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1. BEVEZETÉS
- Kérjük, hogy a berendezés telepítése előtt gondosan
tanulmányozza át ezt a felhasználói útmutatót.
- Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik az
adattáblán olvasható értékkel (a berendezés bal oldalán
található).
- A villásdugót egy kompatibilis, földelt aljzathoz kell
csatlakoztatni.
- Ne tegye a berendezést közvetlenül egy elektromos kiállás
alá.
- Sérült tápkábel esetén a javítást csak a gyártó, hivatalos
szerviz vagy bármely más villamos szakember végezheti el.
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- Nem ajánlott 3 évnél fiatalabb gyermekek számára, kivéve,
ha teljes felügyelet alatt vannak.
- A 3 évesnél idősebb és 8 évesnél fiatalabb gyermekek csak
be- vagy kikapcsolhatják a berendezést, és csak akkor, ha azt
megfelelően helyezték el vagy telepítették, felügyelik őket
vagy ismertették nekik a berendezés használatát. A 3 és 8 év
közötti gyerekek nem csatlakoztathatják a berendezést az
elektromos hálózathoz, nem szabályozhatják vagy
tisztíthatják azt, és karbantartási munkát sem végezhetnek
rajta.
- Csökkent fizikai, érzékszervi, mentális állapotú vagy
megfelelő tapasztalat és ismeretek híján levő személyek
(ideértve a 8 éven felüli gyermekeket is) számára nem
ajánlott a berendezés használata, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy megfelelő felügyeletet biztosít, illetve ha
utasítást ad a berendezés használatára. A berendezéssel
gyermekek nem játszhatnak. A berendezés tisztítását és
karbantartását előzetes felügyelet hiányában gyermekek nem
végezhetik.
FIGYELMEZTETÉS: a berendezés egyes alkatrészei
túlmelegedhetnek és égési sérülést okozhatnak. Fordítson
különös figyelmet arra, ha a környezetében gyermekek és
sérülékeny emberek találhatók.
A berendezést nedvesített ruhával vagy bármely hagyományos
mosószerrel tisztítani lehet.
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2. FELSZERELÉS
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- A berendezéshez tartozik egy, a szükséges eszközöket
(tiplik,
csavarok
és
imbuszkulcs)
tartalmazó
szerelőkészlet.
- A mellékelt tiplik nem használhatók gipszkarton falakhoz.
Ehhez a faltípushoz speciális tipliket kell használni.
- A berendezést ne szerelje a volume 1-gyel vagy volume 2vel jelzett részre, ha azt a zuhanyzóból vagy a fürdőből
kívánja vezérelni.

* A 250 W-os és 500 W-os berendezések megfordíthatók,
függőlegesen és vízszintesen is felszerelhetők.

Miután döntött a berendezés felszerelési helyéről, távolítsa el
a csomagolást és vegye ki a berendezést és a szerelőkészletet.
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2.1 SLIM 250 W - 500 W
Törölközőtartók rögzítési módja

Megfordítható, függőlegesen és vízszintesen is felszerelhető
A fűtőtesteket rögzítse az alábbi módon:
- A opció: Fal távolsága 3 mm
- B opció: Fal távolsága 7mm
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Fúrás előtt ellenőrizze a méreteket és a vízszintezést. Méretek mm-ben
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2.2 SLIM 800 W
A berendezés beszerelése

Fúrás előtt ellenőrizze a méreteket és a vízszintezést. Méretek mm-ben
Rudak rögzítési módja
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3. BEKAPCSOLÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
3.1 KIJELZŐ
IDŐZÍTŐ

HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYZÓ

KAPCSOLÓ

A berendezés képes a külső hőmérséklettől függetlenül vagy a mért
hőmérséklet szerint bekapcsolni.
3.2 SZABÁLYOZÁS A KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET FIGYELEMBE
VÉTELE NÉLKÜL
A berendezés folyamatosan, a szoba hőmérsékletétől függetlenül fűt.
A berendezés bekapcsolásához csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzathoz,
majd kapcsolja be az oldalán levő kapcsolóval. A kapcsolón levő led villog és
a berendezés működik.

A berendezés elkezd folyamatos módban
fűteni.
A berendezés kikapcsolásához kapcsolja ki az oldalán található kapcsolót.

3.3 SZABÁLYOZÁS A KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET FIGYELEMBE
VÉTELÉVEL
A felhasználó beállíthatja a szoba hőmérsékletét.
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A berendezés bekapcsolásához csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzathoz,
majd kapcsolja be az oldalán levő kapcsolóval. A kapcsolón levő led villog és
a berendezés működik.

A berendezés elkezd folyamatos módban
fűteni.
A szobahőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a hőmérséklet gombot.

- Eco lámpa világít: 19 ºC
- Confort lámpa világít: 21 ºC
- Mindkét lámpa világít (Plusz): 23 ºC

A hőmérséklet gomb 2 másodpercig tartó megnyomása után az összes lámpa
kialszik, és a berendezés folyamatos üzemmódra vált át, a külső hőmérséklet
szabályozása nélkül.
3.4 IDŐZÍTŐ MÓD
A berendezés a felhasználó által megadott ideig működik.
A működési idő megadásához nyomja meg a  gombot. A  gomb ismételt
megnyomásával lehet kiválasztani a működési időt.
A beprogramozott idő eltelte után a
berendezés befejezi a fűtést.
Pl. Kikapcsolás 60 perc után.
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Az időzítő funkció kikapcsolásához nyomja a  gombot addig, amíg az összes
lámpa ki nem kapcsol.

4. MŰSZAKI JELLEMZŐK
Megnevezés:
Méretek:
Súly:
Megnevezés:
Méretek:
Súly:
Megnevezés:
Méretek:
Súly:
Feszültség
Frekvencia:
Hálózati dugó:
Biztonsági termosztát:
Védelem típusa:
Hátsó keret
Elöl

MÉRETEK ÉS SÚLY
SLIM 250 W
250 x 500 x 40 (mm) Megfordítható
5,5 kg.
SLIM 500 W Megfordítható
250 x 1000 x 40 (mm) Megfordítható
11 kg.
SLIM 800 W
500 x 1000 x 40 (mm)
18 kg.
MŰSZAKI JELLEMZŐK
230 V
50 Hz
Unipolar 10-15 A/250 VAC
Automatikus – Lekapcsolás Tª 90 ± 0,5º - Visszaállítás Tª 65º ± 10º
II. osztály IP 24
ANYAGOK
Kiváló minőségű acél
DUAL KHERR

5. GYIK
PROBLÉMA
A berendezés nem
fűt fel

VALÓSZÍNŰ OK

MEGOLDÁS

Időzítő mód bekapcsolva és a lámpa
világít

Kapcsolja ki a főkapcsolót, majd csatlakoztassa
újra a berendezést.

Időzítő mód bekapcsolva

Kapcsolja ki a főkapcsolót, majd csatlakoztassa
újra a berendezést.
Ellenőrizze, hogy az automatikus vezérlés
nincs-e kikapcsolva.

A fűtőtest nem
működik

Nem működnek a
gombok

Kezelőpanel kapcsoló és védelem
kikapcsolva

Győződjön meg a beszerelés megfelelőségéről,
és hogy a fűtési rendszernek független
vezetékei vannak 2,5 mm2 keresztmetszettel és
3500 W maximális teljesítménnyel. Illetve a
biztosíték nincs leverve.

Kapcsoló ki van kapcsolva

Állítsa a kapcsolót I helyzetbe.

Nem reagál a készülék a
gombnyomásra

A gombokat óvatosan nyomja meg és két
gombnyomás között emelje fel az ujját.
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6. JÓTÁLLÁS
A CLIMASTAR garantálja, hogy a termék megvásárlásának pillanatában az anyagban és az elvégzett munkában nincsenek
hibák (korlátozott garancia). A CLIMASTAR kereskedelmi és önkéntes garanciát kínál; a feltüntetett feltételek hasonlóak
a jogi garancia feltételeihez, mivel a CLIMASTAR felelős az alábbiakban felsorolt használati feltételekhez képest felmerült
hibákért. Ezen túlmenően a CLIMASTAR 2 évre szóló teljes garanciát biztosít a pótalkatrészekre.
-

-

-

-

-

-

-

A CLIMASTAR felelős a vásárlás időpontjától számított 6 hónapon belül felmerült hibákért. Ha a meghibásodás
6 hónap után következik be, akkor a felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a szállításkor is fennállt. A
felhasználónak CLIMASTAR-t az említett hibáról két hónapon belül tájékoztatnia kell.
A szolgáltatás igénybevételéhez a garancia feltételei szerint szükséges a berendezés vásárlási dátumának
megadása, mivel a jótállási idő a vásárlás ügyfél által számlával igazolt időpontjával kezdődik. Ez a garancia
azonban semmilyen esetben sem vonatkozik a gyártási időponttól számított harminc hat hónapon túl felmerülő
hibákra.
Ez a garancia kizárólag a gyártási hibás alkatrész vagy alkatrészek javítására korlátozódik, illetve a rendszer teljes
cseréjére, ha a gyártó véleménye szerint a javítás nem lehetséges vagy gazdaságtalan. Ez nem tartalmaz más típusú
kiadásokat, mint telepítést, összeszerelést, szétszerelést vagy szállítást.
Ez a garancia nem terjed ki a balesetek, a helytelen használat, a gondatlanság, az elhasználódás, a törés, a helytelen
telepítés és a rendszer rossz áramellátása által okozott hibákra és/vagy hibás működésre. Ez a garancia szintén nem
érvényes, ha a berendezést fűtéstől eltérő célra használják, a terméket megváltoztatják, módosítják, engedély nélkül
javítják, valamint a termék szállítását követően bekövetkező, a gyártó hatáskorén kívül eső egyéb okok miatt
következik be a meghibásodás.
A garancia nem terjed ki a berendezés vagy a telepítés előkészületeinek költségeire, például rejtett helyek,
magasságok és nem megfelelő mennyezetek kialakítására. Ugyancsak nem tartalmazza a szerkezeti elemek
eltávolításából vagy cseréjéből származó költségeket sem, amelyekre azért van szükség, hogy hozzáférjenek a
berendezéshez vagy a beszereléshez.
A CLIMASTAR-hoz nem küldhető vissza semmilyen fűtési rendszer sem egy korábbi, jóváhagyott és hivatalos
KERESKEDELMI VISSZASZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY hiányában. A CLIMASTAR semmilyen felelősséget nem
vállal olyan berendezésekért, amelyeket a korábban említett KERESKEDELMI VISSZASZÁLLÍTÁSI
ENGEDÉLY nélkül küldtek vissza.
A CLIMASTAR és/vagy képviselői jogosultak eldönteni, hogy cseréljék-e a rendszert, vagy a sérült alkatrészeket
javítsák meg. Ezen opciók egyike sem hosszabbítja meg az eredeti garanciális időtartamot.
Bármelyik javítást a műszaki szerviznek kell elvégeznie, és ezt a gyártónak és/vagy bármely képviselőjének
engedélyeznie kell; a jogosulatlan személy által végzett bármilyen beavatkozás érvényteleníti ezt a garanciát. Az
eszköz helyettesítése esetén a vevőnek el kell mennie az értékesítési központba, amely a rendszer átvételéért
felelős.
FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA: A CLIMASTAR, mint gyártó, nem vállal felelősséget semmilyen személyes
vagy anyagi kárért, amely közvetlenül vagy közvetetten a nem megfelelő telepítés következtében, a helytelen
kezelés okán vagy a szakképzett személyzet hiánya miatt következik be, illetve a beszerelés költségeiért, amelyek
kifejezetten ki vannak zárva ebből a garanciából.
A jelen feltételek egyike sem terjeszthető ki vagy módosítható a CLIMASTAR magyar képviselőjének kifejezett
hozzájárulása nélkül.
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