
Használati és telepítési útmutató 

Goccia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az utasításokat gondosan el kell olvasni a termék biztonságos 

működésének biztosítása érdekében. Ezért erősen ajánlott elolvasni ezeket 

a telepítés megkezdése előtt, és megőrizni későbbi referencia céljából. Ha 

kétségei vannak a termék telepítésével kapcsolatban, kérjen segítséget 

képzett szakembertől. 

 
 



 

 

 

BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

- Az ezen követelmények be nem tartásából eredő bármilyen kár 

érvényteleníti a gyártó garanciáját. 

- Ne használja a készüléket szabadban. 

- Ezt a készüléket háztartási használatra szánják, és nem szabad más célra 

használni. 

- Ha a készülék leesik, megsérült vagy nem működik, ne használja, és 

ellenőrizze, hogy megszakad-e az áramellátása (biztosíték vagy 

megszakító), a készülék nincs már feszültség alatt. 

- Soha ne szerelje szét a készüléket.  A helytelenül javított eszköz 

különféle kockázatoknak teheti ki a felhasználót. Bármilyen probléma 

esetén forduljon a forgalmazóhoz. 

- Ha a tápkábel megsérült, akkor a veszély elkerülése érdekében a gyártót, 

a szakszervizt vagy a képzett szakembert kell megbízni a cserére. 

- Figyelem: A tápkábel nem érintheti a fűtőtestet. 

- Figyelem: A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a 

készüléket. Ellenkező esetben a hőmérséklet emelkedése aktiválja a 

belső védőberendezést. 

- Ez a készülék csak vízzel mosott ruhaneműk szárítására szolgál. 
 

VIGYÁZAT 
A kisgyermekek számára elkerülhető veszély érdekében ajánlott a 

készüléket úgy telepíteni, hogy a legalacsonyabb forró csővezeték 

legalább 600 mm-re legyen a talajtól. 
 

 
 

 
 

FIGYELMEZTETÉSEK A FOGYATÉKKAL ÉLŐ 

EMBEREK  ÉS GYERMEKEK SZÁMÁRA 

  

- Ezt a készüléket csökkent vagy korlátozott fizikai, érzékszervi, mentális 

képességekkel rendelkező vagy a termék ismerete nélkül működő 

személyek, vagy legalább 8 éves 



 

- gyermekek használhatják, feltéve, hogy felügyelik és utasítják a készülék 

biztonságos használatára, valamint tisztában vannak minden kockázattal. 

- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. 

- A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek felügyelet nélkül 

nem végezhetik el. 

- Ajánlott 3 éven aluli gyermekektől távol tartani, ha nem folyamatos 

felügyelet alatt tartják őket. 

- A 3 és 8 év közötti gyermekeknek csak akkor kell be- vagy kikapcsolni a 

készüléket, feltéve, hogy a készüléket a tervezett normál helyzetbe 

szerelik, és a gyermekeket folyamatosan 

- felügyelik, vagy kaptak utasításokat a készülék biztonságos használatához, 

és tökéletesen megérti a lehetséges veszélyeket. 

- 3 és 8 év közötti gyermekeknek nem szabad a készüléket 

csatlakoztatniuk, beállítani vagy tisztítaniuk, és nem szabad karbantartani 

sem. 

 

 

 

 

FIGYELEM 

A termék egyes részei túlmelegedhetnek és égési 

sérüléseket okozhatnak. Legyen különösen óvatos 

gyermekek és kiszolgáltatott felnőttek jelenlétében. 
 

 



 

 

 

GYERMEK BIZTONSÁG 

Billentyűzet zárolása 
 

Tartsa lenyomva a   billentyűzár és a   párátlanító gombokat 

több, mint 5 másodpercig, hogy aktiválja a  billentyűzárat, amelyet 

a BE/Ki gombon villogó zöld fény jelez. 
 

A billentyűzet feloldásához tartsa a billentyűzár és a párátlanító 

gombokat több mint 3 másodpercig együtt lenyomva. 
 

Billenytűzár 

 

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó blokkolja 

a kezelőt,  hogy  elkerülje a véletlenszerű változásokat.   

A  Billentyűzár funkció engedélyezéséhez  nyomja meg 

egyszerre a MODE billentyűt és    gombot 3 

másodpercig. A  funkció kikapcsolásához ismételje meg  

ugyanezt az eljárást. 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

A TELEPÍTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 

 
 

A fűtőberendezés csatlakoztatása előtt kapcsolja le az 

elektromos kapcsolót az általános megszakítónál. 

Mivel II. védelmi osztályú a készülék, a ház minden helyiségébe 

beszerelhető, beleértve a fürdőszoba 2/3-os védettségi szintjét. IP 

44 

A fűtőkészüléket úgy kell felszerelni, hogy a kapcsolókat és más 

vezérlőberendezéseket a fürdőben vagy a zuhany alatt tartózkodó 

személyek ne érinthessék (lásd NF C15-100 szabvány). 

A fűtőkészüléket nem szabad elektromos aljzat alá telepíteni. A 

fűtőkészüléket minden akadálytól (polc, függöny, bútor stb.) 

legalább 15 cm távolságra kell felszerelni. 

A készülék áramellátó rendszerének unipoláris megszakítóval kell 

rendelkeznie (lásd az NF C15-100 szabványt). 
 

 

 

A  15 cm  Min 

B    60 cm Min 

3. kötet 

2. kötet 60 cm 

1. kötet 
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TÁPEGYSÉG ÉS ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK 
 

- A hatályos szabványoknak megfelelően a fűtőkészülék tápellátását 

egy 30 mA-es differenciálkapcsolóval és egy túláram-

védőberendezéssel kell védeni, amely megfelel a 

csatlakozóvezeték jellemzőinek. 

- Az első használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség 

valóban megfelel-e a készüléken feltüntetettnek. 

- Ez a fűtőberendezés egy II. védelmi osztályú készülék (kettős 

elektromos szigetelés). 

- A földcsatlakozás tilos. 

- A három vezetéket a hatályos szabványoknak megfelelő 

elektromos csatlakozódobozban kell csatlakoztatni. 

- Az előírások szerint ne csatlakoztasson egy dugvillát a kábelhez az 

aljzathoz való csatlakoztatáshoz. Hanem közvetlen kösse be a 

hálózatba. 

- Ha nem használják, akkor az ellenőrző vezetéket el kell szigetelni. 

 

Egyfázisú tápegység 230V ~ 50Hz.  

 

Kék / szürke huzal: föld 

Barna huzal: fázis 

Fekete huzal: nulla 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 Fali rögzítés a rögzítőkészlet 

4 × 4 ×  4 ×4 × 4 × 
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3. 

Ø 10 

Ch 14 



 

 

Telepítés 

 
 FEHÉR 

Teljesítmény 750 + 60 W 

L 450 mm 450 mm 

H 450 mm 906 mm 

C 435 mm 435 mm 
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HELYES HASZNÁLAT 
A terméket az 1. ábra szerint használja. Soha ne takarja le a teljes egységet 

törölközőkkel vagy ruházattal (2. ábra). Az elosztók (függőleges csövek) 

nem fedhetők le. A helytelen használat veszélyes túlmelegedést okozhat, 

és veszélyeztetheti a berendezés működését. 

 

A berendezés tisztításához ne vegyszereket használjon, hanem csak nedves 

ruhát. 

 
Ne takarja le  a hátsó vagy az elülső rácsot semmilyen lappal vagy  

hasonlóval! 
 

             
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ne takarja le a fűtőberendezést. 



 

 

 
Áttekintés 

TÁVIRÁNYÍTÓ MŰKÖDÉSE 

 
 

 
 

Akkumulátor töltöttségi 

szint alacsony 

Energiafogyasztás 

1. Külső vezérlés; 2.  Komfort; 
3. Éjszaka; 4. Fagyvédelem; 
5. Időzítő 2 órás 
6. Nyitott ablak érzékelő 

Aktuális idő  

Időzítő mód 

Menetrend  

IR átvitel 

 
Hőmérséklet 

Eco 

Billentyűzár 

  Időzítő 

Asc 

 
Aktuális nap 

 
Ikon Mód vagy funkció Leírás 

 

 Komfort 
Lehetővé teszi és beállítja a hőmérsékletet a 
Komfort mód 

 

 Éjjel 
Lehetővé teszi és beállítja a hőmérsékletet az 

Éjszaka Mód 
 

 Fagyálló Lehetővé teszi az Fagyvédelem  módot 
 

 Időzítő Ez lehetővé teszi a Crono  mód 
 

 Időzítő 2 órás 
Bekapcsolja a készüléket, amely 2 órán keresztül a 

maximális teljesítményre van bekapcsolva 
 

 Billentyűzár Ez lehetővé teszi a billentyűzet zár bekapcsolását 

BE-/KI billentyű 

Háttérvilágítású 

kijelző 

Időzítő 

Programozó 

gomb 

Gomb 

 
időzítő 2 órás 

Gomb 

/ nyitott ablak  
észlelési  gomb 



 

Ikon Mód vagy funkció Leírás 
 

 Eco Lehetővé teszi az ECO  funkciót 
 

 Ablakészlelés megnyitása 
Ez lehetővé teszi a nyitott ablak észlelése 
Funkciót 

 

 Asc Lehetővé teszi az ASC  funkciót 
 

 Készenlét A készülék készenléti  üzemmódba lép 
 

 Külső vezérlés Ez a funkció nem aktív! 

 

Bekapcsolás / Kikapcsolás 
A  készülék  bekapcsolásához  vagy 

készenléti üzemmódba való belépéshez 

nyomja meg az BE/KI billentyűt.  Amikor a 

készülék be van kapcsolva, a  kijelzőn 

megjelenik a beállított hőmérséklet, 

üzemmód és idő.  Készenléti módban a hét 

aktuális ideje és  napja  jelenik  meg. 

Ez a gomb  ugyanazt  a  funkciót  aktiválja,  

mint  a ventilátor "BE/KI" gombja.  Egyik sem 

élvez elsőbbséget a másikkal szemben. 

 

Üzemmódok 
A  MODE billentyűvel   válassza ki a  kívánt  

üzemmódot, a kijelzőn  egy ikont kijelölve (az 

alábbi jelmagyarázatszerint). 
 

 

 Készenlét 
 

 Külső vezérlés 
 

 Komfort 
 

 Éjjel 
 

 Fagyálló 
 

 Időzítő 

 
Komfort mód  

A Komfort hőmérséklet megfelel a 

felhasználó által kívánt hőmérsékletnek. 

Ez a üzemmód a termosztát általános 

üzemeltetésére szolgál. 

• Nyomja meg a MODE  billentyűt,  amíg 

a  ikon meg nem jelenik a  kijelzőn. 

• Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a  +/-
gombok  segítségével (max.  hőmérséklet 

32°C) 
• Ha a kék fény világít: bekapcsolva. 
• Ha a kék fény villogó: készenléti állapotban.   

Éjszakai mód  

Az Éjszakai mód lehetővé teszi a Komfort 

üzemmód hőmérsékleti értékénnél 

alacsonyabb mértéklet beállítását. Javasoljuk, 

hogy válassza ki ezt a működési módot 

éjszaka, vagy ha a szoba nem foglalt 2 óra vagy 

annál hosszabb ideig. 

• Nyomja meg a MODE  billentyűt, hogy a   

ikon jelejen meg a kijelzőn 

• Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a +/- 

gombok segítségével (max.  hőmérséklet 

21°C) 
• Ha a kék fény világít: bekapcsolva. 
• Ha a kék fény villogó: készenléti állapotban.   

 

Időzítő  

A Komfort és az Éjszakai üzemmód 

hőmérséklete és az üzemidőintervallumok 

konfigurálhatók.     

A Időzítő funkció aktiválásához  tartsa 

lenyomva  a  programozó  gombot,    amíg 

a kijelzőn meg nem jelenik a  ikon.    

 

Az idősorozat beállítása: nyomja le a  

billentyűt a beállítási módba való belépéshez.   

Idő és dátumbeállítása: 

A villogó számjegy a hét napját jelzi: nyomja 

meg a +/-  gombot a kívánt nap beállításához, 

majd a programozó gombot a 

megerősítéshez. 

A +/- gombok segítségével állítsa be az órát,    

majd a programozó billentyűt a 

percbeállításhoz.     

A megerősítéshez nyomja meg a programozó 

billentyűt.   



 

A heti program beállítása. 

A programozás automatikusan az 1. nappal 

indul . az óra beállításához használja a +/- 

gombot. A + gomb beállítja a  Komfort 

hőmérsékletet,  amelyet teljes sáv jelez; a -  

gomb  beállítja az  Éjszaka üzemmódot,      

amelyet egy üres  sáv jelez.     A 24 óra 

programozásához nyomja meg a +/- 

gombokat: a két  gomb   egyikének 

lenyomása után a  program  automatikusan 

továbbhalad a következő órára. 

• Ha a kék fény világít: bekapcsolva. 
• Ha a kék fény villogó: készenléti állapotban.   

Példa: 
 

Nyomja meg a programozó GOMBOT, 

hogy ellenőrizze, és lépjen tovább a 

következő napra. A 7. nap beállításakor a 

program automatikusan visszatér az előző 

üzemmódba. 

Fagymentesítő üzemmód  

A fagymentesítő  üzemmód lehetővé teszi 

az elektronikus vezérlés működését, ha a 

szobahőmérséklet egy adott küszöbérték alá 

esik (lásd a termosztát használati 

útmutatóját). Javasoljuk, hogy használja ezt a 

módot, ha a szoba nem foglalt több napig. 

• Nyomja le a programozó  billentyűt,  
amíg ki nem jelöli ezt az üzemmódot. 

 

2 órás fokozott üzemmód  

A 2h mód segítségével gyorsan 

felmelegíthető a szoba. 

• A funkció engedélyezéséhez nyomja le a  
 billentyűt. Biztonsági okokból a 

környezeti hőmérséklet soha nem 

haladhatja meg a 30 °C-ot, ezért egy 

biztonsági vezérlő mechanizmus 

megakadályozza  ezt.  Amikor  az idő lejár 

a vezérlő visszaáll a beállított üzemmódba. 

A felhasználó a BOOST billentyű 

lenyomásával léphet ki ebből  a módból.   

• Ha a kék fény világít: bekapcsolva. 
• Ha a kék fény villogó: készenléti állapotban.   

 

Külső vezérlés  

Csak az ilyen üzemmódú egységek esetén aktív. 

Külső vezérlés módban az egységet egy erre a 

célra létrehozott vezérlőegység jelével 

vezérlik,  amely  az összes csatlakoztatott 

termosztát  üzemmódját beállítja.  Ebben  az 

üzemmódban  csak a szükséges Komfort 

hőmérséklet bemenetre van szükség, amelyet 

a [+] és a [-] gombok megnyomásával állítanak 

be.     

Ebben az üzemmódban 6 különböző jel 

észlelhető, amelyek ugyanannyi  üzemmódnak 

felelnek meg:   

1. KÉSZENLÉT: a fűtőelem ki van  
kapcsolva, de a termosztát  bekapcsolva 
marad.   

2. KOMFORT: a  felhasználó által 

beállított hőmérséklet állandó marad 

a helyiségben, a fűtőelem intelligens 

módon történő be- és 
kikapcsolásával.   

3. ECO: a hőmérséklet  mindig  3,5°C-kal  
alacsonyabb, mint a KOMFORT 
hőmérséklet. 

4. FAGYÁSMENTES: a környezeti 

hőmérsékletet mindig 7°C felett tartja, 

hogy  elkerülje  a fagyást. 

5. COMFORT-1: a környezeti  hőmérséklet  
1°C-kal alacsonyabb, mint a  COMFORT  
hőmérséklet. 

6. COMFORT-2: a környezeti  hőmérséklet  
2°C-kal alacsonyabb, mint a  COMFORT  
hőmérséklet. 

 

Hogyan akitválódik a külső vezérlés mód? 

• Nyomja meg a programozó billentyűt,  és  
válassza ki  a  Külső vezérlés  módot, 

a relatív ikon jelenik meg a  kijelzőn. 

• Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a +/- 

gombokon keresztül. 



 

Funkciók 

Billentyűk zárolása a 

távirányítóval   

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó 

blokkolja a billentyűzetet, hogy elkerülje a 

véletlen változtatásokat. A Billentyűzár  

funkció engedélyezéséhez nyomja meg egyszerre 

a + és a   programozó gombokat 3  

másodpercig. A  funkció letiltásához ismételje 

meg  ugyanezt az eljárást. 

ECO mód  

Az ECO funkció az elektromos fogyasztás   

csökkentésére használható, ha a helyiséget 

egy bizonyos ideig nem  használják.   

• A funkció engedélyezéséhez nyomja le 

 billentyűt. Minden korábbi 

hőmérsékleten   3°C-kal csökken.  Az 

ikon megjelenik a  kijelzőn. 

• A funkció letiltásához nyomja meg újra a  

billentyűt. 
• Ha a kék fény világít: bekapcsolva. 
• Ha a kék fény villogó: készenléti állapotban.   

 

ASC üzemmód  

Az ASC funkció időzítő  módban működik.   

Előrehozza a bekapcsolási időt a kényelem 

növelése érdekében, ugyanakkor csökkenti az 

általános energiafogyasztást.   Ez az innovatív 

funkció különösen akkor hasznos, ha cél a 

beállított hőmérséklet időben történő 

elérése, mint például a fürdőszobában  reggel, 

amikor felébredsz,  például. 

Az ASC  funkció engedélyezéséhez  nyomja 

meg  a programozás  billentyűt,  amíg a 

időzítő  ikon meg nem jelenik  a  kijelzőn. 

• Nyomja meg egyszerre a ,és  

billentyűket legalább 3 másodpercig. 

• A funkció letiltásához ismételje meg 

ugyanezt. 

MEGJEGYZÉS -  Ez a funkció nem érhető el 

minden termosztát  modellen; kérjük,  olvassa  el  
a  kezelési útmutató  pontos leírását. 

MEGJEGYZÉS - Ez a funkció csak a 

az időzítő funkció esetén érvényes. 

Nyitott ablak észlelés funkció  

A nyitott ablakészlelési funkció  lehetővé teszi,  

hogy a  készülék  észlelje az ablakok  nyitását  

a helyiségben, ebben az esetben 30 percre 

kikapcsolja a fűtőelemet. Ez a funkció akkor 

aktiválódik, ha legalább 1,5°C-os    

hőmérséklet-csökkenést észlel. A funkció 

kikapcsol, ha legalább  1,5°C-os emelkedést 

észlel,  és  a  fűtés a beállítások szerint 

újraindul.  Miután 30 percig ebben az 

üzemmódban volt, a készülék automatikusan 

visszatér a korábban beállított üzemmódba.     

• A Nyitott ablak  észlelésének engedélyezése  

funkciót, nyomja meg egyszerre a gombokat,  

és legalább 3  másodpercig. 

• A funkció letiltásához ismételje meg a 

ugyanezt. 

Fogyasztási mutató  

Ez a hasznos funkció az aktuális 

energiafogyasztást mutatja, a 

hőmérsékletkészlet alapján. A kijelző bal felső  

sarkában lévő ikon 3 színt, pirosat, sárgát és   

zöldet használ, amelyek a magas, közepes és 

alacsony energiafogyasztásnak felelnek meg.   
 

Alacsony töltöttségi szint 

figyelmeztetés  
Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a 

kijelzőn megjelenik a megfelelő ikon. Az 

elemeket a lehető leghamarabb ki kell 

cserélni. 

Megjegyzés – A hőmérséklet/üzemmód stb. 

jelet a távirányító a beállítás pillanatától számított 

egy másodperc elteltével továbbítja a 

termosztátra.. 



 

 

 
Áttekintés 

Fúvó működése 

 

 

PÁRÁTLANÍTÓ gomb 

BILLENTYŰZÁR 

Fúvó gomb BE/KI 

gomb 

Infravörös érzékelő 

 

Üzemmód 

BE-KI gomb  
 

 

LED állapota  Leírás 

Ki A rendszer nincs bekapcsolva 

 
Zöld állandó (készenléti) 

A párátlanító nem kapcsolható be, a fúvó nem kapcsolható be 

a billentyűzetről, de a távirányítóról kapcsolható be. 

Narancs állandó 
A párátlanító bekapcsolható, a fúvó a billentyűzetről és a 

távirányítóról kapcsolható be. 

Narancssárga villogó A távirányítótól kapott parancsok. 

 

FIGYELEM - Ha a radiátor ki van kapcsolva, a következő alkalommal, amikor újra be van 

kapcsolva, az előző állapot visszaáll, amikor elindul. 



 

Fúvó üzemmmód 
 

A fúvó  funkció a FÚVÓ gomb megnyomásával kapcsol be (lásd a fenti képet). Ha a  FÚVÓ  

gombot   egyszer megnyomja,  a  fúvó 2 órán át  fut, majd  kikapcsol.   Ha  a környezeti hőmérséklet 

27°C fölé emelkedik, a törölközőmelegítő készenléti üzemmódba kapcsol, és ott marad, amíg a 

környezeti hőmérséklet  27°C alá nem csökken, vagy amíg 2 óra le nem  telik. 
 

LED állapota  Leírás 

Ki A fúvó nem működik. 

 
Kék, stabil 

Az időzítő által vezérelt működés 2 órán keresztül. A fúvó 

készenléti üzemmódba kapcsol, amikor eléri a jelenlegi 
hőmérsékletet, azaz  27°C-ot. 

Kék, villogó Készenléti üzemmódban. 

 

PÁRÁTLANÍTÓ FUNKCIÓ  
 

A Párátlanító funkció a PÁRAMENTESÍTŐ gomb megnyomásával kapcsolható be (lásd a fenti 

im- életkort). Ha a PÁRAMENTESÍTŐ gombot egyszer megnyomja, a párátlanító 24 órán át fut, 

majd kikapcsol.   

Ha a PÁRAMENTESÍTŐ gombot ismét megnyomja, a párátlanító időkorlát nélkül fut.   

A párátlanító funkció a PÁRÁTLANÍTÓ gomb harmadik megnyomásával kapcsolható ki. 
 

LED állapota  Leírás 

Ki A párásító ki van kapcsolva. 

Kék, stabil 
Az időzítő 24 órán át vezérelte a működést. A párátlanító 

24 óra elteltével kikapcsol. 

Kék, villogó Folyamatos párátlanító működés, időkorlát nélkül. 

Piros, egyenletes Tálca hiba (a tálca nincs megfelelően telepítve, vagy megtelt) 

 

FIGYELEM - A párátlanító csak a kézi paranccsal működik. Ha a tálca megtelt, vagy nincs megfelelően 

beszerelve, a párátlanító NEM kapcsol be. 



 

Billentyűzet zárolása 
 

Tartsa lenyomva a  BILLENTYŰZETZÁR és a PÁRÁTLANÍTÓ gombokat több mint 5 

másodpercig, hogy aktiválja  a billentyűzárat, amelyet a BE/OFF gombon  villogó zöld fény 

jelez. 

 
    

A billentyűzet feloldásához tartsa a gombokat és gombokat több mint 3  másodpercig együtt. 

Hibaüzenetek 
 

 

LED állapota  Leírás 

Piros, egyenletes Tálcahibaüzenetek (a tálca nincs megfelelően telepítve, vagy 

megtelt) 

Piros, villogó 
Hibaüzenetek (szűrő eltömődött, érzékelő törött, 

ventilátor törött, stb.) 

 
Alaphelyzetbe állítási beállítás 

A készülék alaphelyzetbe állításához tartsa lenyomva az időzítő és a párátlanító gombokat 

körülbelül 5 másodpercig. 

Csak akkor javasoljuk az alaphelyzetbe állítást, ha a készülék már hiba üzemmódban van. 



 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

• A 230 V-os tápfeszültség 10%50Hz ± 0.8m kábellel. 
• CTN hőmérséklet-érzékelő. 
• IP 24. 
• Üzemi hőmérséklet 0° - 50°C. 
• Hő-túlmelegedés elleni védelem a készülék ellenállása érdekében. 
• Hőmechanikai biztonság a készülék ellenállására. 
• Eltömődött szűrő vagy ventilátor meghibásodása a CTN hőérzékelőn keresztül. 
• Semleges váltás. 
• Fűtött törölközősítő berendezés: 750W+60W (ellenállási terhelés). 
• Tálca kapacitása: 1  liter. 

 

Távirányító 

 
Kijelző LCD 

Billentyűzet Billentyűzet 7 gombbal 

Hőmérséklet beállítása Digitális 

Mód beállítás Digitális 

Működési módok és aktivált funkciók Komfort, Éjszakai,  Fagymentesítő, 

Készenléti,  Időzítő,  Külső vezérlés, 2 

órás fokozott üzemmód,  ECO, Nyitott 

ablak érzékelő,  ASC, Billentyűzár 

Választható hőmérséklet-tartomány 7C ÷ 32C 

Üzemi hőmérséklet-tartomány -10C ÷ 40C 

Akkumulátor típusa 2x1,5V, AAA 

Jelátvitel Infravörös (két adón keresztül) 

Méretek 100 x 42 x 27mm (H x L x l) 

Szerelési Fali szerelés a speciális tartón keresztül 

Garancia 2 év 

 
Gyártó: DELTACALOR s.r.l. 

Használati utasítás elérhető: 

http://www.lfantoni.com/d/DOC.IS.003443.pdf 
 

A termékre alkalmazott szimbólum azt jelenti, hogy ártalmatlanítás esetén, a 2012/19/UE 

irányelvnek megfelelően kötelező a készüléket egy speciális hulladékgyűjtő központba átadni. A 

készülék et ki lehet  cserélni. Ez a termék nem tartozik    a  háztartási  hulladék  oka.   A  megfelelő  

hulladékártalmatlanítás    magában foglalja a környezet védelmét és a természeti erőforrások 

kiaknázásának korlátozását.   

Megfelelőségi nyilatkozat: A gyártó saját felelősségére kijelenti, hogy a jelen 

kézikönyv hatálya alá tartozó termék megfelel a 2014/35/UE, CEM 2014/30/UE  

és  RoHS 2011/65/UE kisfeszültségű irányelv essen-tial követelményeinek.  

http://www.lfantoni.com/d/DOC.IS.003443.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem 

vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr 

fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására. 

 

Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális 

kötelezettségeket ellátja: 

 

 

 
Cégnév: BIOKOPRI Kft. 

Székhely: 6500 Baja, Mártonszállási út 10. 

Adószám: 14727667-2-03 

 

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu 

Web: www.biokopri.hu 
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