• Lágy, alkoholos ronggyal tisztítsa meg az infracsövet és a mögötte lévő
reflektortükröt.
• Ne használjon karcoló vagy maró hatású, gyúlékony tisztítószereket!
• Soha ne merítse a készüléket vízbe! Életveszélyes!
FŰTŐSZÁL CSERÉJE
• A készülék helyes használata esetén a fűtőszál élettartama 5000 óra
• A fűtőszál cseréjénél egyúttal a két végén található szilikon gumigyűrűt
is ki kell cserélni. Utóbbi cseréje még annak elöregedése előtt meg kell
történjen.

SZERELÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI
ÚTMUTATÓ
HATHOR INFRASUGÁRZÓ 2000W / 4000W/ 6000W

ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁSOK
• Minden javítási munkát az arra jogosult személyek hivatottak elvégezni.
Ezért vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
Fontos! A készülék bármilyen házilagos szerelése érvényteleníti a
garanciát!

MŰSZAKI ADATOK
Hathor 2000W/ 4000W / 6000W
Névleges feszültség: 220-240V / 50-60 Hz
Névleges teljesítmény: 2000 W/ 4000W / 6000W
Infra vonalizzók száma: 1/ 2/ 3
Súly: 2,2 kg/ 3,0 kg / 3,8 kg
Védelem: IPX0
Infra vonalizzó élettartama: 5000 óra
Készülék hatósugara: 3 méter
CSAK Beltéri használatra alkalmas

Kedves Vásárlónk, üzembehelyezés előtt gondosan olvassa
el a használati útmutatót majd őrizze meg!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
• A készüléket csak a rendeltetési céljának megfelelően használja, mert
bármilyen a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárért a gyártó/
forgalmazó nem vállal felelősséget!
• Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a termék sértetlen, és ha
bármilyen sérülést vagy hibát észlel, azonnal forduljon az eladóhoz.
• A készüléket nem használhatják felügyelet nélkül gyerekek vagy
fogyatékos emberek! Figyelni kell, hogy a gyerekek ne játszanak a
készülékkel!
• Kizárólag a megadott műszaki adatokban szereplő hálózatra
csatlakoztassa a készüléket.
• Soha ne érintse meg a készüléket működés közben! Életveszélyes!
• Soha ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel! Életveszélyes!
• Soha ne használja a készüléket, ha a vezeték sérült!
• Ne tároljon vagy használjon gyúlékony anyagokat vagy spray-t működő
készülék közelében. Tűzveszélyes!
• Ne működtesse a készüléket gyúlékony környezetben (pl.: éghető
gázok vagy szórófejes palackok közelében)! Tűz- és
robbanásveszélyes!
• Fontos! Ne tegyen semmilyen idegen tárgyat a készülék nyílásaiba!
Fent áll a sérülésveszély ( áramütés) és a készülék is károsodhat!
• Figyelem! Ne nézzen huzamosabb ideig a fénybe!
• Figyelem! Működés közben a készülék felforrósodik! Ezért úgy
helyezze el a készüléket, hogy elkerülje az érintés lehetőségének
kockázatát! Égési sérülés veszélye!
• Az infrasugárzó fűtőszálának közvetlen közelében 2200 ℃ fok van
jelen, ezért kellő figyelemmel és biztonsággal használja az
infrasugárzót!
• Ne tegyen semmilyen ruhaneműt, törölközőt vagy bármilyen hasonló
ruhaneműt a fűtőberendezés fölé száradni! Túlmelegedés- és
tűzveszélyes!
• A csatlakozó-aljzatot minden esetben hagyja szabadon, hogy szükség
esetén a lehető leggyorsabban ki tudja húzni a hálózati csatlakozót!
• A használati utasítás a készülékhez tartozik, tartsa azt biztonságos
helyen! Tulajdonos váltás esetén a használati útmutatót is adja át!
• Szállítás vagy tárolás előtt mindig hagyja kihűlni a készüléket!
A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE
• Az infrasugárzó készüléket fali vagy mennyezeti működésre tervezték,
melyet a földtől 1,8-2,2 méterre kell felszerelni.
• biztonsági távolság: 20 cm a mennyezettől illetve 60 cm az oldalfaltól
• Oldalfalra szerelés M-768M falitartószett segítségével
• Láncos felfüggesztés ( M-768S) esetén győződjön meg róla, hogy a
mennyezet szilárd.

• Állványra szereléskor ugyanúgy járjon el, mint oldalfalra való
szereléskor. (Állvány M-002473, konzol M-768P cikkszámon
megvásárolható)
• Legalább 100 cm távolságot kell tartani a fűtőrács és az éghető
anyagok (pl:függöny,bútor,párna,papír), falak és egyéb szerkezetek
között!
• A készülék éghető anyagra, pl.:fára és gipszkartonra NEM szerelhető!
• Az infrasugárzót soha nem szabad közvetlenül a fali aljzatba bekötni!
• Mivel az infrasugárzó nem a levegőt, hanem követlenül a tárgyakat,
személyeket melegíti, ügyeljen arra, hogy a készülék működése közben
ne kerüljön semmilyen tárgy a készülék és személy közé!
HÁLÓZATI KÁBEL
• A hálózati kábel nem érintkezhet a készülék forró részeivel!
• Soha ne húzza ki a csatlakozódugót a zsinórnál fogva! Soha ne
mozgassa a készüléket a zsinórnál fogva!
• Ne tekerje fel a vezetéket a készülék köré! Ne használja a készüléket
feltekert vezetékkel!
• A vezetéket ne törje meg, ne húzza át éles tárgyak között, ne tegye nyílt
láng fölé!
• Kerülje a hosszabbító használatát! Ha ez elkerülhetetlen, csak 1,5
mm2-nél nagyobb keresztmetszetű, max. 10 méter hosszú
vezetékhosszabbító használata megengedett!
BESZERELÉS, ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS
• A készüléket csak szakképzett villanyszerelő szerelheti be!
• A készülék védettségi szint értékének megtartásához a HD384
CENELEC európai és az IEC 60346-7-708 1988 nemzetközi
szabványnak megfelelő tápfeszültséghez kell csatlakoztatni.
• Az energiaellátás csak megfelelő földelés mellett történhet.
• A készüléket csak H05VV-F kábellal lehet használni.
• a hálózatba történő csatlakozás csak olyan kétpólusú kismegszakítóval
történhet, amelynek az érintkezői közötti távolság minimum 3 mm.
• Minden elektromos munka megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és
győződjön meg az áramtalanításról!
Csak akkor kapcsolja be a készüléket, amikor a szereléssel már
végzett!
• Ha szükséges, változtassa meg az infrasugárzó dőlésszögét a készülék
oldalán lévő kar segítségével.
TISZTÍTÁS
• Elsőként kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó-aljzatból.
• Miután a készülék lehűlt, törölje szárazra a készülék házát.
• A túlzott por a fűtőszálon túlmelegedést okozhat, illetve csökkenti annak
élettartamát.

