
 

 

 

 

Elektromos hősugárzó kandalló 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termék tulajdonságai: 

A készülék egy elektromos emulációs kandalló. A készülék a melegítő elemek által felmelegített levegőt egy ventilátor 

segítségével sugározza.  

 

 

 

 

 

Modell Feszültség Frekvencia Teljesítmény 

OFP-1702 220-240V 50/60Hz 1800-2000W 



Tartozékok 

A készülék kicsomagolása után bizonyosodjon meg afelől, hogy a tartozékok hiánytalanok és, hogy jó állapotban 

vannak!  

 1 Elektromos hősugárzó  

 1 Használati utasítás 

 4 Láb 

 12 Csavar  

 

Biztonsági tanácsok 

1. Ne használja a készüléket kültéren! 

2. Ne fedje le a készülék hőkivezető nyílásait semmivel, mert az túlmelegedést okozhat, ami veszélyes lehet! 

3. A készülék legyen egy méter távolságra, minden bútortól, függönytől, illetve más gyúlékony anyagtól! 

4. Azonnal áramtalanítsa a készüléket, amennyiben bármilyen hibát észlel! 

5. Kérjük áramtalanítsa a készüléket, amennyiben hosszabb ideig nem tervezi használni azt! 

6. Ne helyezze az elektromos kábelt a készülék elé! 

7. Annak ellenére, hogy a készülék megfelel a biztonsági elvárásoknak, nem ajánljuk, hogy padlószőnyeg, illetve 

hosszúszőrű szőnyeg közelében használják! 

8. Megfelelő módon váljon meg a csomagolóanyagoktól! A műanyag csomagolóanyagok szennyezhetik a környezetet. 

9. A készüléket a földre helyezze! 

10. A készüléket csak AC besorolású hálózatban használhatja!  

11.  FIGYELMEZTETÉS: A túlmelegedés megelőzése érdekében ne takarja le a készüléket! 

12. A készülék ne legyen közvetlen a csatlakozó alá helyezve!  

13. Ne használja a készüléket, zuhanyzó, kád, illetve úszómedence közvetlen közelében! 

14. A készülék csak abban az esetben használható 8 évnél idősebb gyermekek, fizikai, érzékelési, mentális 

fogyatékossággal rendelkezők, illetve hozzá nem értők által, amennyiben útmutatást kaptak a készülék biztonságos 

használatával kapcsolatban és tisztába vannak az esetleges veszélyekkel! Ne játsszanak gyermekek a készülékkel. A 

készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak akkor végezhetik, amennyiben egy felnőtt felügyelete alatt 

állnak. 

15. A túlmelegedés gátló rendszer helytelen újraindulása lehetséges veszélyeinek elkerülése érdekében, ne használjon 

külső megszakító rendszert, időzítőt, illetve olyan hosszabbítót, amit gyakran kapcsolnak be és ki! 

16. Az esetleges károk elkerülése érdekében, a sérült huzalt a gyártónak kell kicserélnie, illetve a kijelölt szerviznek, 

vagy más hivatalos, szakképzett személynek!  

17. FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem rendelkezik szobahőmérséklet érzékelővel! Ne használja a készüléket 

kisebb helyiségekben, amelyekben a helyiség elhagyására képtelen személyek tartózkodnak! A folyamatos 

felügyelet ebben az esetben kötelező! 

18. A három évnél fiatalabb gyermekek csak abban az esetben tartózkodhatnak a készülék közelében, amennyiben 

folyamatos felügyelet alatt állnak! Három és nyolc év közötti gyermekek abban az esetben kapcsolhatják be/ ki a 

készüléket, ha az a megfelelő helyen lett felállítva, az üzemeléshez megfelelő pozícióba van helyezve, és 

amennyiben megfelelő útmutatást kaptak a készülék helyes használatáról, illetve a használat esetleges veszélyeiről.     

A három és nyolc év közti gyermekek nem dughatják be a csatlakozóba a készüléket, tisztíthatják, illetve nem 

végezhetnek karbantartási munkákat azon! 

19. VIGYÁZAT – A készülék bizonyos részei nagyon felhevülhetnek, és égési sérüléseket okozhatnak. Kiemelt 

figyelem szükséges, amennyiben magatehetetlen emberek, illetve gyermekek tartózkodnak a közelében! 

 

 

 

 

 

 

 



Irányító gombok elhelyezése  

 
1. Hőfokszabályzó gomb (HŐFOK BEÁLLÍTÁS) - Állítsa be a szoba hőmérsékletének a fenntartásához! 

2. Láng szabályzó gomb – Be és kikapcsolja a láng effektust.  

3. Fűtés beállítás: Kérjük, nyomja meg a  “ ” gombot az 1000W teljesítményű fűtésért! 

4. Fűtés beállítás : Kérjük, nyomja meg a “ ” és “ ” gombot egyszerre a  2000W teljesítményű fűtésért! (Csak úgy 

használható, hogy elsőnek megnyomja a   “ ” gombot.) 

5. Fényerő beállítás (Láng) – Állítsa be a lángeffektus intenzitását! 

 

Összeszerelési útmutató   

Fektesse a készüléket fejjel lefelé egy puha felületre! Legyen elérhető a készülék hátulja! Helyezze be a 

lábat a készülékbe úgy, hogy a láb tetején található fül csatlakozni tudjon a készülék alján található 

mélyedésbe. Helyezze be a csavart az előfúrt lyukakba és fixálja a lábat! Ismételje meg ezt a folyamatot a 

maradék három lábbal is!  

 

 

                                      Rögzítő csavarok 

 

Automatikus lekapcsolás   

A készülék egy automata kikapcsolórendszerrel van ellátva, ez megelőzi a túlmelegedés által okozott károkat. 

Amennyiben a készülék lekapcsol, mert elzáródott egy légnyílás, hagyja, hogy 5 percig hűljön, és csak az újraindítás 

előtt távolítsa el az elzáródást! 

 

 

 

 

Láb 



 

Készülék használata                                                

Ha megfelelően összeszerelte a készüléket, és csatlakoztatta az áramforráshoz, meg is kezdheti a használatát!  

Nyissa ki az irányítópanel ajtaját a készülék elülső gombja mellett!  

1. Hőfokszabályzó gomb:  

Állítsa be a hőfokot a kívánt szintre! Fordítsa a gombot (#1) jobbra, az óra járásának megfelelő irányba a hőfok 

növeléséhez! A hőfok csökkentéséhez balra fordítsa a gombot (az óra járásának ellenkező irányba)! Akkor tudja 

használni a gombot, amennyiben a (# 3 és 4) gombok a bekapcsolt “on” pozícióban vannak. 

 

2. Ⅰ Hőfok kapcsoló 

Alacsony fűtési funkcióhoz – Nyomja meg a Ⅰ kapcsolót miközben a ventilátor (FAN) és a (# 2) kapcsoló a bekapcsolt  

“on” pozícióban vannak!.  

 

3. Ⅱ Hőfok kapcsoló 

Magas fűtési funkció – Nyomja meg a II kapcsolót miközben a (#3) kapcsoló, a bekapcsolt, “on” pozícióban van! 

 

4. Láng effektus:  

Nyomja meg a láng effektus (#2) gombot, kapcsolja az “on” bekapcsolt pozícióba! A funkciót akkor is használhatja, ha a 

fűtés opció nem üzemel. 

 

5. Fényerő beállítás gomb (Láng):  

A gomb (#5) az óra járásával megegyező, illetve ellentétes irányba való forgatásával tudja beállítani a láng fényét. Csak 

akkor használható ez a gomb, amennyiben a láng effektuskapcsoló a bekapcsolt “on” állapotban van.  

 

MEGJEGYZÉS:  

A hőfokkapcsolók csak akkor működnek, amennyiben a ventilátor (#3) gomb a bekapcsolt “on” pozícióban van. 

 

Túlmelegedés gátló rendszer 

Amennyiben leállna a készülék, kapcsolja ki és vizsgálja meg, hogy eldugult-e a hőkivezető, illetve légbeszívó nyílás! 

Húzza ki a csatlakozóból a készüléket és várjon 10 percet! Az újraindítás előtt várja meg, amíg újraindul a biztonsági 

rendszer! Amennyiben ez után is lekapcsolja a készüléket a biztonsági megszakító, vigye el azt a legközelebbi szervizbe 

és szereltesse meg! 

Figyelem: A készülék újraindítása előtt, mindenképp húzza ki azt 10 percre a csatlakozóból! 

 

Tisztítás 

1. A tisztítás előtt, minden esetben áramtalanítsa a készüléket! 

2. A készülék külsejét nedves, illetve száraz ronggyal tisztítsa!  

3. Ne használjon petróleumot, tisztítószert, illetve más kémiai anyagot a készülék tisztításához! 

4. Amennyiben hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket, tárolja azt egy tiszta és száraz helyen! 

Leselejtezés 

Környezetvédelem 

A készüléktől ne a háztartási szeméttel együtt szabaduljon meg! Csak megfelelő újrahasznosító 

létesítményben szabaduljon meg tőle! Vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval, illetve hatósággal az 

újrahasznosítást érintő kérdésekkel kapcsolatban! 

 

 

 

 



 

Modell tulajdonságai:  OFP-1702 

Tétel Jel Érték Egység Tétel Egység 

Hőkivezetés 

Hőbevezetés a beltéri elektromos  

fűtőkészülékekhez. (Válasszon egyet!) 

Névleges teljesítmény 

Pnom 1,8-2.0 kW Manuális hőbeállítás beépített hőmérővel. [NO] 

Minimális fűtésteljesítmény 
(jelzésértékű) Pmin   N/A kW 

Manuális hőbeállítás beltéri, illetve kültéri 
hő visszajelzővel.   [NO] 

Maximális folyamatos hő 
kibocsátás Pmax,c N/A kW 

Elektromos hőbeállítás bel és kültéri 
hőmérséklet visszajelzéssel. [NO] 

Alapvető elektromos 
fogyasztás    Ventilátor által támogatott teljesítmény.   [NO] 

Névleges fűtési teljesítmény elmax N/A kW 

Fűtésteljesítmény típusa/ szobahőmérséklet 
hőmérsékletbeállítása (Válasszon egyet!) 

Hő kibocsátás minimális 
fűtés esetén. elmin N/A kW 

Egyfázisos hőkivezetés, nincs 
szobahőmérséklet érzékelő [NO] 

Várakozó üzemmódban elsb N/A kW Kettő vagy több fázisú manuális 
beállítások, nincs szobahőmérséklet 
érzékelő. [NO]     

    

Mechanikus hőmérő szobahőmérséklet 
szabályzóval. [YES] 

    

Elektromos szobahőmérséklet 
szabályzóval. [NO] 

 

   
Elektromos szobahőmérséklet 
szabályzóval és napi időzítővel. [NO] 

 

   
Elektromos szobahőmérséklet 
szabályzóval és heti időzítővel. [NO] 

 

   Más irányítási opciók (több opció is lehet) 

 

   
Szobahőmérséklet szabályzó 
személyérzékelővel. [NO] 

 

   
Szobahőmérséklet szabályzó ablaknyitás 
érzékelővel. [NO] 

 

   Távirányíthatóság opcióval. [NO] 

    

Adaptív üzemeléssel. [NO] 

    

Üzemidő beállítással. [NO] 

    
Távirányító szenzorral. [NO] 

Kapcsolat: 

Orion Elektronikai Kft. 
1106 Budapest Jászberényi út 29/B 

 

 


