
Használati útmutató 

Max Wide
típusú elektromos kandallóhoz 

Tisztelt Vásárlónk! 

Gratulálunk a készülék megvásárlásához. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati 
útmutatót, és kövesse az alábbi utasításokat, hogy elkerülje a készülék károsodását. A 
használati utasításban felsorolt utasítások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából 
eredő hibákra nem terjed ki a garancia és semmilyen felelősséget nem vállalunk. 
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  FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK!  

VIGYÁZAT! 

Villamos eszközök használata során a tűzeset, áramütés és személyi sérülés kockázatának 
mérséklésére mindig tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, köztük az alábbiakkal: 

● A kandalló használata előtt olvassa el az utasításokat. 
● Használat közben a kandalló forró. Az égési sérülés elkerülése érdekében ne érjen a forró felülethez. 

A kandalló mozgatásához használja a fogantyúkat (ha vannak). A gyúlékony anyagokat, pl. bútorokat, 
párnákat, ágyneműt, ruhákat és függönyöket tartsa legalább 1 m-re a kandalló elejétől, és a kandalló 
oldalaitól és hátuljától távol. A túlhevülés megelőzése érdekében ne takarja le a kandallót. 

● Legyen rendkívül elővigyázatos, ha a kandallót gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek 
közelében használja, vagy üzemelés közben felügyelet nélkül hagyja. 

● Ha nem használja, mindig csatlakoztassa le a kandallót. 
● Ne használja a kandallót, ha vezetéke vagy csatlakozója sérült, ha meghibásodott, leesett, vagy 

bármilyen sérülést szenvedett. Ilyen esetben juttassa el a kandallót engedélyezett szervizbe 
kivizsgálásra, elektromos vagy mechanikus beállításra, vagy javításra. 

● Kizárólag beltéri használatra – ne használja kültérben. 
● A kandalló nem fürdőszobában, mosókonyhában vagy hasonló beltéri területen való használatra lett 

tervezve. Soha ne helyezze el a kandallót olyan helyen, ahol fürdőkádba, vagy más, vizet 
tartalmazó edénybe eshet. 

● Ne vezesse el a kandalló vezetékét szőnyeg alatt. Ne takarja el a vezetéket kisebb-nagyobb 
szőnyeggel vagy hasonló burkolattal. A vezetéket forgalmas helyektől távol vezesse el, ahol 
nem fognak belebotlani. 

● A kandalló lecsatlakoztatásához kapcsolja le vezérlőit, majd húzza ki csatlakozóját az aljzatból. 
● Ne helyezzen semmilyen tárgyat bármely szellőztető vagy elszívó nyílásba, mert az áramütést 

vagy tüzet okozhat, illetve kárt tehet a kandallóban. 
● A tűzesetek megelőzésére ne zárja el semmilyen módon a levegőbeszívó vagy –elvezető nyílásokat. Ne 

használja a kandallót puha felületen, pl. ágyon, mert elzáródhatnak a nyílásai. 
● A kandalló belseje forró és ívet vagy szikrát képező alkatrészeket tartalmaz. Ne használja olyan 

helyen, ahol gázolajat vagy gyúlékony folyadékot használnak vagy tárolnak. 
● A kandallót kizárólag az útmutatóban leírtak szerint használja. A gyártó által nem javasolt 

bármely felhasználás tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat. 
● VESZÉLY- Rendellenes körülmények között magas hőmérséklet alakulhat ki. Ne takarja el a 

kandalló elejét, se részben, se teljesen. 
● Az izzók cseréjét csak a kandallónak a tápellátásról lecsatlakoztatott állapotában szabad 

elvégezni  
● A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy a kellő 

tapasztalatot és tudást nélkülöző személyek (a gyermekeket is beleértve) csak felügyelettel, vagy 
akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy kioktatta őket a készülék használatáról. 
Ne engedje, hogy gyermekek a készülékkel játszanak. 

● FIGYELEM: A hőkioldó véletlen elállítódása miatt veszély elkerülésére a készüléket tilos külső 
kapcsolószerkezeten, pl. időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörre csatlakoztatni, melyet a 
közműszolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol. 
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A KANDALLÓPÁRKÁNY MINIMÁLISAN SZÜKSÉGES FÉRŐHELYE  

 
 

HA A KANDALLÓPÁRKÁNY KIKÉSZÍTÉSÉHEZ FESTÉKET VAGY LAKKOT HASZNÁL, AZ 
ELSZÍNEZŐDÉS MEGELŐZÉSÉRE ANNAK HŐÁLLÓNAK KELL LENNIE.

VIGYÁZAT

Tápellátás

Csatlakoztassa a tápvezetéket egy AC 220-240V-os aljzatba. Győződjön meg a 
csatlakozóaljzat  megfelelő állapotáról, és hogy a csatlakozó nincs kilazulva. SOHA ne lépje 
túl az áramkör maximális áramerősségét. Ne csatlakoztasson más készülléket egy azon 
áramkörbe.

TÁPELLÁTÁS



MŰKÖDTETÉS

ÜZEMBE HELYEZÉS 

1. Üzembe helyezés előtt óvatosan távolítsák el a csomagolóanyagot, nehogy 
megsértsék a készüléket vagy a csatlakozóvezetéket. Bármilyen sérülés esetén tilos 
üzembe helyezni! 

2. Válassza ki a falfelületet, ahol a kandallót el szeretné helyezni, vegye  
figyelembe, hogy a csatlakozókábel hossza 1,5 m.

3. A készülék beépíthető, megfelelő teherbírású polcon vagy padlón elhelyezhető. 
Ügyeljen a megfelelő szellőzésre. A készüléket ne ejtse le, stabilan helyezze el, hogy 
ne tudjon eldőlni.

4. A készülék kizárólag száraz beltéri körülmények között használható! 

5. A távirányítóba helyezzen be elemet!

6. Csatlakoztassa a készüléket szabványos földelt fali csatlakozóaljzatba! Ezzel a 
készülék üzemkész.  

<ON/OFF> Az elektromos kandalló be / ki kapcsolása.


<DIMMER> A lángok és rönkök fényerejét állítja. A kandalló 
bekapcsolás követően olyan fényerővel világít, ahogy ki lett 
kapcsolva. A gomb megnyomását követően a készüléken lévő 
visszajelző lámpa villogni kezd, és a fényerő elkezd változni. Amikor 
eléri azt a fényességi szintet, amelyet szeretne, ismét nyomja meg a 
gombot és a fényerő a beállított szinten marad.


<HIGH> Bekapcsolja a fűtést és magas fokozatra állítja. A 
készüléken lévő visszajelző lámpa jelzi az aktuális beállítást.


<LOW> Bekapcsolja a fűtést és alacsony fokozatra állítja, ha a 
kandalló már fűt, kikapcsolja a fűtést. A készüléken lévő visszajelző 
lámpa jelzi az aktuális beállítást.


A kandallót kapcsolja ki, ha már nem használja.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

A tisztítás elvégzése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. A készülék felületének 
tisztítását egy puha, száraz ruhadarabbal végezze. Ne használjon tisztítószereket, 
amelyek károsíthatják a készülék burkolatát. 

HIBAELHÁRÍTÁS 

A láng-effekt nem működik megfelelően - Ellenőrizze a hálózati tápellátást / Cseréljen 
izzót! A készülék nem reagál a távirányító jeleire. - Ellenőrizze a távirányító elemeit! 

A távirányító nincs a vevőegység hatósugarában, lépjen közelebb a készülékhez. 

MŰSZAKI ADATOK 

Típus: MAX WIDE

Tápellátás: 230 V~ 50 Hz (16A áramkör szükséges)

Teljesítmény: 2000W 

IP védettség: IP20: Víz behatolása ellen nem védett! Csak beltéri használatra.

Izzó: 2db E14 40W

Tömeg: 85kg

FIGYELMEZTETÉS 

Áramütésveszély! 

Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése, 
vagy rendellenes működés esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez. Ha 
a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárólag a gyártó, annak javító 
szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el! 

JÓTÁLLÁS 

A készülékre 24 hónap jótállást vállalunk a számla ellenében. 


