarabokat a széntartóból.

è Lazítsa meg a széntartó tetején levő két csavart, és a csavaroknál fogva óvatosan emelje fel és
távolítsa el a széntartót.

è Szükség esetén távolítsa el a hősugárzó díszítését.

è Cserélje ki az égőt egy 60W/240V BC/B22 átlátszó gyertyaégővel. Szükség esetén tartsa meg a
foglalat alját, a forgás elkerülése érdekében.

è Cserélje ki az összes alkatrészt, az eltávolítással ellenkező sorrendben.
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Izzó cseréje fahatású látványbetétek estén

Álljon szemben a készülékkel, óvatosan távolítsa el maga felé húzva a külső fémkeretet. Lazítsa ki az
üveget rögzítő felső rács csavarjait. Óvatosan emelje fel a rácsot és vegye ki az üvegpanelt. Tegye
biztonságos helyre az üveget az izzócsere idejére. Lazítsa meg a hasábágyat rögzítő csavarokat és
távolítsa el először balra, majd előre húzva a hasábágyat.
Ø Háromkapcsolós modellekhez (távirányító nélküli model). Cserélje ki az izzó(ka)t 40W/240V BC/B22

(bayonet típusú izzókra) az izzót benyomva, majd elcsavarva. Szükség esetén egyik kezével fogja le a
foglalatot. Ne használjon 40W-nál nagyobb teljesítményű izzót.

Ø Távirányítóval rendelkező modellek. Csavarja ki az izzó(ka)t a foglalatból és cserélje ki 230v-E14-
SES-40Watt. Ne használjon 40W-nál nagyobb teljesítményű izzót.

Az izzócserét követően fordított sorrendben rögzítse a kandalló elemeit.

Hibakeresés – tünetek és kezelés.

Nagyon kicsi a valószínűsége, hogy az Ön hősugárzója meghibásodjon, de ha úgy tűnik, probléma merült
fel, olvassa át az ügyfeleink által leggyakrabban feltett kérdések listáját. Ha ez nem ad választ kérdésére,
vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével, vagy hívjon minket.

Nincs fényhatás

Kérjük, ellenőrizze, működik-e a hősugárzó. Ha IGEN – szinte biztos, hogy új égőre van szükség.
Ellenőrizze az égőt egy asztali lámpában, amelyről tudja, hogy működik. Égő a legtöbb villamossági
szaküzletben kapható.

Ha NEM működik a hősugárzó – akkor működésbe lépett a hősugárzó hőkioldója. A túlhevülés elleni
védelemről olvassa el a Biztonsági hőkioldó szakaszt. – Ha a készülék továbbra sem működik, először
cserélje ki a dugaszban levő 13 amperes biztosítékot egy olyannal, amelyről tudja, hogy üzemképes.
Aztán ellenőrizze a falidugaszt: kössön be egy asztali lámpát, amelyről tudja, hogy egy másik dugaszban
üzemképes. Ha nem működik, hívjon villanyszerelőt és ellenőriztesse a dugaszt.

A villamos hősugárzó szavatossága
A Be Modern Csoport (a ‘Cég’) két éves szavatosságot ad a villamos hősugárzók (a ‘Termék’) termékcsaládja
esetében.
A Vásárlónak meg kell őriznie a vásárlás bizonylatát (számlát, blokkot) valamint a kitöltött és lepecsételt jótállási
szelvényt! Ennek hiányában nem áll módunkban igényét garanciálisan kezelni.
A garancia nem érvényes az alábbi esetekben:
1. A ’Termék’ beszerelése során bekövetkezett károsodás vagy tapasztalt gyenge szakmai gyakorlat
2. A ’Termék’ helytelen kezelése nyomán keletkezett károsodás, vagy az elfogadott karbantartási és használati

szabványokat nem tartották be.
3. Működési hiba vagy nem megfelelően beszerelt villamos hősugárzó okozta károsodás.
4. Helytelen kezelés, baleset (villámkár) vagy illetéktelen módosítások okozta károsodás vagy meghibásodások.
5. Izzócserére.
A ’Termék’ szállításától számított egy év alatt a szavatosság tartalmazza azon meghibásodások megszüntetését
(javítás vagy csere útján, a cég döntése szerint), amelyek a ’Termék’ anyagainak hibás gyártásából származnak, az (A)
szakasz értelmében.
Ez a szavatosság nem befolyásolja az Ön törvényes jogait
Szervizigény esetén lépjen kapcsolatba a terméket forgalmazó kereskedővel, aki szükség szerint segítségére lesz és
tanácsot ad.
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· Távírányítóval működő készülékekhez:
Ø Figyelem! Ahhoz, hogy a készülék akár távirányítóval, akár kézi irányítással működhessen a
főkapcsolónak (O/I) I állásban kell lennie.

Ø Kézi üzem (a kezelőszervek az alsó rács mögött találhatóak): a bal oldalon található kapcsoló (Power
ON/OFF)  be-  vagy  kikapcsolja  (on/off)  a  készüléket.  A  másogik  gomb (lánggal  -  Flame -  jelzett)  a
lánghatást kapcsolja be/ki. A harmadik gomb (alacsony – low - felirattal) kapcsolja az 1kW fűtést be
illetve ki. A jobb oldalon található gomb (nagy – high - felirattal) kapcsolja be a 2kW fűtést be/ki.

Ø Távirányítós üzemmód: (kérjük, hogy helyezze be a távirányítóhoz mellékelt elemeket)
POWER (ON/OFF) – a készülék be- illetve kikapcsolása
FLAME – a lánghatás bekapcsolásához be- illetve kikapcsolása
LOW - 1kW fűtés be- illetve kikapcsolása
HIGH - 2kW fűtés be- illetve kikapcsolása

Ø fényjelek: négy fényjel jelzi a használtban lévő funkciókat.
Ø termosztát: a kandalló jobb oldalán található. A termosztát folyamatosan érzékeli a helyiség
hőmérsékletét akár be van kapcsolva, akár nem. A szabályozó segítségével álíthatja be az ideális
hőfokot.

Be Modern Csoport

Ügyfélszolgálat –
Tel (0191) 430 0901
Fax (0191) 430 9522
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