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A készülék fő fűtőberendezésként nem használható. A készülék csak jól
szigetelt helyiségekben, alkalmanként történő használatra alkalmas.
Questo prodotto non è idoneo come apparecchio di riscaldamento principale.
Questo prodotto è idoneo solo per locali ben isolati o per l’uso occasionale.

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy termékinformációkra, cserealkatrészekre
vagy tartozékokra van szüksége, vagy a gyártói garanciát vagy a
szervizhelyszínek listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy videó
útmutatót nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.
Mi az a QR-kód?
A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy
okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra
irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.
Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az
elérhetőség adatokat!
Hogyan működik?
A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik
QR kódolvasóval és internetkapcsolattal is*.
A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja
alkalmazásboltjából.
Próbálja ki most
Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot
és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről*.
Az Aldi-szervíz oldala
Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szerviz
oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el:
www.aldi-szervizpont.hu címen.

*A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a
szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.
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A csomag tartalma/a készülék részei
1

Hőkieresztő nyílások

2

Üveglap (burkolat)

3

Kandallótűz-világítás

4

Kijelző

5

Főkapcsoló (a burkolat alján) 0/I

6

Kezelőfelület, rajta a következőkkel:

7

Be-/kikapcsoló gomb

8

Üzemmódválasztó gomb

9

Fényerő-szabályozó gomb

10

A „Nyitott ablak” funkció gombja

11

Beállítások

12

Csökkentés gomb

13

Növelés gomb

14

Beakasztó léc (a készülékre szerelve)

15

Menetes furatok (a készülék alsó részén)

16

Távirányító

17

Felső fali tartó

18

Alsó fali tartó

19

2 rövid csavar

20

4 hosszú csavar + 4 tipli

21

Használati útmutató és
garancialevél (ábra nélkül)

A műszaki és optikai változtatások jogát fenntartjuk.
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Általános tudnivalók
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót
A használati útmutató ehhez az elektromos kandallóhoz tartozik. Fontos
tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a kezeléssel kapcsolatban.
Az elektromos kandalló használata előtt alaposan olvassa át a használati
útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen
kívül hagyása súlyos sérüléseket okozhat, illetve az elektromos kandalló károsodásához vezethet.
A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások
alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és
törvényeket is.
A későbbi használathoz őrizze meg a használati útmutatót. Ha továbbadja valakinek
az elektromos kandallót, ezt a használati útmutatót is feltétlenül mellékelje hozzá.

Jelmagyarázat és további információk
Az itt felsorolt jelek és figyelmeztetések a készüléken és/vagy a csomagoláson
találhatók és kiegészítő információként szolgálnak.
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót!
A fontos figyelmeztetéseket ez a szimbólum jelöli.

FIGYELMEZTETÉS!
FIGYELEM!

személyi sérülésekre utal
anyagi károkra utal

A fontos információkat ez a szimbólum jelöli.
Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat”
című fejezetet): a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek a
vonatkozó EK irányelveknek.
Ne takarja le az elektromos kandallót.
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Általános tudnivalók/Biztonság

ID 1419069565

Az „Ellenőrzött biztonság” címke igazolja, hogy a készülék
rendeltetésszerű használat esetén biztonságos. A készülék megfelel a termékbiztonságról szóló német törvényben előírtaknak, amit
a független minőségellenőrző intézmény GS jelzése igazol.
A szimbólum a használt készülékek ártalmatlanítására vonatkozó
előírásokat jelöli (lásd az „Ártalmatlanítás” fejezetet).
A szimbólum az elemek ártalmatlanítására vonatkozó előírásokat
jelöli (lásd az „Ártalmatlanítás” fejezetet).

Biztonság
Rendeltetésszerű használat
A készülék kizárólag zárt, száraz helyiségek fűtésére szolgál. Kizárólag
háztartási célra készült, ipari, kereskedelmi használatra nem alkalmas.
Az elektromos kandallót csak eredeti alkatrészekkel és a jelen használati utasításban leírtak szerint használja. Az előírttól eltérő bármiféle
alkalmazás nem rendeltetésszerű használatnak minősül, és tárgyi
vagy akár személyi sérülésekhez vezethet. Az elektromos kandalló
nem játék. A nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő
károkért a gyártó vagy az importőr nem vállal felelősséget.
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Biztonsági utasítások
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el és tartsa be az alábbiakban megadott összes
biztonsági utasítást. Amennyiben nem tartja be őket,
akkor jelentős baleset- és sérülésveszély, valamint dologi
kár és a készülék sérülésének veszélye áll fenn.
Csökkent képességű gyermekeket és személyeket
fenyegető veszélyek
- A készüléket gyermekek (csak 8 éves kor felett) és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve
kevés tapasztalattal és ismerettel rendelkező személyek csak
felügyelet, illetve a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasítások mellett, a készülék használatából adódó
kockázatok ismeretében használhatják.
- A 3 év alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani,
kivéve, ha állandó felügyelet alatt vannak.
- 3 és 8 év közötti gyermekek csak a készülék be- és kikapcsolását végezhetik el felügyelet és a készülék biztonságos
használatára vonatkozó utasítások mellett és a készülék
használatából adódó kockázatok ismeretében, feltéve, hogy
a készülék a normál használat feltételeinek megfelelően van
elhelyezve vagy felszerelve.
- 3 és 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatba, nem szabályozhatják és
nem tisztíthatják a készüléket, és/vagy nem végezhetik el a
felhasználói karbantartást.
- Vigyázat! A készülék egyes elemei nagyon felforrósodhatnak, és égési sérülést okozhatnak. Gyermekek és védelemre
szoruló személyek jelenlétében különösen elővigyázatosnak
kell lenni.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
9
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- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a használatban lévő készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon le magasabb
helyről, hogy a gyerekek ne tudják annál fogva lerántani a
készüléket. A készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat.
- Ne engedje, hogy gyermekek a csomagolófóliával játsszanak, mert abba belegabalyodva megfulladhatnak.
Veszélyek elektromos készülék használata közben
- A készüléket csak előírásszerűen beszerelt, földelt, a típustáblán szereplő hálózati feszültségnek megfelelő értékkel
üzemelő dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa.
- Mindenképpen győződjön meg arról, hogy a feszültségválasztó kapcsolóval a helyes feszültséget állította be. Ha
szükséges, kérjen tájékoztatást az illetékes hatóságtól vagy
áramszolgáltatótól az elektromos hálózaton lévő feszültségről. A helytelen beállítás megrongálhatja a készüléket.
- A sérült hálózati kábelt csak a gyártó által megnevezett
szakszerviz cserélheti ki, hogy a sérülés- és balesetveszély,
valamint a készülék károsodása ezáltal elkerülhető legyen.
- Javításokat csak engedéllyel rendelkező szakszervizek
hajthatnak végre. A nem szakszerűen javított készülékek
veszélyt jelentenek a felhasználó számára.
- A balesetek elkerülése érdekében a készüléket működés
közben ne hagyja felügyelet nélkül.
- A balesetek elkerülése érdekében soha nem szabad egyidejűleg több háztartási készüléket ugyanarra a védőföldelt
csatlakozóaljzatra csatlakoztatni (pl. 3-as elosztóval).
- Soha ne mártsa a készüléket vízbe, és soha ne használja a
szabadban, mivel sem esőnek, sem egyéb más nedvességnek nem szabad kitenni. Áramütés veszélye!
- Amennyiben a készülék mégis vízbe esne, akkor húzza ki a
csatlakozódugót, és vegye ki a készüléket! Ezután már tilos
10
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-

-

-

a készülék újbóli használata, illetve azt egy engedéllyel
rendelkező szakszervizzel át kell vizsgáltatni. Ez azokban az
esetekben is érvényes, ha a hálózati kábel vagy a készülék
megsérült, vagy ha a készülék leesett. Áramütés veszélye!
Mindig húzza ki a csatlakozódugót, ha nem használja a
készüléket, valamint minden tisztítás és üzemzavar esetén! Soha ne a csatlakozókábelnél fogva húzza! Áramütés
veszélye!
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelt vagy a készüléket
soha ne helyezze forró felületre vagy hőforrás közelébe.
Úgy helyezze el a hálózati kábelt, hogy ne érintkezzen forró
vagy éles tárgyakkal. Áramütés veszélye!
A hálózati kábelt semmi esetre se hajlítsa meg vagy tekerje
a készülék köré, mert ez kábeltörést eredményezhet.
Áramütés veszélye!
Soha ne használja a készüléket úgy, ha Ön nedves talajon
áll, vagy ha a keze vagy a készülék nedves. Áramütés
veszélye!
Soha ne nyissa fel a készüléket, és soha ne próbáljon fémtárgyakkal a készülékbe nyúlni. Áramütés veszélye!

Elemek:
- Az elemek lenyelés esetén életveszélyesek lehetnek. Ezért
az elemek kisgyermekektől távol tárolandók. Ha az elemet
lenyelték, azonnal orvosi segítséget kell kérni. A hagyományos elemeket tilos tölteni vagy más módon újraaktiválni.
Az elemeket tilos felforrósítani, szétszedni, tűzbe dobni vagy
rövidre zárni.
- Az elemeket és az érintkezési pontokat, amennyiben szükséges, tisztítsa meg a behelyezés előtt. A távirányító végleges
károsodásának elkerülése érdekében az elemek behelyezésekor ügyeljen a megfelelő polaritásra.
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- Az elemeket ne tegye ki szélsőséges körülményeknek, pl. ne
helyezze fűtőtestre, és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
Az elemekben található folyadék kijutásának fokozott
veszélye áll fenn!
- A kifolyt vagy sérült elemet azonnal vegye ki a készülékből.
Kerülje az elemből kifolyt folyadék bőrrel, szemmel és nyálkahártyával történő érintkezését. Ha az elemből kifolyt folyadék mégis érintkezett valamely testrésszel, azonnal mossa le
bő, tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz!
- Az elhasznált elemeket mindig azonnal vegye ki a készülékből, mert a bennük lévő folyadék kifolyhat, és károsíthatja a
készüléket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, távolítsa el
belőle az elemeket. Az elemekben található folyadék
kijutásának fokozott veszélye áll fenn!
- Ellenőrizze, hogy a készüléket a használat után kikapcsolta-e.
Veszélyek az elektromos kandalló üzemeltetése közben
- Ne használja a fűtőkészüléket fürdőkád, zuhany vagy úszómedence közvetlen közelében.
- Ne használja a fűtőkészüléket programkapcsolóval, időkapcsolóval, külön távvezérlő rendszerrel vagy a készüléket
automatikusan bekapcsoló egyéb berendezéssel, mert a
készülék letakarása vagy helytelen felszerelése esetén tűzveszélyes lehet.
- A készüléket ne szerelje közvetlenül fali csatlakozóaljzat alá.
- Ne nyúljon át a szellőzőrácson az ujjával vagy egyéb tárg�gyal. Sérülésveszély!
- Figyelem! A túlhevülés elkerülése érdekében ne takarja le a
készüléket semmilyen tárggyal, pl. újsággal, asztalterítővel
vagy függönnyel! A készülék tetején és oldalán található
12

Biztonság

-

-

-

-

szellőzőrácsokat időnként tisztítsa meg kívülről egy kefe
vagy – rendkívül óvatosan – egy megfelelő porszívó segítségével.
A készüléket ne helyezze éghető anyagok (pl. párna, újságok vagy függöny) mellé, illetve közelébe. Az utasítás figyelmen kívül hagyása esetén tűz keletkezhet!
Ne használja a készüléket robbanás- vagy tűzveszélyes környezetben, például olyan helyiségben, amelyben festéket,
lakkot, üzemanyagot stb. tárolnak.
A készüléket ne helyezze ablak vagy ajtó közelébe.
Ne használja a készüléket ruhaszárításra. Tűzveszély!
A kandallótűz-világítás LED-ekkel működik. A LED-ek nem
cserélhetők.
A készülék háza üzem közben felmelegedhet, ezért csak
akkor nyúljon hozzá, ha a készülék már szobahőmérsékletre
hűlt.
Tilos a készüléket bármilyen járműben (pl. szerelőkocsi,
felvonó, lakókocsi, gépjármű, fülke) és ezekhez hasonló zárt
térben használni. A készüléket tilos járművekbe beépíteni,
és ott üzemeltetni.
A készülék használata során ügyeljen különösen arra, hogy
függöny, valamint ruházat (különösen nyakkendő, nyaksál
stb.) vagy ékszer, illetve hosszú haj ne kerüljön a készülék
nyílásaiba. Sérülésveszély!
Rendszeresen vizsgálja meg a készüléket és a hálózati kábelt, hogy nincsenek-e rajta látható sérülések. Ne helyezze
üzembe a készüléket, ha látható sérülések észlelhetők a
készüléken vagy a hálózati kábelen, mert ilyenkor áramütés
veszélye áll fenn.
Működés közben a készülékhez tartozó hálózati kábel soha
ne legyen a készüléken vagy felette elhelyezve. Az utasítás
figyelmen kívül hagyása esetén tűz keletkezhet!
A készülék kizárólag falra szerelhető kivitelben készült.
13
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- Tilos bármilyen tárgyat - pl. vázát - helyezni a készülékre.
- A készülék túlhevülés elleni védelemmel rendelkezik.
Túlhevülés esetén automatikusan kikapcsol. Húzza ki a
hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket teljesen kihűlni
(kb. 30 perc). A készülék ezt követően újra üzemeltethető.
- A készülék hosszabbító kábellel történő használata nem
ajánlott.
- A kockázatok elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket
szélsőséges hőmérsékletnek. Kerülje a közvetlen napsugárzást és a fűtőtest melegét.
- Csak eredeti tartozékokat használjon! A nem eredeti tartozékok használata fokozott balesetveszéllyel jár. A nem eredeti
tartozékok miatti balesetekre és károkra nem vonatkozik
jótállás. Más gyártótól származó tartozékok használata és az
abból eredő károk esetén minden garanciaigény érvényét
veszti.
- Feltétlenül ügyeljen arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva, mielőtt a csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja.
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Telepítés és szerelés
Az első használatbavétel előtt
FIGYELMEZTETÉS!
A veszélyhelyzetek kialakulásának elkerülése érdekében
kicsomagolás után ellenőrizze, hogy az eszköz felszerelése
teljes-e, és nincsenek-e rajta a szállítás során keletkezett
károsodások. Ha bizonytalan ebben, ne használja a
készüléket, hanem forduljon vevőszolgálatunkhoz.
A szakszerviz címe a garancialevélen található.
A készülék a szállítás során esetlegesen keletkező károsodások elkerülése érdekében be van csomagolva.
• Óvatosan vegye ki a készüléket a csomagolásból.
• Távolítsa el a csomagolás minden részét.
• A készülékről és minden tartozékáról távolítsa el a csomagolásból rátapadt port.
Ennek menetét lásd a „Karbantartás, tisztítás és ápolás” című részben.

Falra szerelés
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék kizárólag falra szerelhető kivitelben készült.
Mindig ügyeljen arra, hogy a készülék körül megfelelő
méretű szabad tér legyen. A készülék felett legalább 6070 cm szabad teret kell biztosítani. A készülék oldalainál
legalább 20 cm, az aljánál pedig legalább 70 cm szabad
teret kell biztosítani. A készüléket ne helyezze a szoba födémjének közelébe, sem ablakpárkány vagy fali csatlakozóaljzat alá. A hőnek szabad áramlást kell biztosítani.
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FIGYELMEZTETÉS!
Ügyeljen arra, hogy a felszereléshez kiválasztott fal mas�szív, függőleges, egyenes és stabil legyen, hogy biztonságosan rögzíthesse rajta a fali tartókat, és elbírja a készülék
súlyát. A szereléshez mellékelt elemek (4 hosszú csavar +
4 tipli) hagyományos téglafalhoz valók. Más típusú fal esetén előfordulhat, hogy más szerelőanyagot kell használni.
Szükség esetén kérje szakember segítségét.
FIGYELMEZTETÉS!
Ügyeljen arra, hogy a fali tartókat tökéletesen vízszintesen
helyezze el. A hálózati kábelt a készüléktől távol vezesse
el, semmi esetre sem a készülék mögött vagy felett.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék falon történő elhelyezését legalább két személy
végezze. A készülék megfelelő és veszélytelen rögzítéséhez kérje egy másik személy segítségét.
FIGYELMEZTETÉS!
A fali tartók és a készülék rögzítésekor, illetve a szükséges
lyukak fúrásakor mindenképp ügyeljen arra, hogy a falban, illetve a fal mögött ne legyen elektromos vagy vízvezeték. Áramütésveszély! Használjon kábeldetektort, vagy
kérje szakember segítségét.
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• Válassza ki a készülék elhelyezéséhez megfelelő helyet, és tartsa be a fenti utasításokat. A készüléket gyermekek számára nem hozzáférhető helyre szerelje fel.
Ügyeljen továbbá arra, hogy a készüléket a felszerelést követően a készüléktől
nem túlságosan távol található, megfelelő csatlakozóaljzathoz tudja csatlakoztatni.
• A fúrás helyének meghatározásához használja sablonként a felső fali tartót 17 .
Szorítsa a felső fali tartót a kiválasztott helyen tökéletesen vízszintesen a falhoz,
majd egy ceruza segítségével jelölje be a falon a fúrás helyét a fali tartó 17
lyukain keresztül.
• Fúrjon a tiplik méretének megfelelő fúrószár segítségével 3 lyukat a falba.
• Helyezze a lyukakba a 3 tiplit. Ügyeljen rá, hogy pontosan illeszkedjenek.
Fontos! A fali tartó 17 behajlított végű (furat nélküli) fele a falra szereléskor felfelé
nézzen, és álljon el a faltól.
• Rögzítse a fali tartót 17 a falra 3 hosszú csavar 20 segítségével. Ellenőrizze,
hogy megfelelően és stabilan van-e rögzítve.

• Vegye kézbe az alsó fali tartót 18 , és rögzítse a készülék alján úgy, hogy mindkét
rövid csavart 19 becsavarozza a menetes furatokba 15 .
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• Fogja meg egy másik személy segítségével a készüléket, és a készülék hátulján
található beakasztó lécet 14 akassza be felülről a felső fali tartóba 17 . Ügyeljenek arra, hogy a készülék, illetve a beakasztó léc 14 pontosan illeszkedjen a fenti
fali tartóra 17 , azaz pontosan középen legyen beakasztva. A beakasztó lécet 14
úgy kell behelyezni, hogy az feltétlenül a fali tartó 17 két kis behajtott füle között
helyezkedjen el. Mielőtt elengedik a készüléket, győződjenek meg arról, hogy
biztonságosan felakasztották a fali tartóra.

• Ceruzával jelölje be az alsó tartón 18 található lyukon keresztül a furat helyét a
falon.
• Ezután egy másik személy segítségével vegye le a készüléket a falról.
• A megjelölt helyen a tipli méretének megfelelő fúrószár segítségével fúrjon egy
lyukat a falba.
• Helyezze az utolsó tiplit a kifúrt lyukba. Ügyeljen rá, hogy pontosan illeszkedjen.
• Fogja meg egy másik személy segítségével a készüléket, és a készülék hátulján
található beakasztó lécet 14 ismét akasszák be felülről a felső fali tartóba 17 .
• Az utolsó hosszú csavar 20 segítségével csavarozza fel az alsó fali tartót 18 .
Ellenőrizze, hogy a készüléket megfelelően és stabilan rögzítette-e.
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FIGYELEM!
Javasoljuk, hogy a gyártás során a készüléken esetlegesen visszamaradt anyagok eltávolítása érdekében az első használat előtt kb. egy órán át nyitott ablak
mellett üzemeltesse a készüléket. Az ennek során esetlegesen keletkező szag
természetes jelenség, amely rövid időn belül megszűnik. A jelenség nem utal a
készülék hibás működésére. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről.
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FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak azután szabad üzembe helyezni, hogy
biztonságos és megfelelő módon rögzítette egy falfelületen.
FIGYELEM!
Ha a készüléket hosszabb szünet után helyezi ismét üzembe, rövid ideig tartó
szag- vagy füstképződést tapasztalhat. A jelenség normális, és nem utal a készülék hibás működésére. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.
• Csatlakoztassa a készüléket előírásszerűen szerelt, védőföldelt aljzatra. Ügyeljen
arra, hogy a készülék a főkapcsolónál 5 ki legyen kapcsolva (a főkapcsoló 5
„0” állásban legyen).
• Kapcsolja be a készüléket a főkapcsoló 5 segítségével (a főkapcsoló 5 „I”
állásban legyen). A készülék készenléti üzemmódban van.
A készülék használatra kész, és a kezelőfelületen 6 található gombok segítségével
kezelhető. Bizonyos beállítások a készülékhez mellékelt távirányítóval 16 is végrehajthatók (lásd a D ábrát).

Gombok lezárása
Ha nem végez több beállítást a készüléken, a gombok egy perc elteltével automatikusan lezáródnak. A kijelzőn zárt lakatot ábrázoló szimbólum jelzi, hogy a gombok lezárása aktív. A gombok lezárásának feloldásához kb. 3 másodpercen át tartsa nyomva
egyszerre a „Beállítások” gombot 11 és a fényerő-szabályozó gombot 9 .

20

Kezelés

Alapfunkciók
Felhívjuk figyelmét, hogy a kezelőfelület egyes kezelőelemei biztonsági
okokból (gyermekekre való tekintettel) nagyon rövid ideig tartó érintésre
nem reagálnak. Ezért a kezelőelemeket ne csak rövid ideig, ujjbeggyel,
hanem lehetőleg nagy felületen, a felső ujjperc belső felületével érintse
meg. A készülék az érintésre hangjelzéssel reagál.
A készülék csak akkor fűt, ha a beállított hőmérséklet magasabb, mint az
aktuális szobahőmérséklet. Ha a szobahőmérséklet a beállított érték alá
csökken, a készülék fűteni kezd. Ha a szobahőmérséklet eléri a beállított
hőmérsékletet, vagy magasabb annál, a készülék kikapcsolja a fűtést. A
készülék a működés során újra ki- és bekapcsolja a fűtést, így a szobahőmérséklet közel állandó marad. A kijelző vonatkozó szimbóluma jelzi,
hogy a fűtés aktív-e vagy sem.
• A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot 7 a kezelőfelületen 6 vagy a távirányítón 16 (a készülék a bekapcsolást követően
automatikusan „komfort üzemmódba” kerül; lásd az „Üzemmódok” fejezetet).
• A fényerő-szabályozó gomb 9 megnyomásával öt fokozatban állíthatja be a
kandallótűz-világítás 3 erősségét. A világítást teljesen ki is kapcsolhatja, ezzel
nem befolyásolja a fűtést.
• A csökkentés „–” 12 , illetve növelés „+” 13 gomb segítségével 10 °C és 35 °C
között 1 °C-onként tudja beállítani a kívánt hőmérsékletet. Ha a gombot folyamatosan nyomva tartja, a beállítás 1 °C-onként folyamatosan továbblép. A készülék
csak akkor kezd fűteni, ha a beállított hőmérséklet magasabb, mint a szobahőmérséklet.
• A fűtés kikapcsolásához és a készenléti üzemmódba lépéshez nyomja meg a be-/
kikapcsoló gombot 7 . A kikapcsolás után a kijelző még rövid ideig megjeleníti
az időt és a napot, majd kialszik a világítás. Ha a készüléket teljesen ki szeretné
kapcsolni, állítsa a főkapcsolót „0” állásba.
• Ha a készülék be van kapcsolva, de nem végez rajta beállítást, a gombok lezárása
(lásd a „Gombok lezárása” fejezetet) egy perc után automatikusan aktiválódik.
Készenléti üzemmódban a gombok lezárása nem aktiválódik.
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Az idő beállítása
A pontos időt javasolt közvetlenül a készülék első bekapcsolása után beállítani.
1. lépés: Tartsa nyomva kb. 3 másodpercig a Beállítások gombot 11 .
2. lépés: Az órakijelző villogni kezd. A növelés „+” 13 vagy a csökkentés „–” 12
gomb segítségével végezze el a beállítást. A megadott érték megerősítéséhez
nyomja meg a Beállítások gombot 11 .
3. lépés: A perckijelző villogni kezd. A növelés „+” 13 vagy a csökkentés „–” 12
gomb segítségével végezze el a beállítást. A megadott érték megerősítéséhez
nyomja meg a Beállítások gombot 11 .

Ha a növelés „+”, illetve a csökkentés „–” gombot folyamatosan nyomva
tartja, a beállítás 1 óránként, illetve 1 percenként folyamatosan továbblép.
4. lépés: A napkijelző (számok 1 és 7 között az órakijelző alatt) villogni kezd. A növelés „+” 13 vagy a csökkentés „–” 12 gomb segítségével végezze el a beállítást.
A megadott érték megerősítéséhez nyomja meg a Beállítások gombot 11 .
A napok 1 és 7 közötti számokkal jelölve jelennek meg az óra- és
perckijelző alatt; az 1-es szám a hétfőt, a 7-es a vasárnapot jelöli.
Ha a készüléket kikapcsolta a főkapcsolóval, az időbeállítások a
gyári beállításra állnak vissza, és a beállításokat adott esetben újra el
kell végezni.
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Üzemmódok
A készülék hat különböző üzemmóddal, illetve automatikus funkciókkal
rendelkezik, amelyeket az üzemmódválasztó gomb megnyomásával
választhat ki. A gomb többszöri ismételt megnyomásával választhatja ki,
hogy melyik üzemmódot, illetve funkciót szeretné használni.
Az üzemmódválasztó gomb 8 első megnyomásával, illetve a készülék
bekapcsolásával a készülék komfort üzemmódba
kerül. A gomb minden
egyes további megnyomása egy üzemmóddal, illetve funkcióval továbblépteti
a készüléket, a gomb hatodik megnyomásával pedig visszatér a komfort
üzemmódhoz.

Az üzemmódok/automatikus funkciók áttekintése

komfort üzemmód
eco üzemmód
fagyvédő üzemmód
automatikus üzemmód 1
automatikus üzemmód 2
automatikus üzemmód 3
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Komfort üzemmód
Ebben az üzemmódban a fűtés automatikusan lekapcsol, ha a szobahőmérséklet
túllépi a készüléken beállított hőmérsékletet.
A komfort üzemmód kiválasztásával a funkció működésbe lép, Ön pedig a csökkentés „–” 12 , illetve a növelés „+” 13 gomb segítségével 10 °C és 35 °C között
beállíthatja a kívánt hőmérsékletet. A készülék csak akkor kezd fűteni, ha a beállított hőmérséklet magasabb, mint az aktuális szobahőmérséklet.

Eco üzemmód
A fűtés ebben az üzemmódban is automatikusan lekapcsol, ha a szobahőmérséklet
túllépi a készüléken beállított hőmérsékletet. Emellett a beállítható hőmérséklet
3 °C-kal alacsonyabb, mint a komfort üzemmód esetében.
Nyomja meg többször az üzemmódválasztó gombot 8 , amíg a kijelzőn meg
nem jelenik az eco üzemmód szimbóluma .
A csökkentés „–” 12 , illetve növelés „+” 13 gomb segítségével válassza ki a
kívánt hőmérsékletet 7 °C és 32 °C között.

Fagyvédő üzemmód
Ha ez az üzemmód van beállítva, a készülék akkor kezd el fűteni, ha a szobahőmérséklet 7 °C alá süllyed. Az üzemmód célja a túl alacsony hőmérsékletek elkerülése.
Nyomja meg többször az üzemmódválasztó gombot 8 , amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a fagyvédő üzemmód szimbóluma . Az üzemmód ekkor aktív.

Automatikus üzemmód
Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy egy nap minden egyes órájához kiválassza
a komfort, az eco vagy a fagyvédő üzemmódot, és ezáltal meghatározza, hogy a
készülék a nap adott órájában milyen üzemmódban működjön. A beállítások a hét
minden napjára érvényesek.
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A pontos időt ajánlott közvetlenül az első bekapcsolás után beállítani. Az
automatikus üzemmód alábbi leírása azt feltételezi, hogy az időbeállítást
már elvégezték.
1. lépés: Nyomja meg többször az üzemmódválasztó gombot 8 , amíg a kijelzőn
meg nem jelenik az automatikus üzemmód szimbóluma
. Az üzemmód ekkor
aktív.
2. lépés: Az óránkénti beállítások megadásához nyomja meg a Beállítások gombot
szimbólum villogva jelenik meg.
11 . A
3. lépés: Az adott órához beállítani kívánt (komfort, eco vagy fagyvédő) üzemmód
kiválasztásához nyomja meg az üzemmódválasztó gombot 8 , és igény szerint
állítsa be a kívánt hőmérsékletet, amelyre a készüléknek az adott órában fűtenie
kell.
4. lépés: A növelés gomb „+” 13 megnyomásával a következő órához léphet, ahol
elvégezheti a kívánt beállításokat. A csökkentés gomb „–” 12 megnyomásával az
előző órához léphet, ahol elvégezheti az esetleges módosításokat.
5. lépés: Ha minden órához megadott minden beállítást, a megadott értékek
megerősítéséhez és átvételéhez nyomja meg a Beállítások gombot 11 .

Automatikus üzemmód
Ebben az üzemmódban a hétköznapok (hétfőtől péntekig) és hétvégi napok
(szomba és vasárnap) minden órájára vonatkozóan kiválaszthatja, hogy a
készülék milyen üzemmódban működjön. Ez esetben is kiválaszthatja a komfort,
az eco vagy a fagyvédő üzemmódot, és meghatározhatja a készülék aznapi
üzemelését.
1. lépés: Nyomja meg többször az üzemmódválasztó gombot 8 , amíg a kijelzőn
meg nem jelenik az automatikus üzemmód szimbóluma
. Az üzemmód ekkor
aktív.
2. lépés: A hétköznapokra vonatkozó óránkénti beállítások megadásához nyomja
meg a Beállítások gombot 11 . A
szimbólum villogva jelenik meg.
3. lépés: Az adott órához beállítani kívánt (komfort, eco vagy fagyvédő) üzemmód
kiválasztásához nyomja meg az üzemmódválasztó gombot 8 .
4. lépés: A növelés gomb „+” 13 megnyomásával a következő órához léphet, ahol
elvégezheti a kívánt beállításokat. A csökkentés gomb „–” 12 megnyomásával az
előző órához léphet, ahol elvégezheti az esetleges módosításokat.
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5. lépés: Ha a hétköznapokra vonatkozóan minden órához megadott minden
beállítást, a megadott értékek megerősítéséhez és átvételéhez nyomja meg a
Beállítások gombot 11 . Ezzel automatikusan a hétvégi napok beállításainak
megadására lép tovább (ezeket a napkijelzőn a 6-os és a 7-es szám jelzi).
6. lépés: A hétvégi napokra vonatkozó beállítások elvégzéséhez ismételje meg
a 2–4. lépést, és a megadott értékek megerősítéséhez nyomja meg a Beállítások
gombot 11 .

Automatikus üzemmód
Ebben az üzemmódban egy adott nap minden órájára kiválaszthatja, hogy a készülék milyen üzemmódban működjön – a kívánt beállításokat a hét minden egyes
napjára vonatkozóan megadhatja. Ez esetben is kiválaszthatja a komfort, az eco
vagy a fagyvédő üzemmódot, és meghatározhatja a készülék aznapi üzemelését.
1. lépés: Nyomja meg többször az üzemmódválasztó gombot 8 , amíg a kijelzőn
meg nem jelenik az automatikus üzemmód szimbóluma
. Az üzemmód ekkor
aktív.
2. lépés: A hét első napjára vonatkozó óránkénti beállítások megadásához nyomja
meg a Beállítások gombot 11 . A
szimbólum villogva jelenik meg.
3. lépés: Az adott órához beállítani kívánt (komfort, eco vagy fagyvédő) üzemmód
kiválasztásához nyomja meg az üzemmódválasztó gombot 8 .
4. lépés: A növelés gomb „+” 13 megnyomásával a következő órához léphet, ahol
elvégezheti a kívánt beállításokat. A csökkentés gomb „–” 12 megnyomásával az
előző órához léphet, ahol elvégezheti az esetleges módosításokat.
5. lépés: Ha a nap minden órájához megadott minden beállítást, a megadott
értékek megerősítéséhez és átvételéhez nyomja meg a beállítások gombot 11 .
Ezután automatikusan a következő nap megadásához kerül (a napkijelzőn a
napokat az 1 és 7 közötti számok jelzik).
6. lépés: A hét mind a 7 napjára vonatkozó beállítások elvégzéséhez ismételje újra
a 2–5. lépéseket, a megadott értékek megerősítéséhez nyomja meg a Beállítások
gombot 11 .
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„Nyitott ablak” funkció
Ez a funkció energiatakarékos beállítással működik: hirtelen hőmérséklet-csökkenés esetén, például ha kinyitották az ablakot, a fűtés lekapcsol. A funkció aktiválása
esetén a fűtés lekapcsol, ha 2 percen belül 2 °C-os vagy annál nagyobb hőmérséklet-csökkenés történik.
A funkció aktiválásához nyomja meg a „Nyitott ablak” funkció gombját 10 . A
funkció kikapcsolásához nyomja meg újra ugyanezt a gombot. Ha a funkció aktív,
a kijelzőn 4 látható az erre vonatkozó szimbólum.

A készülék visszaállítása a gyári alapbeállításokra
A be-/kikapcsoló gomb 7 , majd a főkapcsoló 5 segítségével kapcsolja ki a készüléket. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyidejűleg a fényerő-szabályozó gombot
9 és a ki-/bekapcsoló gombot 7 . Állítsa vissza a főkapcsolót 5 „I” állásba, és a
gyári alapbeállításokra történő visszaállításhoz tartsa továbbra is nyomva kb. 5 másodpercig a fényerő-szabályozó gombot 9 és a ki-/bekapcsoló gombot 7 .

A távirányító használata

16

FIGYELEM!
A távirányító egy darab CR2025 típusú elemmel működik, amely a távirányító
elemtartójában található. Az elemtartóban egy átlátszó szigetelőcsík is van,
mely segít elkerülni az elem szállítás során történő idő előtti lemerülését. A távirányító működéséhez a használat előtt el kell távolítani ezt a szigetelőcsíkot.
A készülék csak akkor működtethető a távirányítóval, ha a főkapcsolóval
be van kapcsolva.
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Az elemtartó felnyitása

- Helyezze a távirányítót 16 a kezelőgombokkal lefelé egy megfelelő felületre, és
tartsa meg a bal kezével.
- Ezután a jobb keze hüvelykujjának körmével tolja az elemtartó oldalán található
kis zárat az elemtartó felé, és a mutatóujja körmével húzza ki az elemtartót az arra
kialakított mélyedésnél fogva.
- Az elemtartó bezárásához tolja vissza az elemtartót a távirányító 16 burkolatába.
Funkciók

FIGYELEM!
Ügyeljen az elemek polaritás szerinti megfelelő behelyezésére. A kifogástalan
működés érdekében gondoskodjon arról, hogy a távirányító és a készülék között ne helyezkedjen el olyan tárgy, amely zavarhatja a jeltovábbítást.
A távirányítón 16 a megfelelő működést biztosító következő gombok találhatók.
- Be-/kikapcsoló gomb

a készülék be- és kikapcsolásához

a kandallótűz-világítás 3 intenzitásának
- Fényerősség-szabályozó gomb
beállítására, illetve a világítás kikapcsolásához
- „FŰTÉS” gomb
a fűtés bekapcsolására és a komfort üzemmód/eco üzemmód/fagyvédő üzemmód/P1–P3 automatikus üzemmód kiválasztásához
a gombok lezárásának feloldásához. Ha a gombok
- „FELOLDÁS” gomb
lezárása aktiválva van, és Ön használja a távirányítót, a kezelőfelület világítani
kezd, de a készülék nem reagál. A gombok lezárásának deaktiválásához tartsa
mintegy 3 másodpercig nyomva a „FELOLDÁS” gombot.
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Túlhevülés elleni védelem
A készülék túlhevülés elleni védelemmel van ellátva, amely túlhevülés esetén (pl.
ha a készüléket letakarták, vagy a hőkieresztő nyílások 1 szellőzése más módon
akadályozott) automatikusan kikapcsolja a készüléket, illetve a fűtést. Ha a túlhevülés elleni védelem bekapcsolt, az alábbiak szerint járjon el:
- Állítsa a főkapcsolót 5 „0” állásba, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- Szüntesse meg a túlhevülés okát, és hagyja a készüléket legalább 30 percig hűlni.
- Ezután a készüléknek újra működőképesnek kell lennie. Ha továbbra is problémák állnak fenn, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
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Karbantartás, tisztítás és ápolás
FIGYELMEZTETÉS!
Égési sérülés veszélye! A készülék működés közben forró!
Fennáll az égési sérülés veszélye!
• Tisztítás előtt mindig hagyja a készüléket teljesen lehűlni!

FIGYELEM!
Rövidzárlat veszélye! A burkolat alá bejutó víz
rövidzárlatot okozhat.
• A készüléket soha ne merítse vízbe!
• Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a burkolat alá.

FIGYELEM!
Sérülésveszély! A készülék szakszerűtlen használata
sérülést okozhat.
• Ne használjon maró hatású tisztítószert, éles vagy fém tisztítóeszközt, például
kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyat, illetve durva kendőt stb., mert
ezek felületi sérüléseket okozhatnak.
• Az üveglap tisztításához ne használjon ablaktisztítót.
1. Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
2. Hagyja a készüléket teljesen lehűlni.
3. A készülék külsejét száraz – esetleg kissé benedvesített, alaposan
kicsavart – kendővel tisztítsa,
4. majd törölje szárazra.
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FIGYELEM!
Csak a teljesen száraz készüléket vegye újra használatba.
• Alacsony fokozatra állított porszívó segítségével időnként tisztítsa meg a
hőkieresztő nyílásokon 1 és a készülék oldalán található védőrácsokat.
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Zavarok és elhárításuk
Hiba:

Ok:

Elhárítás:

Az elektromos
kandalló nem
működik.

A hálózati csatlakozó
nem csatlakozik
csatlakozóaljzathoz.

Helyezze a hálózati csatlakozót
megfelelő csatlakozóaljzatba.

A készülék alján
található főkapcsoló
„0” állásban van.

Állítsa a főkapcsolót az „I” állásba.

Nem használta a be-/
kikapcsoló gombot.

Kapcsolja be a készüléket
a be-/kikapcsoló gomb
megnyomásával.

Bekapcsolt a túlhevülés
elleni védelem.

Járjon el a „Túlhevülés elleni
védelem” című szakaszban leírtak
szerint.

A kezelőfelületen A gombok lezárása
található gombok aktiválva van.
nem reagálnak.

A gombok lezárásának
feloldásához tartsa kb.
3 másodpercig egyszerre
lenyomva a „Beállítások” és a
fényerő-szabályozó gombot.

A távirányító
nem működik
megfelelően.

Az adattovábbítás zavarásának
elkerülése érdekében csökkentse
a környezeti világítás erősségét.

Túl erős a környezeti
világítás.

Itt fel nem sorolt zavarok esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Ügyfélszolgálati
munkatársaink szívesen állnak a rendelkezésére. A szakszerviz címe a garancialevélen található. A használati útmutató kérhető pdf formátumban ügyfélszolgálatunktól.
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Műszaki adatok
Modell:

EKM 2019

Névleges feszültség:

220–240 V~

Névleges frekvencia:

50 Hz

Névleges teljesítmény:

1800 W

Védelmi osztály:

I

Elem:

1x CR2025 (3V)

Cikkszám:

16433
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Modellazonosító: EKM 2019
Jellemző

Jel

Érték

Mértékegység

Hőteljesítmény
Névleges hőteljesítmény
Minimális hőteljesítmény (indikatív)
Maximális folyamatos hőteljesítmény

Pnom
Pmin
Pmax,c

1,8
n. a.
1,8

kW
kW
kW

Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás
A névleges hőteljesítményen
A minimális hőteljesítményen
Készenléti üzemmódban

elmax
elmin
elSB

n. a.
n. a.
0,0003

kW
kW
kW

Jellemző			Mértékegység
A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa
Egyetlen állás, beltéri hőmérséket-szabályozás nélkül 		
nem
Két vagy több kézi szabályozású állás,
beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül 			
nem
Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás 		
nem
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás			
nem
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás nem
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás
igen
Más szabályozási lehetőségek
Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel 		
Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel 		
Távszabályozási lehetőség 			
Adaptív bekapcsolásszabályozás 			
Működési idő korlátozása 			
Feketegömb-érzékelővel ellátva 			
Kapcsolatfelvételi adatok
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nem
igen
nem
nem
nem
nem

Megfelelőségi nyilatkozat / Leselejtezés

Megfelelőségi nyilatkozat
Az EU megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén kérje a jótállási
adatlapon feltüntetett címen.
A CE szimbólummal jelölt termékek megfelelnek a vonatkozó EK
irányelvek követelményeinek.

Leselejtezés
A csomagolás ártalmatlanítása
A termék csomagolása újrahasznosítható anyagokból készült.
A csomagolást újrahasznosítás céljából leadhatja a gyűjtőhelyeken.

A készülék ártalmatlanítása
A már nem használt készüléket ne tegye a háztartási hulladék
közé!
A készüléket élettartama végén a törvényi előírásoknak megfelelően kell elhelyezni. Környezetünk védelmének érdekében a készülék
erre alkalmas részeit újra kell hasznosítani. További felvilágosítást az
illetékes közigazgatási hatóságok vagy a helyi hulladék-újrahasznosító
telepek adnak.
Az elemeket és akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékba helyezni.
A jogszabály minden felhasználót kötelez, hogy az elemeket és
akkumulátorokat az adott kerületben, városrészben kialakított vagy
üzletekben működő gyűjtőhelyeken adja le.
Ez biztosítja minden elem és akkumulátor környezetkímélő ártalmatlanítását. A káros anyagot tartalmazó elemeken és akkumulátorokon
ez a jel, valamint vegyjelek találhatók. (Cd = kadmium, Hg = higany,
Pb = ólom)
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Arrivare all’obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Arrivare all’obiettivo in modo veloce
e semplice grazie ai codici QR
Non importa se siete alla ricerca di informazioni relative a prodotti, pezzi di
ricambio o accessori, se cercate garanzie dei produttori o centri di assistenza o
se desiderate vedere comodamente un video-tutorial – grazie ai nostri codici QR
riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.
Cosa sono i codici QR?
I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la
fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito
internet o dati di contatto.
Il vostro vantaggio: non è più necessario digitare faticosamente indirizzi
internet o dati di contatto!
Ecco come si fa
Per poter acquisire il codice QR è sufficiente uno smartphone, aver installato
un software che legga i codici QR e un collegamento internet. Software che leggono
i codici QR sono disponibili nell’App Store del vostro smartphone e in genere sono
gratuiti.
Provare ora
Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente
codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative
al vostro prodotto ALDI.
Il portale di assistenza ALDI
Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche
in internet nel portale di assistenza ALDI all’indirizzo
www.aldi-service.it.

Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della
tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.
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Dotazione/Parti dell‘apparecchio
1

Aperture di uscita del calore

2

Piastra in vetro (alloggiamento)

3

Illuminazione effetto camino

4

Display

5

Interruttore di alimentazione (lato inferiore
dell’apparecchio) 0/I

6

Pannello di controllo, sopra

7

Interruttore ON/OFF

8

Tasto per la modalità operativa

9

Tasto dimmer

10

Tasto funzione “finestra aperta”

11

Tasto per impostazioni

12

Tasto riduzione

13

Tasto aumento

14

Listello di aggancio (premontato)

15

Fori filettati (lato inferiore dell’apparecchio)

16

Telecomando

17

Supporto a parete superiore

18

Supporto a parete inferiore

19

2 viti corte

20

4 viti lunghe + 4 tasselli

21

Istruzioni per l’uso e cartolina di garanzia (non mostrati)

Salvo modifiche tecniche ed estetiche.
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In generale
Leggere e conservare le istruzioni per l’uso
Le presenti istruzioni per l’uso sono relative a questo camino elettrico.
Contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e l’impiego.
Prima di utilizzare il camino elettrico, leggere con cura le istruzioni per
l’uso, in particolare le indicazioni di sicurezza. La mancata osservanza delle
presenti istruzioni per l’uso può causare gravi lesioni o danni al camino elettrico.
Le istruzioni per l’uso sono basate su norme e regolamenti in vigore all’interno
dell’Unione Europea. All’estero prestare attenzione anche a disposizioni e leggi
specifiche del Paese.
Conservare le istruzioni per l’uso per utilizzi futuri. Qualora il camino elettrico dovesse
essere consegnato a terzi, allegare anche le istruzioni per l’uso.

Descrizione pittogrammi e altre informazioni utili
Le parole chiave e i simboli seguenti trovano impiego nelle presenti istruzioni per
l’uso, sull’apparecchio e/o sull’imballaggio o servono a rappresentare ulteriori informazioni.
Leggere e conservare le istruzioni per l’uso!
Importanti avvertenze sono contrassegnate con questo simbolo.

AVVERTENZA!
AVVISO!

Si riferisce a danni alle persone
Si riferisce a danni alle cose

Con questo simbolo sono contrassegnate informazioni
importanti.
Dichiarazione di conformità (vedi il capitolo “Dichiarazioni di
conformità”). I prodotti contrassegnati da questo simbolo
soddisfano i requisiti delle direttive CE esistenti.
Non coprire il camino elettrico.
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Il sigillo “Geprüfte Sicherheit” (a norma di sicurezza) conferma
che questo apparecchio è sicuro in caso di utilizzo prevedibile.
L’apparecchio corrisponde ai requisiti della normativa tedesca sulla
sicurezza dei prodotti. Questo viene documentato con la marcatura
GS dell’istituto di controllo indipendente.
Questo simbolo segnala le normative specifiche per lo smaltimento
di vecchi apparecchi (vedi il capitolo “Smaltimento”).
Questo simbolo segnala le normative specifiche per lo smaltimento
di batteria (vedi il capitolo “Smaltimento”).

Sicurezza
Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
L’apparecchio è pensato esclusivamente per riscaldare luoghi chiusi e asciutti. Esso non è destinato a impieghi industriali ma soltanto
all’utilizzo in abitazioni private. Utilizzare il camino elettrico unicamente con accessori originali e solo come indicato nelle presenti istruzioni
per l’uso. Qualsiasi altra applicazione non è conforme alle norme e può
causare danni alle cose o perfino alle persone. Il camino elettrico non
è un gioco. Il produttore o il rivenditore declina ogni responsabilità per
danni derivanti da utilizzo non appropriato.
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Note relative alla sicurezza
AVVERTENZA!
Leggere e osservare tutte le indicazioni per la sicurezza
riportate di seguito. La mancata osservanza comporta notevoli rischi di incidenti e lesioni e il pericolo di danni materiali e all’apparecchio.
Pericoli per bambini e persone con capacità limitate
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini a
partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e/o inesperte solo se sorvegliati o informati in merito all’uso sicuro
dell’apparecchio e ai pericoli conseguenti.
- I bambini che hanno meno di 3 anni devono essere tenuti
lontani dall’apparecchio, a meno che vengano costantemente monitorati.
- -I bambini dai 3 anni e con meno di 8 anni possono solo
accendere e spegnere l’apparecchio se sono sorvegliati o
se sono stati istruiti in merito all’uso sicuro dell’apparecchio
e hanno compreso i pericoli associati, a condizione che
l’apparecchio sia collocato o installato nella sua posizione
d’uso normale.
- I bambini dai 3 anni e con meno di 8 anni non possono inserire la spina nella presa, non possono regolare l’apparecchio,
non possono pulire l’apparecchio né possono eseguire manutenzioni da parte dell‘utente.
- Attenzione! Alcune parti dell’apparecchio possono essere
molto bollenti e causare ustioni. Prestare particolare attenzione quando sono presenti bambini e persone che necessitano di protezione.
- I bambini non devono giocare con l’apparecchio.
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- Non lasciare incustodito l’apparecchio durante il funzionamento.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda da una
superficie posta più in alto affinché i bambini non possano
afferrarlo e tirarlo. L’apparecchio potrebbe cadere e causare
lesioni a qualcuno.
- Non permettere ai bambini di giocare con la pellicola
d’imballaggio. I bambini possono rimanere incastrati e soffocare durante il gioco.
Pericoli durante l’uso degli apparecchi elettrici
- Collegare l’apparecchio solo a una presa di corrente con
contatto di terra installata a norma, con tensione di rete
come da targhetta identificativa.
- Assicurarsi che sia impostata la tensione corretta sul selettore di tensione. Informarsi se necessario presso le autorità
competenti o i fornitori di energia in merito alla tensione della rete. Una regolazione errata può danneggiare
l’apparecchio.
- In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, la
sostituzione deve essere effettuata esclusivamente da
un laboratorio specializzato indicato dal costruttore per
evitare pericoli di ferimento e incidenti nonché danni
all’apparecchio.
- Le riparazioni devono essere eseguite solo da laboratori
specializzati e autorizzati. Le apparecchiature non riparate a
regola d’arte sono pericolose per chi le utilizza.
- Per evitare incidenti tenere sempre sotto controllo
l’apparecchio quando è in funzione.
- Per evitare incidenti, non collegare mai più elettrodomestici contemporaneamente (ad es. tramite una presa tripla)
alla stessa presa con contatto di terra.
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- Non immergere mai l’apparecchio nell’acqua e non usarlo
all’aperto, in quanto non può essere esposto alla pioggia né
ad altro genere di umidità. Pericolo di scossa elettrica!
- Se l’apparecchio dovesse cadere nell’acqua, staccare per
prima cosa la spina ed estrarre l’apparecchio dall’acqua!
Dopodiché non rimettere in funzione l’apparecchio, ma
farlo prima controllare da un centro di assistenza autorizzato. Ciò vale anche in caso di danneggiamento del
cavo di alimentazione o dell’apparecchio e di caduta
dell’apparecchio. Pericolo di scossa elettrica!
- Staccare sempre la spina dalla presa di corrente quando
non si usa l’apparecchio e prima di qualsiasi operazione di
pulizia o in caso di problemi nel funzionamento! Non tirare
mai il cavo di alimentazione! Pericolo di scossa elettrica!
- Fare attenzione a che il cavo di alimentazione o
l’apparecchio non siano mai collocati su superfici calde o in
prossimità di fonti di calore. Sistemare il cavo di alimentazione in modo che non entri in contatto con oggetti bollenti o
affilati. Pericolo di scossa elettrica!
- Non piegare assolutamente il cavo di alimentazione e non
avvolgerlo intorno all’apparecchio in quanto ciò potrebbe
causare la rottura del cavo. Pericolo di scossa elettrica!
- Non usare l’apparecchio sul pavimento bagnato o con le
mani bagnate o se l’apparecchio stesso è umido.
Pericolo di scossa elettrica!
- Non aprire mai l’apparecchio e non cercare in alcun modo
di raggiungerne l’interno con oggetti metallici.
Pericolo di scossa elettrica!
Batterie:
- Le batterie possono essere letali se ingerite. Conservare
perciò le batterie in un luogo non accessibile dai bambini
piccoli. Se una batteria è stata ingerita, contattare immedia43
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tamente un medico. Le batterie normali non vanno ricaricate né riattivate con altri mezzi. Le batterie non possono
essere riscaldate, invertite, gettate nel fuoco o cortocircuitate.
Se necessario, prima di inserire la batteria all’interno
dell’apparecchio pulire i contatti della batteria e
dell’apparecchio. Per evitare danni irreparabili al telecomando, prestare attenzione alla corretta polarità durante
l’inserimento.
Non sottoporre le batterie a condizioni estreme, ad es.
radiatori o radiazione solare diretta.
Maggiore pericolo di fuoriuscita del liquido della
batteria!
Batterie danneggiate o con perdite di liquido vanno rimosse
immediatamente dall’apparecchio. Evitare il contatto con la
pelle, gli occhi e le mucose. In caso di contatto con il liquido
delle batterie, risciacquare immediatamente la parte interessata con abbondante acqua pulita e consultare prontamente un medico.
Rimuovere sempre immediatamente le batterie usate, in
quanto da queste può fuoriuscire il liquido e quindi causare
danni.
Se l’apparecchio non viene messo in funzione per lungo
tempo, rimuovere le batterie. Maggiore pericolo di fuoriuscita del liquido delle batterie!
Assicurarsi che l’apparecchio sia spento dopo l’uso.

Pericoli durante l’uso del camino elettrico
- Non utilizzare questo apparecchio riscaldante in prossimità
di una vasca, di una doccia o di una piscina.
- Non utilizzare questo apparecchio riscaldante con un interruttore a programma, un timer, un sistema radio separato
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o qualsiasi altro dispositivo che attiva automaticamente
l’apparecchio riscaldante, in quanto sussiste il pericolo di
incendio se l’apparecchio riscaldante è coperto o è installato
in modo scorretto.
L’apparecchio non deve essere installato direttamente sotto
una presa a muro.
Non infilare né dita o altre oggetti attraverso le fessure di
aerazione. Pericolo di lesioni!
Attenzione: non coprire l’apparecchio con oggetti, come ad
esempio riviste, tovaglie, tende, ecc. per evitare il surriscaldamento. Di tanto in tanto pulire la griglia di ventilazione
(in alto e sui lati dell’apparecchio) dall’esterno con una spazzola o aspirarla con attenzione con un idoneo aspirapolvere.
L’apparecchio non deve essere collocato vicino o in prossimità di materiali infiammabili come ad es. cuscini, giornali o
tendine, ecc. La mancata osservanza di questa avvertenza
può causare incendi!
Non utilizzare l’apparecchio in ambiente esplosivo o esposto al pericolo di incendi, come ad esempio locali nei quali si
trovano vernici, colori, propellenti, ecc.
Non installare l’apparecchio vicino a finestre o porte.
Non utilizzare l’apparecchio per asciugare la biancheria!
Pericolo di incendio!
L’illuminazione con effetto camino funziona con luci LED. I
LED non sono sostituibili.
L’alloggiamento dell’apparecchio può riscaldarsi durante il funzionamento, pertanto afferrarlo solo dopo che
l’apparecchio si è raffreddato a temperatura ambiente.
È vietato l’uso di questo apparecchio nei veicoli di tutti i tipi
(ad es. roulotte, ascensori, camper, mezzi da lavoro, cabine)
e simili luoghi chiusi. L’apparecchio non può essere installato
nei veicoli e qui azionato.
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- Durante l’uso dell’apparecchio assicurarsi che tende/tendoni, indumenti (in particolare cravatte, foulard, ecc.) o gioielli
o capelli lunghi non passino attraverso le fessure. Pericolo di
lesioni!
- Controllare regolarmente l’apparecchio e il cavo di alimentazione per eventuali danni visibili. Non mettere in funzione
l’apparecchio se l’apparecchio o il cavo di alimentazione
presentano danni visibili. Pericolo di scossa elettrica!
- Durante il funzionamento il cavo di alimentazione non
deve trovarsi sull’apparecchio né essere posato sopra
l’apparecchio. La mancata osservanza di questa avvertenza
può causare incendi!
- L’apparecchio è previsto esclusivamente per il montaggio a
parete.
- Non appoggiare oggetti, come ad es. vasi, sull’apparecchio.
- L’apparecchio ha una protezione da surriscaldamento.
In caso di surriscaldamento si spegne automaticamente.
Togliere la spina dalla presa e lasciare raffreddare completamente l’apparecchio (min. 30 minuti). Dopodiché
l’apparecchio può essere rimesso in funzione.
- Il funzionamento dell’apparecchio con la prolunga non è
consigliato.
- Per evitare pericoli, non esporre l’apparecchio a temperature
estreme. Evitare il contatto diretto con i raggi solari e il calore
del riscaldamento.
- Utilizzare solo accessori originali! L’impiego di accessori
non originali comporta un maggior pericolo di incidenti. Si
declina qualsiasi responsabilità in caso di incidenti o danni con accessori non originali. Se si utilizzano accessori di
terze parti decade qualsiasi diritto di garanzia per i danni
all’apparecchio.
- Assicurarsi sempre che l’apparecchio sia spento prima di
collegarlo a una presa.
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Installazione e montaggio
Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta
AVVERTENZA!
Dopo aver tolto l’apparecchio dall’imballaggio, controllare che sia completo e che non abbia subito danni da trasporto per evitare pericoli. In caso di dubbio non usarlo
e rivolgersi al nostro servizio clienti. L’indirizzo del centro
assistenza è riportato sulla cartolina di garanzia.
L’apparecchio si trova in un imballaggio che lo protegge dai danni da trasporto.
• Estrarre con cautela l’apparecchio dall’imballaggio.
• Rimuovere tutte le parti dell’imballaggio.
• Pulire l’apparecchio e tutti gli accessori dai residui di polvere dell’imballaggio
seguendo le indicazioni del capitolo “Manutenzione, pulizia e cura”.

Montaggio a parete
AVVERTENZA!
L’apparecchio è previsto esclusivamente per il montaggio
a parete. Verificare assolutamente un adeguato spazio
libero intorno all’apparecchio. Verso l’alto deve esserci uno
spazio libero di almeno 60-70 cm. Mantenere uno spazio libero sui lati di almeno 20 cm e di 70 cm verso il basso. Non
fissare l’apparecchio vicino al soffitto della camera o sotto
un davanzale della finestra e nemmeno sotto una presa a
muro. Il calore deve poter fuoriuscire senza alcun impedimento.
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AVVERTENZA!
Verificare che vi sia una parete solida, perpendicolare, piana e stabile su cui poter applicare i supporti a parete e che
sia in grado di sostenere il peso dell’apparecchio. Il materiale di montaggio in dotazione (4 viti lunghe + 4 tasselli)
è previsto per convenzionali pareti con tegole. Per altre
pareti è possibile utilizzare altro materiale di montaggio.
Consultare se necessario un tecnico specializzato.
AVVERTENZA!
Assicurarsi di collocare i supporti a parete assolutamente
in orizzontale. Portare il cavo di alimentazione lontano
dall’apparecchio. Esso non può assolutamente essere posato /portato dietro l’apparecchio o sopra l’apparecchio.
AVVERTENZA!
L’applicazione dell’apparecchio sulla parete dovrebbe
essere eseguita da almeno due persone. Coinvolgere una
persona per l’assistenza al fine di fissare l’apparecchio correttamente e senza pericoli.
AVVERTENZA!
Nel fissaggio del supporto a parete / apparecchio o durante la realizzazione dei fori necessari assicurarsi che
nella o dietro la parete non vi siano linee elettriche o tubi
dell’acqua. Pericolo di scossa elettrica! Se necessario utilizzare un rilevatore di cavi o consultare un tecnico.
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• Scegliere un luogo idoneo su cui si desidera applicare l’apparecchio e attenersi
alle istruzioni. Inoltre l’apparecchio dovrebbe essere tenuto fuori dalla portata dei
bambini. Assicurarsi di poter collegare l’apparecchio dopo la collocazione a una
idonea presa di corrente, esso non deve quindi essere troppo distante dalla presa.
• Per determinare le posizioni del foro utilizzare dapprima il supporto a parete 17
come stencil. Tenerlo assolutamente in orizzontale nel punto selezionato sulla parete e disegnare con una matita la posizione dei fori attraverso i fori nel supporto
a parete 17 .
• Con un trapano corrispondente ai tasselli realizzare 3 fori nella parete.
• Innestare i 3 tasselli nei fori. I tasselli devono essere inseriti completamente nei
fori.
Importante: il fianco curvato (senza fori) del supporto a parete 17 deve essere
orientato verso l’alto durante l’applicazione alla parete ed essere opposto alla
parete.
• Fissare il supporto a parete 17 con le 3 viti lunghe 20 alla parete. Verificare che
la posizione sia stabile e corretta.

• Tenere in mano il supporto a parete inferiore 18 e fissarlo al lato inferiore
dell’apparecchio avvitandolo saldamente con le due viti corte 19 sui fori
filettati 15 .

• Insieme a un’altra persona prendere l’apparecchio e agganciarlo con il listello di
aggancio 14 sul retro dell’apparecchio dall’alto nel supporto a parete superiore 17 . Assicurarsi che l’apparecchio o il listello di aggancio 14 siano a filo con
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il supporto a parete superiore 17 , quindi siano agganciati al centro. Il listello
di aggancio 14 deve essere in ogni caso tra i due bracci corti curvati sui lati del
supporto a parete 17 o essere qui inserito. Assicurarsi sempre che l’apparecchio
sia ben agganciato prima di lasciarlo andare.

• Con la matita disegnare attraverso il foro nel supporto a parete inferiore 18 la
posizione del foro sulla parete.
• Insieme a un’altra persona togliere di nuovo l’apparecchio dalla parete.
• Con un trapano corrispondente ai tasselli realizzare un foro sul punto segnato
nella parete.
• Inserire il tassello rimanente nel foro. Il tassello deve essere inserito completamente nel foro.
• Insieme a un’altra persona prendere l’apparecchio e agganciarlo di nuovo con il
listello di aggancio 14 sul retro dell’apparecchio dall’alto nel supporto a parete
superiore 17 .
• Avvitare poi con la vite lunga rimanente 20 il supporto a parete inferiore 18 .
Verificare che la posizione dell’apparecchio sia stabile e corretta.
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AVVISO!
Prima del primo utilizzo consigliamo di far funzionare l’apparecchio per circa
un’ora con la finestra aperta per eliminare dal riscaldamento eventuali residui
dovuti alla produzione. In tal caso è normale che si presentino degli odori che
scompariranno dopo breve tempo. Questo non indica un malfunzionamento
dell’apparecchio. Provvedere comunque ad un’adeguata aerazione.
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AVVERTENZA!
L’apparecchio può essere messo in funzione solo se fissato
correttamente e saldamente a una parete.
AVVISO!
Se l’apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo, può verificarsi in casi di
nuovo utilizzo temporaneamente uno sviluppo di odori o fumo. Questo è normale e non indica un malfunzionamento dell’apparecchio. Provvedere comunque ad un’adeguata aerazione.
• Collegare l’apparecchio a una presa con contatto di terra installata a norma.
Assicurarsi sempre che l’apparecchio sia spento sull’interruttore di alimentazione
5 (interruttore di alimentazione 5 in posizione “0”).
• Attivare l’apparecchio dall’interruttore di alimentazione 5 (interruttore di
alimentazione 5 in posizione “I”). L’apparecchio è ora nella modalità di attesa.
L’apparecchio è ora pronto per il funzionamento e può essere controllato con i tasti
sul pannello di controllo 6 . Alcune impostazioni possono essere gestite anche con
il telecomando 16 in dotazione (vedi fig. D).

Blocco tasti
Il blocco tasti viene attivato automaticamente dopo un minuto se sull’apparecchio
non viene effettuata alcuna impostazione. Si riconosce dal simbolo “lucchetto chiuso”
nel display che il blocco tasti è attivato. Per disattivare il blocco tasti, premere contemporaneamente il tasto “Impostazioni” 11 e il tasto dimmer 9 per circa tre secondi.
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Funzioni di base
Tenere conto che i singoli elementi di comando sul pannello di controllo
per motivi di sicurezza (per i bambini) non reagiscono in caso di contatti
molto brevi. Quindi non toccare l’elemento di comando solo rapidamente
con la punta del dito ma possibilmente toccarlo con tutto il polpastrello.
Un segnale acustico indica che l’apparecchio ha risposto.
Un processo di riscaldamento avviene solo se la temperatura impostata è
maggiore della temperatura ambiente attuale. Se la temperatura ambiente è sotto il valore impostato, l’apparecchio attiva il processo di riscaldamento, se la temperatura ambiente raggiunge o supera il valore impostato l’apparecchio disattiva la funzione di riscaldamento. L’apparecchio
riattiva continuamente la funzione di riscaldamento durante il funzionamento, per cui la temperatura ambiente viene mantenuta più o meno
costante. Se la funzione di riscaldamento è attivata o meno è possibile
riconoscerlo nel display dal simbolo associato.
• Premere l’interruttore ON/OFF 7 per accendere l’apparecchio sul pannello di controllo 6 oppure sul telecomando 16 (L’apparecchio si trova dopo
l’accensione automaticamente nella modalità operativa “modalità comfort” vedi
paragrafo “Modalità operative”).
• Premere il tasto dimmer 9 per impostare l’intensità dell’illuminazione effetto
camino 3 . A tal fine sono disponibili cinque livelli tra cui scegliere. È possibile
anche disattivare completamente l’illuminazione, questo non ha alcun influsso
sulla funzione di riscaldamento dell’apparecchio.
• Scegliere con il tasto Riduzione “-” 12 o Aumento “+” 13 la temperatura desiderata in fasi da 1°C da 10°C a 35°C. Se si tiene premuto il rispettivo tasto,
l’impostazione avviene in fasi da 1°C. Il processo di riscaldamento inizia non appena la temperatura impostata è maggiore della temperatura ambiente.
• Premere l’interruttore ON/OFF 7 per disattivare la funzione di riscaldamento e
passare nello stato di attesa. Dopo la disattivazione l’ora e l’indicazione del giorno
nel display sono mostrati ancora per breve tempo prima che l’illuminazione scompaia. Se si desidera spegnere completamente l’apparecchio, portare l’interruttore
di alimentazione sulla posizione “0”.
• Se l’apparecchio è acceso, viene attivato automaticamente il blocco tasti (vedi
paragrafo “Blocco tasti”) dopo un minuto se sull’apparecchio non viene effettuata
alcuna impostazione. Nella modalità di attesa il blocco tasti non è attivo.
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Impostazione dell’ora
Consigliamo di impostare l’ora subito dopo la prima accensione dell’apparecchio.
Fase 1: premere il tasto per le impostazioni 11 per circa tre secondi.
Fase 2: l’indicazione dell’ora lampeggia. Eseguire le impostazioni desiderate
premendo il tasto Aumento “+” 13 o Riduzione “-“ 12 . Premere il tasto per le
impostazioni 11 per confermare i dati inseriti.
Fase 3: l’indicazione dei minuti lampeggia. Eseguire le impostazioni desiderate
premendo il tasto Aumento “+” 13 o Riduzione “-“ 12 . Premere il tasto per le
impostazioni 11 per confermare i dati inseriti.

Se il tasto Aumento “+” o Riduzione “-” viene tenuto premuto,
l’impostazione avviene in fasi di 1 ora o minuti.
Fase 4: l’indicazione del giorno (cifre 1-7 sotto l’indicazione dell’ora) lampeggia.
Eseguire le impostazioni desiderate premendo il tasto Aumento “+” 13 o Riduzione “-“ 12 . Premere il tasto per le impostazioni 11 per confermare i dati inseriti.
I giorni vengono visualizzati sotto forma di cifre 1-7 sotto l’indicazione
delle ore o minuti, dove 1 sta per lunedì e 7 per domenica.
Se l’apparecchio è spento dall’interruttore di alimentazione, le impostazione del tempo vengono resettate alle impostazioni standard e devono
essere eventualmente rieseguite.
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Modalità operative
L’apparecchio è dotato di sei diverse modalità operative o funzioni automatiche che possono essere selezionate premendo il tasto per la modalità
operativa. Con la frequenza di azionamento di questo tasto è possibile
selezionare quale modalità operativa o funzione utilizzare.
Premendo per la prima volta il tasto per la modalità operativa 8 o attivando
l’apparecchio si arriva nella modalità comfort . Ad ogni ulteriore pressione si arriva
a una modalità operativa o funzione fino a quando premendo sei volte si ritorna alla
modalità comfort.

Riepilogo modalità operative / modalità automatica

Modalità comfort
Modalità eco
Modalità controllo antigelo
Funzionamento automatico
modalità 1
Funzionamento automatico
modalità 2
Funzionamento automatico
modalità 3
Modalità comfort
In questa modalità operativa la funzione di riscaldamento viene spenta automaticamente non appena la temperatura ambiente supera la temperatura impostata
sull’apparecchio.
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Scegliendo la modalità comfort si attiva la funzione dell’apparecchio e con il tasto
Riduzione “-“ 12 o Aumento “+” 13 è possibile impostare la temperatura desiderata da 10°C a 35°C. Il processo di riscaldamento inizia non appena la temperatura
impostata è maggiore della temperatura ambiente attuale.
Modalità eco
Anche in questa modalità operativa la funzione di riscaldamento viene spenta
automaticamente non appena la temperatura ambiente supera la temperatura
impostata sull’apparecchio. Inoltre la temperatura impostabile è 3 °C più bassa nella
modalità comfort.
Premere il tasto per la modalità operativa 8 fino a quando il simbolo per la modalità eco
viene visualizzato sul display.
Scegliere con il tasto Riduzione “-” 12 o Aumento “+” 13 la temperatura desiderata da 7°C a 32°C.
Modalità controllo antigelo
Scegliendo questa modalità operativa l’apparecchio inizia il processo di riscaldamento non appena la temperatura ambiente scende sotto 7°C. Questa modalità operativa deve aiutare a evitare temperature troppo basse.
Premere il tasto per la modalità operativa 8 fino a quando il simbolo per la modalità controllo antigelo
viene visualizzato sul display, poi la modalità operativa è attivata.
Modalità funzionamento automatico
Questa modalità operativa permette per ogni ora del giorno di selezionare una delle
modalità operative - modalità comfort, modalità eco o modalità controllo antigelo - e
quindi di predefinire la procedura in quale modalità l’apparecchio viene azionato
nella rispettiva ora del giorno. Le impostazioni valgono per ogni giorno della settimana.
Consigliamo di effettuare l’impostazione dell’ora subito dopo la prima attivazione. Le seguenti descrizioni della modalità funzionamento automatico si basano su impostazioni dell’ora già eseguite.
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Fase 1: premere il tasto per la modalità operativa 8 fino a quando il simbolo per
la modalità funzionamento automatico
viene visualizzato sul display, poi la
modalità operativa è attivata.
Fase 2: premere il tasto per le impostazioni 11 per permettere di inserire le impostazioni orarie. Il simbolo
lampeggia.
Fase 3: premere il tasto per la modalità operativa 8 per selezionare la modalità
operativa desiderata per la rispettiva ora (modalità comfort, modalità eco o modalità controllo antigelo) e impostare l’eventuale temperatura desiderata alla quale
l’apparecchio deve riscaldare per la rispettiva ora.
Fase 4: premendo il tasto Aumento “+” 13 si arriva all’ora successiva ed è qui possibile effettuare le impostazioni desiderate. Premendo il tasto Riduzione “-“ 12 si
arriva all’ora precedente ed è qui possibile effettuare una eventuale modifica.
Fase 5: se tutte le impostazioni per la rispettiva ora sono eseguite, premere il tasto
per le impostazioni 11 per confermare e acquisire i dati inseriti.
Modalità funzionamento automatico
In questa modalità operativa è possibile scegliere in quale modalità per ogni ora
della giornata si debba far funzionare l’apparecchio nei giorni della settimana (da
lunedì a venerdì) e in quale nei fine settimana (sabato e domenica). Anche in questo
caso è possibile scegliere una delle modalità operative, modalità comfort, modalità
eco o modalità controllo antigelo e stabilirne lo svolgimento.
Fase 1: premere il tasto per la modalità operativa 8 fino a quando il simbolo per
la modalità funzionamento automatico
viene visualizzato sul display, poi la
modalità operativa è attivata.
Fase 2: premere il tasto per le impostazioni 11 per permettere di inserire le impostazioni orarie per i giorni della settimana. Il simbolo
lampeggia.
Fase 3: premere il tasto per la modalità operativa 8 per selezionare la modalità
operativa desiderata per la rispettiva ora (modalità comfort, modalità eco o modalità controllo antigelo).
Fase 4: premendo il tasto Aumento “+” 13 si arriva all’ora successiva ed è qui possibile effettuare le impostazioni desiderate. Premendo il tasto Riduzione “-“ 12 si
arriva all’ora precedente ed è qui possibile effettuare una eventuale modifica.
Fase 5: se tutte le impostazioni per la rispettiva ora dei giorni della settimana sono
eseguite, premere il tasto per le impostazioni 11 per confermare e acquisire i
dati inseriti. Si arriva quindi automaticamente all’inserimento per i giorni del fine
settimana (visualizzati nella visualizzazione dei giorni con i numeri 6 e 7).
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Fase 6: ripetere le fasi 2-4 per effettuare le impostazioni per i giorni del fine settimana e confermare i dati inseriti con il tasto per le impostazioni 11 .
Modalità funzionamento automatico
In questa modalità operativa è possibile scegliere in quale modalità per ogni ora di
una giornata si debba far funzionare l’apparecchio, in tal modo è possibile inserire
per ogni giorno della settimana le impostazioni desiderate. Anche in questo caso è
possibile scegliere una delle modalità operative, modalità comfort, modalità eco o
modalità controllo antigelo e stabilirne lo svolgimento.
Fase 1: premere il tasto per la modalità operativa 8 fino a quando il simbolo per
la modalità funzionamento automatico
viene visualizzato sul display, poi la
modalità operativa è attivata.
Fase 2: premere il tasto per le impostazioni 11 per permettere di inserire le impostazioni orarie per il primo giorno della settimana. Il simbolo
lampeggia.
Fase 3: premere il tasto per la modalità operativa 8 per selezionare la modalità
operativa desiderata per la rispettiva ora (modalità comfort, modalità eco o modalità controllo antigelo).
Fase 4: premendo il tasto Aumento “+” 13 si arriva all’ora successiva ed è qui possibile effettuare le impostazioni desiderate. Premendo il tasto Riduzione “-“ 12 si
arriva all’ora precedente ed è qui possibile effettuare una eventuale modifica.
Fase 5: se tutte le impostazioni per la rispettiva ora della giornata sono eseguite,
premere il tasto per le impostazioni 11 per confermare e acquisire i dati inseriti.
Si arriva quindi automaticamente all’inserimento per il giorno successivo (i giorni
vengono visualizzati nella visualizzazione dei giorni con i numeri da 1 a 7).
Fase 6: ripetere le fasi 2-5 per effettuare le impostazioni per tutti i sette giorni della
settimana e confermare i dati inseriti con il tasto per le impostazioni 11 .

Funzione “finestra aperta”
Si tratta di una impostazione a risparmio di energia, in cui la funzione di riscaldamento dell’apparecchio dopo una caduta improvvisa della temperatura, come ad
esempio dopo l’apertura di una finestra, viene disattivata. Se la funzione è attivata,
la funzione di riscaldamento viene spenta se si ha una caduta della temperatura
di 2 °C o più entro 2 minuti.
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Per attivare questa funzione, premere il tasto per la funzione “finestra aperta” 10 .
Per disattivare questa funzione, premere di nuovo il tasto. Se la funzione è attivata, il relativo simbolo viene visualizzato nel display 4 .

Resettare l’apparecchio alle impostazioni di fabbrica
Spegnere l’apparecchio dall’interruttore ON/OFF 7 e poi dall’interruttore di alimentazione 5 . Premere ora il tasto dimmer 9 e contemporaneamente l’interruttore
ON/OFF 7 e tenerlo premuto. Riportare l’interruttore di alimentazione 5 nella
posizione “I” e tenere premuto ancora il tasto dimmer 9 e l’interruttore ON/OFF 7
per circa 5 secondi al fine di resettare l’apparecchio alle impostazioni di fabbrica.

Uso del telecomando

16

AVVISO!
Il telecomandoviene azionato con una batteria di tipo CR2025. La batteria è già
inserita nel vano batteria del telecomando. Per evitare uno scaricamento precoce durante il trasporto, è applicata anche una striscia isolante trasparente nel
vano batteria. Questa striscia isolante deve essere rimossa prima dell’uso del
telecomando , altrimenti il telecomando non funziona.
Per poter controllare l’apparecchio con il telecomando, l’apparecchio deve
essere acceso dall’interruttore di alimentazione.
Apertura del vano batteria
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- Disporre il telecomando 16 con i tasti verso il basso su una idonea base e
assicurarlo con la mano sinistra.
- Premere poi con l’unghia del pollice della mano destra il piccolo sblocco sul lato
del vano batteria in direzione del vano batteria ed estrarre il vano batteria con
l’unghia dell’indice sull’apposito incavo.
- Per chiudere il vano batteria farlo scorrere di nuovo nell’alloggiamento del
telecomando 16 .
Funzioni

AVVISO!
Tener presente che la batteria deve essere posizionata sulla corretta polarità.
Per un funzionamento privo di errori non devono essere presenti oggetti tra
il telecomando e l’apparecchio, che potrebbero impedire una trasmissione del
segnale.
I seguenti tasti si trovano sul telecomando 16 e permettono le relative funzioni.
- Interruttore ON/OFF

per l’accensione/spegnimento dell’apparecchio

impostazione dell’intensità o spegnimento
- Tasto dimmer
dell’illuminazione con effetto camino 3
- Tasto “RISCALDAMENTO”
Attivazione della funzione di riscaldamento e selezione di una delle modalità operative modalità comfort/modalità eco/modalità
controllo gelo/modalità funzionamento automatico P1 – P3.
Rimozione del blocco tasti. Se il blocco tasti è attivo e si
- Tasto “SBLOCCO”
aziona il telecomando, il pannello di controllo si accende ma senza reazione
dell’apparecchio. Tenere premuto il tasto “SBLOCCO” per circa 3 secondi per
disattivare il blocco tasti.
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Protezione da surriscaldamento
L’apparecchio è dotato di una protezione da surriscaldamento, che disattiva automaticamente l’apparecchio o la funzione di riscaldamento in caso di surriscaldamento
(ad es. se è stato coperto o se le fessure di uscita del calore 1 sono bloccate in altro
modo). Se la protezione da surriscaldamento si attiva procedere nel modo seguente:
- Impostare l’interruttore di alimentazione 5 sulla posizione “0” e togliere la spina
dalla presa di corrente.
- Eliminare la causa del surriscaldamento e l’ascia raffreddare l’apparecchio per
almeno 30 minuti.
- Dopo è possibile rimettere in funzione l’apparecchio come d’abitudine. Se il problema dovesse persistere, contattare il nostro servizio clienti.
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Manutenzione, pulizia e cura
AVVERTENZA!
Pericolo di ustioni! L’apparecchio diventa bollente durante
il funzionamento! Potete scottarvi!
• Prima di ogni pulizia lasciare raffreddare completamente l’apparecchio!

AVVISO!
Pericolo di cortocircuito! L’acqua penetrata
nell’alloggiamento può causare un cortocircuito.
• Non immergere mai l’apparecchio in acqua.
• Accertarsi che l’acqua non penetri all’interno dell’alloggiamento.

AVVISO!
Pericolo di danneggiamento! Una gestione non conforme
dell’apparecchio può causare danni.
• Non utilizzare detergenti aggressivi, né oggetti affilati o metallici per la pulizia
come lame, spatole dure o simili e non utilizzare panni ruvidi o simili.
Questi detergenti od oggetti possono danneggiare le superfici.
• Non utilizzare detergenti per i vetri per pulire la piastra in vetro.
1. Prima della pulizia estrarre la spina dalla presa.
2. Lasciare raffreddare completamente l’apparecchio.
3. Pulire le parti esterne dell’apparecchio con un panno leggermente umido,
ben strizzato.
4. Quindi strofinare l’apparecchio finché è ben asciutto.
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AVVISO!
Rimettere in funzione l’apparecchio solo se è completamente asciutto.
• Di tanto in tanto pulire la griglia di sicurezza delle fessure di uscita del calore
1 e sui lati dell’apparecchio, aspirando la griglia di sicurezza con un aspirapolvere impostato su una bassa potenza di aspirazione.
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Guasti e risoluzione
Guasto:

Causa:

Risoluzione:

L’aspiracenere
non indica alcun
funzione.

L’apparecchio non è
collegato a una presa di
corrente.

Infilare la spina in una idonea
presa con contatto di terra.

L’interruttore di alimentazione sul lato inferiore
dell’apparecchio è nella
posizione “0”.

Impostare l’interruttore di
alimentazione sulla posizione “I”.

L’interruttore ON/OFF
non è stato premuto.

Spegnere l’apparecchio
premendo l’interruttore ON/OFF.

È scattata la protezione
da surriscaldamento.

Procedere come indicato nel
paragrafo “Protezione da
surriscaldamento”.

I tasti sul
pannello di controllo non reagiscono.

Blocco tasti attivato.

Premere contemporaneamente
il tasto “impostazioni” e il tasto
dimmer per circa 3 secondi per
rimuovere il blocco tasti.

Il telecomando
non funziona
correttamente.

Illuminazione
dell’ambiente molto
chiara.

Ridurre l’intensità
dell’illuminazione dell’ambiente
per evitare un influsso sulla trasmissione del segnale.

In caso di guasti non indicati qui sopra, rivolgersi al nostro servizio clienti. Il nostro
consulente sarà lieto di aiutarvi. L’indirizzo del centro di assistenza è riportato sulla
cartolina di garanzia. Le istruzioni per l’uso possono essere richieste al nostro servizio
clienti in formato PDF.
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Dati tecnici
Modello:

EKM 2019

Tensione nominale:

220–240 V~

Frequenza nominale:

50 Hz

Potenza nominale:

1800 W

Classe di protezione:

I

Batterie:

1x CR2025 (3V)

Numero articolo:

16433
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Indicazione

ID modello: EKM 2019
Simbolo

Valore

Unità

Potenza termica
Potenza termica nominale
Pnom
Potenza termica minima (valore indicativo) Pmin
Massima potenza termica continua
Pmax,c

1,8
n.v.
1,8

kW
kW
kW

Consumo corrente ausiliaria
In caso di potenza termica nominale
In caso di potenza termica minima
Nello stato di attesa

n.v.
n.v.
0,0003

kW
kW
kW

elmax
elmin
elSB		

Indicazione				
Tipo di potenza termica / controllo temperatura ambiente
potenza termica monofase, nessun controllo della temperatura ambiente
due o più livelli di velocità impostabili manualmente,
nessun controllo della temperatura ambiente 			
controllo della temperatura ambiente con termostato meccanico
con controllo elettronico della temperatura ambiente		
controllo elettronico della temperatura ambiente e
regolazione dell’orario giornaliero				
controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione
del giorno della settimana 				
Altre opzioni di regolazione
controllo della temperatura ambiente con riconoscimento della presenza
controllo della temperatura ambiente con riconoscimento di finestre aperte
con opzione telecomando 				
con regolazione adattiva dell’inizio del riscaldamento 		
con limitazione del tempo di funzionamento 			
con sensore sfera nera 				
Indicazioni contatto
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Unità

no
no
no
no
no
sì

no
sì
no
no
no
no

Hans-Ulrich Petermann GmbH & Co. KG
Schlagenhofener Weg 40
82229 Seefeld, Germania

Dichiarazione di conformità / Smaltimento

Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta all’indirizzo
riportato sulla cartolina di garanzia.
I prodotti contrassegnati dalla marcatura CE soddisfano i requisiti
delle direttive CE esistenti.

Smaltimento
Smaltire l’imballaggio
L’imballaggio del prodotto è costituito da materiale riciclabile.
Il materiale di imballaggio può essere smaltito presso centri di
raccolta pubblici per essere riutilizzato.

Smaltire l’apparecchio esausto
Gli apparecchi vecchi non devono essere gettati tra i rifiuti
domestici!
In base alle normative in vigore l’apparecchio vecchio deve essere
smaltito adeguatamente al termine della sua durata. In tal senso i
materiali contenuti nell’apparecchio vecchio vengono riutilizzati e
l’impatto sull’ambiente è minimo. Per ulteriori informazioni rivolgersi
alle autorità comunali competenti o all’azienda di smaltimento locale.

È vietato gettare batterie e accumulatori insieme ai rifiuti domestici!
Ogni utente è tenuto per legge a consegnare le batterie e gli accumulatori presso un centro di raccolta del suo comune, del suo quartiere o presso
i rivenditori.
Tutte le batterie e gli accumulatori possono quindi essere smaltiti con un
ridotto impatto ambientale. Le batterie e gli accumulatori che contengono sostanze nocive espongono questo simbolo e i simboli chimici (Cd sta
per Cadmio, Hg per Mercurio, Pb per Piombo).
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Rubrik

HU

IT

Származási hely: Kína
Gyártó: | Commercializzato da:
HANS-ULRICH PETERMANN GMBH & CO. KG
SCHLAGENHOFENER WEG 40
82229 SEEFELD
GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
ASSISTENZA POST-VENDITA
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16433

HU

+36-20-244-1048

info@hup-service.hu

IT

+39 069 4809746

HUP-Service-IT@Sertronics.de
www.aldi-service.it
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