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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! 

A fűtőtest használatakor a tápkábelt a készülékház mögött vezesse el. A készülékház előtt 

elvezetni tilos, a vezeték felhevülhet, károsodhat! 

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! 

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! 

Tartsa távol hőforrásoktól, és közvetlen napsugárzástól. 

 

Termék bemutatása 

A készülék gyorsan képes növelni a beltéri hőmérsékletet. Szuper csendes működésű, 

nyílt láng használata nélküli biztonságos, hatékony, energiatakarékos fűtőtest.  

Vezérelhető közvetlenül a készüléken található kezelőpanelről, vagy a távirányító 

segítségével, illetve telefonos alkalmazással is. Különböző időzítő, visszaszámláló, 7 

napos programozás funkciók elérhetőek a kényelmesebb és takarékosabb működtetés 

érdekében. 

 

Fő funkciók 

1. Gyors használatra kész felfűtés  

2. Túlmelegedés elleni védelem 

3. Állítható hőmérséklet 10-49°C között  

4. 3 választható beállítási mód  

5. 7 napos programozási funkció 

 

Termék részei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Kezelőfelület 

B: Előlapi panel 

C: Lábak 

D: Rögzítési pontok falra szereléshez 

E: Hátlap 

 



Technikai adatok 

Termékkód STI1709 

Névleges feszültség 220-240V AC 

Névleges frekvencia 50/60 Hz 

Teljesítmény 1000/2000 W 

Lábak felszerelése 

1. Óvatosan fordítsa fejjel lefelé a fűtőtestet, majd vegye ki a csomagolásból a csavarokat 

és a 2 lábat. 

2. Helyezze a fűtőtest alján kialakított csavarlyukakhoz az egyik lábat, majd a csavarokkal 

rögzítse. Ugyanígy rögzítse a másik lábat is. 

3. Miután felhelyezte a lábakat, fordítsa vissza a fűtőtestet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falra szerelés 

A terméket a padlótól legalább 15 cm, a mennyezettől pedig legalább 50 cm távolságra 

szerelje fel. 

Kövesse a következő felszerelési lépéseket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1． Fúrjon 2 lyukat a felszerelés helyére (a 2000W modellnél 550 mm a 2 felszerelési pont 

távolsága) 

2． Helyezze a csomagban található tipliket a kifúrt lyukakba (átmérő: 8mm, mélység: 40mm), 

majd csavarhúzóval csavarja be a csavarokat a tiplibe. Végül helyezze fel a fűtőtestet, a 

csavar fejét igazítsa a fűtőtest akasztófülébe.  

Megjegyzés: Fúrás előtt mérje ki a pontos felszerelési távolságot, magasságot. Fúrás 

előtt győződjön meg róla, hogy nem megy vezeték az adott falszakaszban. 



Kezelési útmutató 

 

1. Kezelőpanel és távirányító 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kijelző 

 

 

 

3. Az első használat 

Wi-Fi használat: Csatlakoztassa a fűtőtestet a hálózatba, majd kapcsolja be az 

oldalán található piros kapcsolót. Ekkor még a kjelző nem kapcsolt be. Nyomja hosszan a 

“ ” gombot 5 másodpercig, ekkor a kijelzőn megjelenik az “AP00” felirat. A telefonján 

kapcsolja be a bluetooth-t, és nyissa meg a ’Tuya smart’ alkalmazást. (Az applikáció első 

használatakor végezze el a szükséges regisztrációt.) Az alkalmazásban jobb felül 

található ’+’ ikonra kattintson, és válassza az eszköz hozzáadása opciót. Bekapcsolt 

bluetooth esetén az alkalmazás automatikusan felismeri a készüléket, majd kattintson a 



hozzáadás gombra, és adja meg a Wifi kapcsolat nevét, jelszavát, és kövesse a lépéseket. 

(Manuális hozzáadás esetén válassza ki a listából a háztartási kisgépek -> fűtés (Wi-Fi) 

menüt, és kövesse a lépéseket.) Sikeres hozzáadás után telefonjáról irányíthatja Wi-Fi 

kapcsolaton keresztül a készüléket. 

Normál használat: Csatlakoztassa a fűtőtestet a hálózatba, majd kapcsolja be az 

oldalán található piros kapcsolót. Bekapcsolás után hangjelzést ad ki, amely jelzi, hogy 

bekapcsolt a készülék. Nyomja a “ ”  gombot a kijelző bekapcsolásához, és nyomja az 

“ ” gombot a következő megjelenítéshez: 

 

 

1. Fűtés  

2. Hét napjai 

3. Mód  

4. Hőmérséklet  

5. idő 

 

 

4. Beállítások 

4.1. Mód kiválasztása 

A mód átváltásához nyomja meg újra a " " gombot, az alábbi módok közül választhat: 

kényelmi mód, eco mód és fagyvédelem mód; Minden egyes gombnyomással " " vált a 

módok között; Nyomja a " " gombot 3 másodpercig az ablak módhoz. Ebben az 

üzemmódban, ha a környezeti hőmérséklet 10 percen belül 5 fokkal csökken a készülék 

feltételezi, hogy a felhasználó kinyitotta az ablakot, ezért automatikusan leállítja a fűtést, és 

készenléti módba áll.  

 

4.2. Időzítő funkció 

Nyomja a " " gombot az időzítő funkcióhoz. Először a "00:00" látható a kijelzőn. Nyomja 

újra a " " gombot, a kijelzőn megjelenik: “01:00” ami 1 órás időzítést jelent. Nyomja ismét a 

gombot és megjelenik: "02:00" és így tovább tudja növelni az időzítés időtartamát. 24 óráig 

növelhető az időtartam, ha ekkor újra nyomja a gombot az időzítő alaphelyzetbe áll. 

Nyomja a " " gombot 3 másodpercig a jelenlegi idő beállításához.  

Miután hosszan nyomta a gombot az óra számai kezdenek villogni a kijelzőn. Az óra 

beállításához nyomja a " " vagy " " gombokat, majd nyomja újra 3 másodpercig a  

" " gombot, ekkor a perc számai villognak. A fentiekhez hasonlóan állítsa be a percet. 

Nyomja újra a " " gombot 3 másodpercig a hetek beállításához again, beállítás után várjon 

5 másodpercet a kilépéshez.  

 

4.3. A hőmérséklet beállítása  

A hőmérséklet beállításához nyomja a " " vagy " " gombot, gombnyomásonként 1°C-t 

nő vagy csökken a hőmérséklet. A hőmérséklet beállítási tartománya: 10-49°C; Beállítás után 

várjon 5 másodpercet a jelenlegi környezeti hőmérséklet megjelenítéséhez.  

Fagyás elleni védelem módban, amikor a környezeti hőmérséklet kisebb, mint 5°C a fűtés 



automatikusan bekapcsol alacsony fokozaton. Addig fűt, amíg a környezeti hőmérséklet eléri a 

9°C-t, majd készenléti állapotra vált. 

Gyerekzár funkció: nyomja a " " és " " gombokat egyszerre 3 másodpercig. A " " 

ikon megjelenik a kijelzőn, a gyerekzár bekapcsolt, ekkor a gombok nem működnek. A 

gyerekzár módból való kilépéshez nyomja újra a " " és " " gombokat egyszerre 3 

mádospercig. A kijelzőről eltűnik a " " ikon, és visszaáll a készülék normál működésre. 

 

4.4. Heti programozás funkció 

4.4.1. Nyomja a " " gombot 3 másodpercig a heti programozás mód megnyitásához, a 

" " ikon megjelenik a kijelzőn; 

4.4.2. Heti programozás módban nyomja a " " gombot egyszer, és a kijelzőn az "1" szám 

villogni kezd. A számok 1-7-ig a hét napjait jelölik hétfőtől vasárnapig. Nyomja a " " vagy 

" " gombot a nap kiválasztásához. A nap kiválasztása után nyomja újra a " " gombot, és 

a szám a kijelzőn villogni kezd, nyomja a " " vagy " " gombot az időszak 

kiválasztásához, egy nap 6 periódust tud beállítani; Nyomja a " " gombot újra és az óra 

kezd villogni, ezzel egyidőben a " " jel is megjelenik, ez azt jelzi, hogy ekkor fog indulni a 

fűtési periódus, nyomja a " " vagy " " gombokat az óra beállításához; Nyomja újra a 

" " gombot, itt a percet tudja beállítani az előzőek szerint.; Nyomja ismét a “ ” gombot, 

az óra újra villogni kezd a kijelzőn, és megjelenik a " " ikon, ami a fűtési periódus végét jelzi. 

Nyomja a " " vagy " " gombot az óra beállításához; Nyomja a " " gombot, és állítsa 

be a percet; Nyomja megint a " " gombot, és a hőmérséklet kezd villogni a kijelzőn, itt 

adhatja meg az előzőleg beállított időszakhoz tartozó hőmérsékletet. Ha a hőmérséklet 

nagyobb vagy egyenlő a beállított értéknél a fűtés leáll, és készenléti módra vált.  

4.4.3. Miután beállította a programozást a hétfői napra, ismételje a 5.2 pontban leírt lépéseket 

tetszés szerint a hét többi napjára is. Összesen 42 időperiódus állítható be a 7 napra.  

4.4.4. A heti programozás funkció használata során fontos beállítani először a jelenlegi időt, 

például mai nap szerda van 3.nap, így a szerdai 3. napot kell beállítani, hogy a heti 

programozási mód elindulhasson. 

A tápellátás megszakításáig a korábbi beállítások megmaradnak. 

 

 

 



 

Távirányító használata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A távirányító csak normal módban használható, Wi-fi módban nem.  

1. gomb: fűtő be/kikapcsolása 

2. gomb: mód választó, ugyanaz mint a " " gomb. 

3. gomb: nyitott ablak funkció 

4.  gomb: időzítő funkció, ugyanaz mint a " " gomb. 

5. és  gmbok: hőmérséklet beállítása fel-le 1°C-kal nyomásonként. 

 

Tisztítás és karbantartás 

1. Tisztítás vagy karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket, és hagyja kihűlni legalább 

10 percig. 

2. Ne merítse a készüléket vízbe! Kis mennyiségű tisztítószerrel törölje le a készülékházat, 

majd törölje szárazra. Ne használjon maró hatású, erős oldószert! 

3. Tisztítás, karbantartás után várjon míg teljesen megszárad a fűtőtest. 

4. Ha huzamosabb ideig nem használja áramtalanítsa a készüléket, és takarja le, hogy ne 

kerüljön por a készülékházba. A legjobb erre a célra a készülék csomagolásában lévő 

neylontasak használata. Száraz helyen tárolja.  

 

 
Gyártó:  

Daniella Kereskedelmi Kft.  

4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.  

www.daniella.hu 


