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Használati útmutató Fire Lofty 

A csomag tartalma:  

1 kandalló 

2 első panel 

3 távszabályzó 

4 tartópanel,  

5 alsó rögzítő 

6 tipli 

7 csavarok¨ 

8 használati útmutató 

 

 

Az összeszereléshez kellhet még: csavarhúzó, fúró 

 

Figyelem 

1. A terméket meghibásodás esetén csak a hivatalos szervizben javíthatják. Házilag soha ne 

módosítsa a terméket. 

2. Csak eredeti alkatrészeket lehet használni. 

3. Csak egy tiszta nedves kendővel tisztítsa. 

4. Ha hosszabb ideig nem használja, csatlakoztassa le az áramkörből. 

 

 

A felület kezelése 

A keményített üveget csak nedves kendővel tisztítsa.  

Ne ütögesse az üveget. 

Ne használja a készüléket törött üveggel. 



Ha használjon a tisztításhoz abrazív tisztítószereket. 

 

Paraméterek:  

Modell: Fire Lofty 

Méretek: 58x87x16 cm 

Súly: 15,3 kg 

Feszültség: 230V 

Teljesítmény: 750/1500W 

 

Csatlakoztatás az áramkörhöz 

A termék 180 cm hosszú kábellel rendelkezik. Nem javasoljuk hosszabbítókábel használatát.  A kábelt 

közvetlenül az áramkörbe csatlakoztassa. 

 

Figyelem! 

Ne használja a kandallíot ha bármely része vizes! 

 

Biztonsági figyelmeztetés 

Gyermekek ne használják a terméket. Ne hagyja éoket felügyelet nélkül a termék közelében. 

Hogy megakadályozza a túlmelegedést, ne fedje el a nyílásokat. 

Ne használja a terméket időzítővel. 

Ne merítse vízbe! 

Ne használja sérült kábellel! 

Ellenőrize, hogy otthonában az elektromos feszültésg megfelel e a termék paraméreteinek. 

Szellemileg sérült személyek vagy gyermekek nem használhatják a terméket. 

Ne használja víz (kád, medence) közelében. 

Ha megsérül az üveg, ne használja a fűtő funkciót. 

A kandallót ne helyezze közvetlenül az elektromos csatlakozó alá. 

Amíg a kandallío melegít, ne nyúljon hozzá. 



Ne használja kültérben. 

Ne blokkolja a légáramló nyílásokat. 

Tisztításkor mindig kapcsolja ki. 

Tárolja portalan, száraz helyen. 

 

 

Falra szerelés 

Egyenesen a falra kell szerelni. Nem lehet felszerelni tapétára vagy csempére. Soha ne helyezze polc 

vagy textília alá. Ha gipszkarton falra szereli, győződjön meg róla, hogy a fal elbírja a súlyt. Javasolt 

vastagság: 12 mm. 

 

 

Összeszerelési útmutató: 

1. lépés 

Csináljon 4 nyílást, átmérő: 8 mm, mélység: 40mm. 

Tegye bele a tipliket C a nyílásokba. 

Helyezze el a képen látható módon 

A felső 3 lyuknak legalabb 650 mm-el a plafon alatt kell lenni. 

 

 

2. lépés 

Fúrja bele a tartíopanelt a nyílásokba.  

A D csavart furja bele az 1 a 3 és 5 nyílásba a tartópanelen. 

Fúrja úgy bele, hogy a csavar feje ne lógjon ki. 

Gyözödjön meg arról, hogy stabilan tart. 

 

 

 



 

 

3. lépés 

Fordítsa fel a kandallót.A hátuljára csavarozza fel a kisebb hátsío tartó panelt. 

Fúrja bele a B csavart. 

Az E csavarral rögzítse. 

Gyözödjön meg arról, hogy stabilan tart. 

 

4. lépés 

Akassze fel a testet az A rögzítőpanelre. 

Ellenéorizze, hogy stabilan tart e. 

A test legalább 40 mm-el a plafon alatt kell legyen elhelyezve. 

 

 

5. lépés 

A D csavart tegyel az alsío rögítőbe B. 

Csavarozza be a D csavart. 

Győzödjön meg arról, hogy stabil e. 

 

 

6. lépés 

Ellenőrizze, hogy az üveg tiszta és sértetlen. 

Rögzítse az üveget a testre. Minden csavart teljesen húzzon be. 

 

7. lépés 

Az E csavarokat csavarozza be a termék oldalán található nyílásokba.  

Győzödjön meg arról, hogy az üveg megfelelően rögzült.  



Vigyázzon, hogy a csavarozás k=ozben ne sérüljön meg az üveg. 

 

Távszabályzó: 

Funkciók: 

Bekapcsolás 

Fűtés alacsony hőfokon 

Fűtés magas hőfokon 

Nincs fűtés 

Fényintenzitás + és – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


