
Stilo konvektor fűtőtest 

STI1708 

Használati útmutató 

 

Biztonsági figyelmeztetések 

A túlmelegedés elkerülése érdekében a készüléket használat közben LETAKARNI SZIGORÚAN TILOS! 

A terméket javítani, szétszedni, vagy módosítani tilos! Meghibásodás esetén keresse fel a 

szakszervizet vagy szakembert. 

Ha a hálózati tápkábel elhasználódott, sérült, vagy a csatlakozódugó megsérült ne használja tovább a 

terméket! Küldje szervízbe a terméket a szakszerű javításhoz.  

Csak 230V~ feszültségű, földelt hálózati csatlakozóaljzattal használja! 

A készüléket tilos közvetlenül hálózati csatlakozóaljzat alatt elhelyezni! 

Ne csatlakoztasson más nagy teljesítményű elektromos készüléket abba a konnektorba, ahol a 

fűtőtestet használja. 

Tilos gyerekek közelében felügyelet nélkül működtetni! 

Tilos a készüléket víz, és nyílt láng közelében használni! Óvja víz fröccsenéstől a készüléket, ne 

használja fürdőkád, zuhanyzó, úszómedence közvetlen közelében! 

Ne használja a készüléket gyúlékony, vagy robbanásveszélyes anyagok közelében! 

A fűtőtestet tartsa távol a hő hatására deformálódó/elszíneződő/romló tárgyaktól! Ne használja 

erősen poros helyeken! 

A kiáramló meleg levegő ne irányuljon közvetlenül függönyre, vagy más éghető anyagra! 
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A készülék tisztításához használjon nedves ruhát, enyhe tisztítószert. Ne használjon erős oldószert, és 

ne öblítse le vízzel. Ne merítse vízbe! 

A fűtőtest csak beltéri használatra alkalmas. 

Tilos olyan környezetben használni, ahol gyúlékony, vagy robbanásveszélyes gőz szabadul fel. 

A vezetéknél húzva ne mozgassa a készüléket! 

A fűtőtestet stabilan kell elhelyezni, használat közben ne fordítsa fel, ne döntse meg. 

Tilos a fűtőtestet olyan helyen használni, ahonnan felfüggesztett tárgyak könnyen ráeshetnek. Tilos 

instabil felületen elhelyezni a készüléket! 

A termék részei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fűtött levegő kimenet 

2. Kezelőpanel 

3. Támasztó lábak 

4. Hideg levegő kimenet 

5. Fűtőtest ház 

Felszerelés 

1. Vegye ki a terméket a kartondobozból, és távolítsa el a nejlon csomagolást a készülékről. 

2. Óvatosan fordítsa meg a fűtőtestet, és a csomagban található lábakat helyezze a készülék 

alján található csavarmenetekhez. 

Csavarhúzóval csavarja be a csavarokat, és 

rögzítse biztonságosan a lábakat.  

3. Fordítsa vissza a készüléket a lábaira. 

Fűtőtest használata 

Fokozatállító kapcsoló: a fűtés teljesítménye 

állítható a kapcsolóval. 



Termosztát kapcsoló: a termosztát funkció beállításához. 

Bekapcsolás 

Csatlakoztassa a fűtőtest csatlakozóját hálózati aljzatba. 

Tekerje a termosztát kapcsolót a max. állásba. 

Forgassa a fokozatállító kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba az I. vagy II. fokozatra a 

bekapcsoláshoz. Bekapcsolt állapotban az indikátor piros fénnyel világít. 

Hőmérséklet beállítása 

A termosztát kapcsolót forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a MAX. pozícióba. 

Amikor a hőmérséklet elérte a szobában a kívánt értéket lassan tekerje visszafelé a kapcsolót, amíg az 

nem kattan. Ekkor a termosztát egy egyenletes hőmérsékletet fog fenntartani, ki-bekapcsolva a fűtést 

automatikusan. 

Hidegebb idő esetén kissé tekerje feljebb a kapcsolót, mint a kívánt érték a hatékony felfűtés 

érdekében. 

Kikapcsolás 

Forgassa a fokozatállító kapcsolót a 0 értékre a kikapcsoláshoz, és húzza ki a hálózatból a csatlakozót. 

 

Technikai adatok 

Termékkód STI1708 

Névleges feszültség 220-240V AC 

Névleges frekvencia 50/60 Hz 

Teljesítmény 1250/2000 W 

 

Gyártó:  
Daniella Kereskedelmi Kft.  
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.  
www.daniella.hu 

 


