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PRIME S 91 / 114 / 127 / 152 / 165 / 182 cm 
PRIME B 104 / 127 / 140 / 178 cm 

Falra szerelhető / beépíthető elektromos látványkandallók 

AC 220V-240V 50Hz 

 

 

 

SÍK PANELES 
SÍK PANELES ELEKTROMOS KANDALLÓ FŰTÉSSEL 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék csatlakoztatása vagy használata előtt olvassa el és értelmezze  a 
használati útmutató egészét, a biztonsági információkat is beleértve. Ennek 

elmulasztása tüzet, áramütést, vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre. Ha a terméket eladja 
vagy elajándékozza, ne feledje el csatolni hozzá ezt az útmutatót.

VIGYÁZAT!

FIGYELEM!

SÍKPANELES ELEKTROMOS LÁTVÁNYKANDALLÓ FŰTÉS NÉLKÜL
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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. 
● 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 kandallót kizárólag az útmutatóban leírtak szerint használja. A gyártó által nem javasolt 

bármely felhasználás tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat. 
● 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. 
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 Előkészítés  

 

Vegye ki az összes elemet és szerelési segédanyagot a kartondobozból, és helyezze őket tiszta, puha és 
száraz felületre. Az alkatrészek és az összeállítás lépései a falra szereléshez, illetve süllyesztett 
alkalmazáshoz lettek csoportosítva. Ellenőrizze az alkatrészlistával az összes alkatrész meglétét. A 
csomagolóanyagokat megfelelő módon ártalmatlanítsa, de lehetőleg hasznosítsa újra. 
Az alábbi szerszámokra lesz szüksége (a készlet nem tartalmazza): Phillips csavarhúzó; vázléckereső; 
vízmérték; mérőszalag; elektromos fúrógép; 1/4”-es fafúrószár, kalapács. 

 Elemek és segédanyagok  

 

A termék ÜVEG panelt tartalmaz! Az üveg kezelése során mindig legyen rendkívül 
elővigyázatos. Ennek elmulasztása személyi sérülést vagy vagyoni kárt okozhat.

KANDALLÓ

CSAVAROK DÜBELEK

TÁVIRÁNYÍTÓ DEKOR ELEM ALÁTÉT

FALI TARTÓ L - TARTÓ DEKOR ELEM
KRISTÁLYOK

RÖNK
A kandalló hátlapján
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 Műszaki adatok és méretek  

Prime S modell (vékony kerettel) 

Prime B modell (vastag kerettel) 

Megnevezés Elektromos látványkandalló

Típus 3 állású szerelőegység: 
falra szerelt, falba 
süllyesztett, vagy 

kandallópárkánnyal szerelt

Feszültség 220 - 240 V AC

A TERMÉK MÉRETEI

MODEL (DOBOZON)

MODEL (DOBOZON)
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 Telepítés és összeállítás  
Készülékét telepítheti falra szerelve, falba süllyesztve és/vagy kandallópárkánnyal. A telepítéshez 
válasszon megfelelő, nedvességnek nem kitett helyet, nagy forgalmú helyektől távol. 

FALBA SÜLLYESZTETT TELEPÍTÉS  
 

 ( A )          ( B )  

A. LÉPÉS: Válasszon egy száraz falat a kandallót befogadó nyílás kialakításához. A nyílás mérete kapcsán ld.  az 
alábbi táblázatot. 

B. LÉPÉS Rögzítse a két tiplit a kandallóbetét oldalain, a rajzon szerint (B) ábra  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C. LÉPÉS: Távolítsa el a két csavart az üvegpanel mindkét oldalán. ( C ) ábra 
D. LÉPÉS: Két személy együtt emelje ki az üvegpanelt a kandallóbetétből, melyet ezután puha és tiszta 
felületre kell lefektetni. ( D) ábra 

E.  LÉPÉS: Távolítsa el a csavarokat mindkét oldalon, ezután vegye le a két fém keret elemet. Tegye őket biztos 
helyre, hogy később vissza tudja helyezni. (Ábra E, F) 

 
F. LÉPÉS Két személy helyezze el a kandallót a falban kialakított nyílásba. (Fal síkjában történő beépítés) 
- A kanallót csavarokkal rögzítse a két oldalán (G ábra) 
- Helyezze el a parázságyat (rönk, kristály), majd helyezze vissza az üveg tartó keretet (H ábra) 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Falra szerelés 
A falak többféle anyagból készülhetnek, ezért a készülék falra történő szerelése előtt az ehhez 
megfelelő dűbelt válassza. 
A. Válasszon egy nedvességnek nem kitett helyet. 
B. Végleges helyének meghatározásához két személy emelje a falhoz a készüléket. 
C. Fektesse a készüléket elejével lefelé puha, karcolást nem okozó felületre. A csavarok 
eltávolításával szerelje le a konzolt az egység hátuljáról – ld. az 1. ábrát 
D. Jelölje meg a kandalló helyét, majd a mellékelt csavarokkal rögzítse a falhoz a 
konzol(oka)t. A konzolnak vízszintesnek kell lennie, és akasztóinak felfelé KELL állnia. 
MEGJEGYZÉS: Határozottan tanácsoljuk, hogy a szerelőkonzolt (E) a vázlécekbe 
csavarozza,  
ha ez lehetséges. Ha a vázlécek 
nem használhatók, a konzolt a 
mellékelt műanyag tiplikkel 
rögzítse biztonságosan a falhoz. 
E. A fali szerelőkonzol felszerelése 
után két személy emelje meg a 
készüléket, és akassza a konzol két 
akasztóját a készülék hátulján 
található két nyílásba. 
F. Ellenőrizze a készülék stabilitását, és győződjön meg róla, hogy a konzol nem tud 
kiszakadni a falból. 
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Távolítsa el a kandalló közepén lévő ezüst színű csavart, alul.
ÁBRA 1-1

Rögzítse az L alakú tartó elemet az előzőleg eltávolított csavarral a kandallóhoz
ÁBRA 1-2

Rögzítse az L alakú tartó elemet a falhoz megfelelő dűbel segítségével. Ez biztosítja, hogy a 
kandallót ne lehessen a fali tartóról leemelni.

ÁBRA 1-3
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Rönkkészlet / kristály- / díszkő „parázs” behelyezése (opcionális kiegészítő) 
(MEGJEGYZÉS: A telepítést a megvásárolt vagy kiválasztott parázstípusnak megfelelően végezze.) 

 

, 

A, az üveg előlapot el kell távolítani, mielőtt a kanalló a helyére kerülne.

B, ha köveket, kristályokat szeretné elhelyezni a kandallóban, helyezze be a mellékelt 
műanyag tartólapot. Erre óvatosan helyezze el a dekorációs elemeket.
Majd helyezze vissza a kandalló üveglapját.

Ha a rönk parázselemet szeretné használni, ugyanilyen módon telepíthető, a műanyag 
tartólapot ez esetben nem kell behelyezni.

kandalló a helyére kerülne.



 Használat  

Beüzemelés 
Csatlakoztassa a dugvillát egy hálózati aljzathoz (230V AC). Győződjön meg arról, holy az aljzat 
megfelelő állapotban van és szorosan csatlakozik a dugvilla. SOHA ne lépje túl az áramkör megengedett 
maximális terhelhetőségét.  NE csatlakoztasson több készüléket egyidőben ugyanazon áramkörbe. 

A készülék funkciói 
Ez az elektromos kandalló CSAK a mellékelt TÁVIRÁNYÍTÓVAL működik. 
Használat előtt olvassa el a használati útmutatóban szereplő biztonsági előírásokat!  

Távirányító 

Működtetetés távirányítóval 
GOMB FUNKCIÓ REAKCIÓ / VISSZAJELZÉS

ON: Engedélyezi a távirányító funkcióit, 
bekapcsolja a készüléket, és a láng 
effektet. 

OFF: Letiltja a távirányító funkcióit, 
kikapcsolja a készüléket és a láng 
effektet.

1. Nyomja meg egyszer: A visszajelző 
fény és a készülék bekapcsol.Minden 
funkció elérhető. 

2. Nyomja meg ismét: A lángeffekt 
kikapcsol, a kandalló készenléti módba 
kerül. Minden funkció kikapcsol.

Láng sebesség gomb: Vezérli a láng 
sebességét. 4 lángsebességi szint érhető 
el: 01 - leglassabb, 02 - közepes, 03 - 
gyors, 04 - leggyorsabb.

1. Nyomja meg egyszer: A láng sebessége 
változik 

2. Nyomja meg ismét: amíg a kívánt 
lángsebességet el nem éri. A kijelző 
mutatja a beállítást. Az 
alapértelmezett beállítás a 02 
(közepes sebesség)

#  
POWER

#  
SPEED
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Távirányító elem információ 

A távirányítóhoz használja a mellékelt CR2025 elemet. 
SOHA ne dobja az elemet tűzbe, és ne próbálja tölteni, mert ez robanáshoz vezethet. 
Ne dobja az elemet a háztartási hulladékba. Az elhasznált elemet a kijelölt gyűjtőhelyeken adja le, ne dobja 
azt a háztartási hulladékgyűjtőbe. 

Láng szín gomb: Változtatja a láng 
effekt színét. 

INFO: A lángszín a készülék 
kikapcsolásáig a beállított színen 
marad.

1. Nyomja meg egyszer: A 
lángeffekt színe megváltozik. 

2. Nyomja meg ismét: amíg a 
kívánt lángszínt el nem éri. 
Összesen 3 szín közül választhat.

Fényerő gomb: A lángeffekt 
fényességét állítja be.  

INFO: A láng fényesség a 
készülék kikapcsolásáig a 
beállított szinten marad. 

1. Nyomja meg egyszer: A 
visszajelző fény világít. A láng 
fényesség változik. 

2. Nyomja meg ismét: amíg a 
kívánt láng fényességi szintet el 
nem éri.

LED parázságy szín gomb: Változtatja 
a parázs effkt színét. 

INFO: A parázs effekt színe a készülék 
kikapcsolásáig a beállított színen 
marad. 

1. Nyomja meg egyszer: A parázságy 
színe megváltozik. 

2. Nyomja meg ismét: amíg a kívánt 
lángszínt el nem éri. Összesen 10 
szín közül választhat.  

3. Automatikus váltás: amint 11. 
alkalommal nyomja meg a gombot, 
a parázságy színe folyamatosan 
változik, körülbelül 15 másodperc 
egy teljes ciklus.

LED parázságy fényerő gomb: 
Beállítja a parázságy fényerejét. 
INFO: A parázságy fényesség a készülék 
kikapcsolásáig a beállított szinten marad. 

1. Nyomja meg egyszer: A 
parázságy fényessége változik. 

2. Nyomja meg ismét: amíg a 
parázságy fényereje a kívánt 
fényességi szintet el nem éri.

#  

FLAME 
COLOR

#  

EMBER 
BRIGHTNES
S

#  

FLAME 
BRIGHTNE

SS

#  

EMBER 
LIGHTS
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Ápolás és karbantartás  
Tisztítás 

%  

Fém részek: 
□ A polírozáshoz használjon citrusolaj alapú termékkel enyhén benedvesített puha kendőt. 
□ NE használjon réz- vagy háztartási tisztítószert, mert kárt tennének a fém szegélyben. 

Üveg: 
□ Használjon kendőre vagy törölközőre permetezett jó minőségű üvegtisztító sprayt, majd szárítsa meg 

alaposan az üveget papírtörölközővel vagy szöszmentes kendővel. 
□ SOHA ne használjon dörzsölő hatású tisztítószert, folyékony sprayt, vagy bármely tisztítószert, mely 

megkarcolhatná a felületet. 

Műanyag: 
□ Törölje át gyengéden egy enyhén nedves kendővel és mosogatószer és meleg víz kíméletes oldatával. 
□ SOHA ne használjon dörzsölő hatású tisztítószert, folyékony sprayt, vagy bármely tisztítószert, mely 

megkarcolhatná a felületet. 

KARBANTARTÁS 

Elektromos és mozgó alkatrészek: 
□ A motorok gyárilag lettek megkenve, és nem igényelnek kenést. 
□ Az elektromos alkatrészek be lettek építve a kandallóba, és nem javíthatók a felhasználó által. 

Tárolás: 
□ Használaton kívül tiszta és száraz helyen tárolja a kandallót. 

%  

A kandalló megtisztítása, karbantartása vagy elmozdítása előtt MINDIG kapcsolja KI azt, 
és húzza ki csatlakozóját az aljzatból. Ennek elmulasztása áramütést, tüzet vagy 
személyi sérülést okozhat. 

SOHA ne merítse a kandallót vízbe, és ne fröcsköljön rá vizet, mert az áramütést, 
tüzet vagy személyi sérülést okozhat.

VIGYÁZAT! A felhasználó NEM VÉGEZHET JAVÍTÁST a kandalló belső vagy 
elektromos alkatrészein. Ne próbálja meg szervizelni a kandallót.

Áramütés veszélye! NE NYISSA FEL a paneleket! A kandalló nem tartalmaz a 
felhasználó által javítható alkatrészt! 

A kandalló megtisztítása, karbantartása vagy elmozdítása előtt MINDIG kapcsolja KI azt, 
és húzza ki csatlakozóját az aljzatból. Ennek elmulasztása áramütést, tüzet vagy 
személyi sérülést okozhat.


