
 

                                                           
                                                          

 

G-OLD KH-18 és KH-24  infra hősugárzó.  

Használati útmutató. 

I. Biztonsági előírások: 

Üzembe helyezés előtt az útmutatót gondosan el kell olvasni és megőrizni. A gyártó fenntartja a jogot, 

hogy előzetes értesítés nélkül a termék jellemzőit megváltoztassa. A technikai adatok csupán tájékoztató 

jellegűek. 

1. A készüléket kizárólag arra tervezték, hogy helyiséget fűtsenek vele. A gyártó nem vállal 

felelősséget a nem rendeltetésszerű használatért. 

2. Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a termék sértetlen, és ha bármilyen sérülést vagy hibát 

észlel, azonnal forduljon az eladóhoz. 

3. A csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol, mivel veszélyforrás lehet. 

4. A készüléket ne engedje, hogy olyan testileg, szellemileg sérült személyek (akár gyerekek) 

használják, hacsak nem irányítja valaki olyan személy, aki felel a biztonságukért. 

5. Ne hagyja a gyermekeket játszani a készülékkel. 

6. Mielőtt becsatlakoztatja a hálózatba, bizonyosodjon meg arról, hogy az Ön csatlakozóján 

feltüntetett feszültség megegyezik a készüléken feltüntetett értékkel. 

7. Ne használja a készüléket gáz, gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében. 

8. Néhány alapvető szabály melyet bármely elektromos eszköz működtetéséhez be kell tartani: 

 Ne érintse a készüléket nyirkos, nedves kézzel 

 Ne érintse meg a készüléket csupasz lábbal 

 Ne húzza ki az elektromos kábelt a foglalatból, közvetlenül használja a dugaljt 

9. Kerülje a hosszabbító használatát. 

10. Ne alkalmazzon olyan módosítást a készüléken, amely veszélyezteti a biztonságot 

11. A csatlakoztatót tartsa szárazon 

12. Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja. úgy húzza ki a hálózati csatlakozóból. 

13. Ha bármilyen karbantartást végez, a készüléket mindig áramtalanítsa. 

14. A sugárzó magas hőmérsékleten üzemel. A kikapcsolás után egy ideig forró marad. Kikapcsolás 

után, egyből ne nyúljon hozzá 

15. Ne használja ezt a készüléket ruhaszárítónak vagy törölközőszárítónak. 

16. Ne használja ezt a készüléket szobai fűtőberendezésként. 

17. Ne merítse a készüléket vízbe, tisztítás céljából. 

18. Bekapcsolás után pár másodpercig két sötét pont jelenig meg a fűtőelemeken. Ez teljesen 

normális, és nem befolyásolja a készülék teljesítményét. 

 

FIGYELEM - Óvatosan távolítsa el a csomagolást, tartsa be a biztonsági utasításokat. 

Kérjük, vegye figyelembe a jelen útmutatóban felsorolt biztonsági figyelmeztetéseket. 

Kérjük, olvassa el ezeket az utasításokat teljes egészében, és őrizze meg őket későbbi felhasználásra. 

 

 

 

 

Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az új halogén fűtőberendezés használata előtt 

Csomagolja ki a halogén fűtőegységet, ügyeljen arra, hogy a fűtőfelületről minden csomagolóanyag el 

legyen távolítva. 

Ne csatlakoztassa a fűtőberendezést áram alá, amíg az összeszerelést nem fejezte be. 

Ne csatlakoztassa a fűtőberendezést áram alá, ha bármilyen alkatrész vagy a tápkábel sérült bármilyen 

módon.  

 

 

A készülék csak beltéri használatra van tervezve. 

Tartsa a készüléket szárazon és tisztán! 

Bizonyosodjon meg arról, hogy nincs a hősugárzó közelében gyúlékony anyag, függöny, illetve más 

anyagok. 

 

 

II. Karbantartás: 

A készülék nem tartalmaz mozgatható részeket, ezért nem igényel speciális karbantartást, de minden 

esetben, ha tisztítja, vagy bármilyen hibaelhárítást végez, kapcsolja ki és áramtalanítsa! A túlzott por a 

fűtőszálon túlmelegedést okozhat, illetve csökkenti annak élettartamát. A készüléket enyhén nedves ruhával 

törölje le és várjon, amíg teljesen megszárad, és csak azután csatlakoztassa újra az áramhoz.  

III. Fűtőszál csere: 

A készülék helyes és rendeltetésszerű használata esetén a fűtőszál élettartama 5000 óra. A hősugárzó 

speciális szigetelése, valamint ütésálló kivitele miatt a fűtőszálak cseréjét bízza szakemberre 

 

A Ki/Be kapcsolás távkapcsoló segítségével kényelmesen vezérelhető. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           
                                                          

 

IV. Oldalfalra szerelés konzol használatával: 

A csomag tartalmazza az oldalfali elhelyezéshez szükséges eszközöket 

 Bizonyosodjon meg arról, hogy a fal vagy a mennyezet szilárd, és nincsen elektromos vezeték 

illetve vízvezeték a falban. 

 Rögzítse a speciálisan erre a célra készült fali konzolt a falhoz/ mennyezethez, ezt követően pedig a 

készüléket a megfelelő rögzítési pontokon csatlakoztassa.  

 A készülék folyamatos üzembe helyezésre hívatott. A hősugárzót a saját tartókonzolján lehet 

fordítani. Amikor a készüléket beállította, húzza meg a csavarokat. 

 Figyeljen arra, hogy a készüléket ne helyezze a mennyezettel/ oldalfallal vagy gyúlékony 

anyagokkal szembe. 

 Kapcsolja be a hősugárzót  

 Ameddig a hősugárzó működik, ne érjen hozzá egyik fémes részhez sem. 

 Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék a meleget a kívánt területre sugározza. Amennyiben 

szükséges változtassa meg a melegítés szögét a tartókonzolon található csavarokkal vagy a 

modulokkal.  

 A készülék üzemeltetése csak olyan személyek által történhet, akik követik a használati utasításban 

leírtakat. 

 Ha a hősugárzót körülvevő helyiségben nem tartózkodik senki, akkor a készüléket ki kell kapcsolni 

és áramtalanítani. 

B) Minimálisan szükséges távolságok: 

- 250 mm az oldal faltól 

-  500 mm-re a mennyezettől 

- Telepítési magasság 1,8 m 

- A fűtőtesteket legalább 2,0 m távolságra kell elhelyezni az éghető anyagoktól és az üvegfalaktól. Ha 

gyúlékony festékekkel felszerelt műhelyekbe vagy garázsokba szerelik be, a fűtőtestet legalább 4,0 m 

távolságra kell elhelyezni. 

- Ha a fűtőt olyan helyeken szerelik fel, ahol bármilyen leírás szóró festése zajlik, akkor nem szabad 

használni a festési műveletek során. 

- Ne használja a fűtést különösen poros és robbanásveszélyes területeken. 

 

 

 

1. lépés: Rögzítse a fűtőberendezést a 4 db M6 * 10mm-es csavarok és anyák használatával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. lépés: Rögzítse a konzolt a falhoz a 4PCS M6 * 50mm-es csavarokkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           
                                                          

 

3. lépés: Állítsa be a a fűtőkészülék kívánt dőlésszögét. Jellemzően ez a vízszintestől körülbelül 30 ° -tól 45 

° -ig lehet dönteni. Húzza meg a csavarokat a záró sapkákon, miután a dőlésszöget rögzítette. 

 

Tartozékok: 

 

 

 

V. Műszaki jellemzők:  

Watt: 1800W és 2400 W 

Fűtőszál: Halogén  

Élettartam: 5000 óra.  

Súly: 2,8 kg és 4,5 kg 

Tápkábel hossza: 4 m 

 

 

VI. Tisztítás: 

A tisztítás, karbantartás előtt mindenképpen válassza le az áramról a készüléket. Továbbá várja meg, amíg a 

készülék teljesen lehűl. A hősugárzó nem tartalmaz mozgó alkatrészt, így karbantartása minimális. A 

fénycsövet portalanítsa, mert ennek elhanyagolása következtében a por lerakódik, és leszigeteli a 

kvarcizzót. Ez túlmelegedéshez és hibás működéshez vezet. Portalanításhoz használjon enyhén 

nedves ruhát. Kímélő tisztítószerek használata megengedett komolyabb szennyeződések 

eltávolítására. Soha ne használjon maró hatású tisztítószert vagy oldószert. Tisztítás során ne 

merítse víz alá a készüléket. A tisztítás végén egy puha textíliával törölgesse szárazra. A készülék 

tisztításához ne használjon alkoholt, benzint, koptató részecskéket tartalmazó porokat, bútorfényezőt, vagy 

durva kefét. Tisztítás után, ha használni szeretné a hősugárzót, hagyja teljesen megszáradni 

 

 

Fontos információ a környezetvédelmi szempontból kompatibilis megsemmisítéshez                   

A termék megfelel az EU 2002/96/EK sz. irányelvének.  

A berendezésen látható áthúzott szeméttároló jel azt jelenti, hogy a terméket hasznos 

élettartamának lejártát követően - mivel a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni – egy 

elektromos és elektronikus berendezéseket fogadó szelektív hulladékgyűjtő központnak kell átadni, vagy új 

hasonló berendezés vásárlásakor a viszonteladónak kell visszaadni.A felhasználó felel a hulladékokra 

vonatkozó érvényes jogszabályok által meghatározott szankciók terhe mellett azért, hogy a berendezést a 

hasznos élettartalmának lejárta után a megfelelő intézménynek átadja. A megfelelő szelektív begyűjtés, a 

használaton kívül helyezett berendezésnek újrahasznosításra, kezelésre vagy környezetvédelmileg 

kompatibilis megsemmisítésre történő átadása hozzájárul a lehetséges negatív környezeti és egészségi 

hatások elkerüléséhez, valamint a terméket alkotó anyagok újrahasznosításához. A rendelkezésre álló 

szelektív hulladékgyűjtő rendszerekre vonatkozóan bővebb információkkal tud szolgálni a helyi 

hulladékmegsemmisítő szolgálat és az üzlet, ahol a berendezést vásárolták. A gyártók és az importőrök 

közvetlenül és közös rendszerhez csatlakozva teljesítik az újrahasznosítással, hulladékkezeléssel és a 

környezetvédelmi szempontból kompatibilis megsemmisítéssel kapcsolatos kötelezettségeiket. 

G-OLD Infrapanel
Mormota-Lux Kft.
H-2890 Tata, Bacsó Béla utca 42.
Telefon: +36 34 657 888, +36 34 380 254  
E-Mail: tata@goldinfra.hu
https://goldinfrafutes.hu


