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 Girosole szabadtéri infra hősugárzó M-769 
 

Használati útmutató 
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót a készülék szerelése előtt. Őrizze 
meg a használati útmutatót.  
1. Általános figyelmeztetések 
Figyelem: Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, amely segítséget nyújt a 
szerelésben, használatban és karbantartásban. 
Az üzembe helyezés előtt kövessék a következő előírásokat: 

• A készüléket csak a rendeltetési céljának megfelelően használja, mert bármilyen a 
nem rendeltetésszerű használatból eredő vagyoni és személyi károkért a 
gyártó/forgalmazó nem vállal felelősséget. 

• A termék felszerelését az útmutató alapján szakember végezze el. 
• Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a termék sértetlen, és ha bármilyen sérülést 

vagy hibát észlel, azonnal forduljon az eladóhoz. 
• A csomagolóanyagot gyermekektől és illetéktelen személyektől tartsa távol, mivel 

veszélyforrás lehet. 
• Bizonyosodjanak meg arról, hogy az Ön csatlakozóján feltüntetett feszültség 

megegyezik az adattáblán feltüntetett  értékkel: 220-230V, 50Hz. 
Bármely elektromos készülék használata igényli néhány - az alábbiakban leírt- szabály 
betartását: 

• Ne érintse a készüléket nyirkos, nedves testrésszel (kéz, láb), valamint meztelen 
lábbal ne nyúljon a készülékhez. 

• Bármilyen hiba észlelésekor azonnal áramtalanítsa a rendszert és forduljon 
szakemberhez. 

• Ne engedje, hogy a készüléket gyermekek vagy képzetlen személyek 
használják. 

• Ne hagyja felügyelet nélkül a működő készüléket,  
• Amennyiben a készülék vagy a vezeték sérült, a javításhoz csak szakszerviz 

segítségét vegyék igénybe. 

• Ne használjon hosszabbítót a készülék hálózatra csatlakoztatásához. 
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• Ne végezzen módosításokat a készüléken, mivel ezzel veszélyeztetheti a 
biztonságos működést. 

• A csatlakoztatót tartsa szárazon. 
• Ha a készüléket nem használja, akkor kapcsolja le a tápfeszültségről. 
• Az üzembe helyezést villamossági szakember végezze. 
• Amennyiben a használati utasításban leírtakat nem veszi figyelembe, úgy az 

esetlegesen bekövetkező veszélyes balesetekért, károkért a gyártó, valamint 
forgalmazó felelősséget nem vállal. 

A készülék halogén kvarclámpával rendelkezik, melynek hatósugara 4-6 m (lásd 10. ábra). 
Az infra hősugárzó fűtőszálának közvetlen közelében 2200°C hőmérséklet van jelen, rövid 
hullámú infravörös sugarakat bocsát ki. A fűtőkészülék szinte azonnal a maximális 
hőleadással üzemel, az infra hősugárzás 1,2 micron hullámhosszú sugárzással történik. 
Ezeket figyelembe véve kellő körültekintéssel és óvatossággal használják a hősugárzót. 

2. Szerelés 
A szerelést kizárólag szakember végezheti el. A villamos energia ellátás csak megfelelő
földelés mellett történhet. 
A készüléket csak megfelelő vezetékkel használhatja, a hálózatba történő közvetlen 
csatlakoztatása, csak olyan kétpólusú kismegszakítóval történhet, amelynek az 
érintkezői közötti távolság min. 3 mm. Ellenőrizze, hogy a kismegszakító tulajdonságai 
megfelelnek a készülék biztonságos működéséhez! 
A készülék csak vízszintes helyzetben üzemeltethető, a tartozék felszerelő-készlet 
alkalmazásával.  
• Szakember végezheti el készülék hálózathoz való csatlakoztatását H07RN-F 3x1,5mm-es 
vezeték segítségével. 
• Termék I-es szigetelési osztálynak felel meg, valamint IP 65 védettségű, amely szerint 
kültéri használatra is alkalmas. 
• Hálózati feszültséghez való csatlakoztatást legalább IP 65 védettségű kiegészítőkkel, 
elemekkel kell elvégezni biztosítva ezzel a készülék védettségi értékét. 
FONTOS: Gondoskodjon róla, hogy a tápvezeték megfelelően legyen csatlakoztatva, ne 
érintkezzen a hősugárzóval, és ne legyen a hősugárzóval fűtött területen belül. 
Szerelés lépései 
1. Csavarhúzó segítségével csavarja ki a 9 db csavart (lásd 4. ábra). 
2. Készülék csatlakoztatható egy - vagy háromfázisú villamos hálózathoz (3 fázis + nulla + 
földelés)
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 • Egyfázisú csatlakoztatáshoz, végezze el a fázisvezető, nullavezető és a földelés egyenkénti 
csatlakoztatását, az 

L1-N-          jelű csatlakozó pólusaihoz.   (lásd 7. ábra). 
• Háromfázisú csatlakoztatáshoz, távolítsa el az A vezetékeket, majd végezze el a három 

fázis, nullavezető és földelés csatlakoztatását, az L3-L2-L1-N-          jelű csatlakozó 
pólusaihoz.   (lásd 8. ábra). 
3. A vezeték csatlakoztatható a készülékhez (lásd 4. ábra) felülről vagy alulról. Az alulról 
történő csatlakoztatás a következőképpen történhet: az alapzatról csavarja le a 6 db csavart, 
vezesse át a vezetéket a műanyag alapzaton és a tartórúdon keresztül, majd fent végezze el a 
csatlakoztatást. Ezután figyelmesen csavarja be a csavarokat az alapzatba (lásd 5. ábra). 
 
3. Összeszerelés  
• Két csővezetéket illessze egymáshoz, majd két csavar segítségével végezze el azok 
rögzítését. (1. ábra). 
• Az összekapcsolt csővezetékeket helyezze az alapzatba, majd a csavarok segítségével 
végezze el annak rögzítését (2.ábra).  
• Helyezze be a készülék felső részét a rúd felső végére, majd 3 csavar segítségével végezze 
el a rögzítést (3. ábra) 
 
4. Készülék elhelyezése  
•  Készüléket kizárólag egyenletes és sima felületre helyezze. 
• A hősugárzó három fűtőegysége a padlótól min. 180 cm magasságban legyen elhelyezve. 
• A készülék felső része és a mennyezet, tető között min. 40 cm-es szabad tér szükséges. 
(Lásd 9. ábra). 
• A készülék beszerelésénél a feltüntetett minimális távolságokat, falaktól, mennyezettől, 
padlótól feltétlenül be kell tartani. (9.ábra) Ne helyezze a készüléket a mennyezettel vagy 
gyúlékony anyagokkal szembe. 
• A különféle anyagokat legalább 1 méterre el kell távolítani a hősugárzó közeléből. Ez a 
minimális távolság a felhasználó számára is, mert a fűtőrács működés közben fokozottan 
felhevül. 
• Bizonyosodjon meg arról is, hogy semmilyen gyúlékony anyag ne kerüljön kapcsolatba a 
hősugárzóval, illetve ne legyen a hősugárzó közelében. 
• A hősugárzó nem szerelhető olyan helyekre, ahol veszélyes gázok vagy gőzök vannak. 
• Nem helyezhető el a készülék közvetlenül a fali konnektor alá. 
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• A hősugárzót úgy kell elhelyezni, hogy közvetlenül a tusolóból ne lehessen elérni a 
hősugárzó kapcsolóját. 
• Amennyiben fennáll a kockázat, hogy a készülék esetleg felborul, kérjük, rögzítse 
megfelelően a készüléket. Így például, az alapzat a földhöz rögzíthető az alapzaton található 
3 lyukon keresztül (5 ábra). 
 
5. Használat 
Az infra hősugárzó minden lámpája külön kapcsolható saját kapcsolójával (6. ábra). Mielőtt 
megnyomná a kapcsolót, határozottan fogja meg a fogantyút, valamint ügyeljen arra, hogy ne 
érjen hozzá semmilyen fém alkatrészhez. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék a 
meleget a kívánt területre sugározza. Amennyiben szükséges változtassa meg a melegítés 
szögét a hősugárzó oldalán található kar segítségével. (6. ábra).  
A készülék üzemeltetése csak olyan személyek által történhet akik ezen használati utasítást 
követik. Ha a helyiségben, ahol az infra hősugárzó található, nem tartózkodik senki a 
készüléket ki kell kapcsolni. 
 
6. Tisztítás 
A készülék bármilyen tisztítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni és a hálózati feszültségről 
is le kell kapcsolni. Mivel a készülék nem tartalmaz mozgó alkatrészeket így a készülék nem 
igényel komolyabb karbantartást. Ügyeljen rá, hogy a hősugárzó ne porosodjon, ne rakódjon 
rá semmilyen szennyeződés, mivel ekkor túlmelegedés következhet be, valamint a hősugárzó 
korai meghibásodásához vezethet. Az infra hősugárzót enyhén nedves, tiszta törlőronggyal 
kell tisztítani. 
7. Karbantartás 
A készülék bármilyen alkatrészcseréje vagy javítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni és a 
hálózati feszültségről is le kell kapcsolni. Képzett szakember segítségével és a gyártó által 
gyártott cserealkatrészekkel helyettesíthető a meghibásodott alkatrész. 
Ne használja a készüléket amennyiben a tápvezeték sérült állapotban van. A sugárzó 
robusztus kivitelének köszönhetően a készülék helyes és rendeltetésszerű használata esetén a 
fűtőszál élettartam 5000 óra. 
A fűtőszál cseréjénél, egyúttal a két végén található szilikon gyűrűt is cserélni kell! Utóbbi 
cseréje még annak elöregedése előtt kell, hogy megtörténjen. A hősugárzó speciális 
szigetelése, valamint ütésálló kivitele miatt a fűtőegységek cseréjét bízza szakemberre. 
Származási hely: Olaszország 

Fontos információ a környezetvédelmi szempontból kompatibilis megsemmisítéshez 
A termék megfelel az EU 2002/96/EK sz. irányelvének. 

 
A berendezésen látható áthúzott szeméttároló jel azt jelenti, hogy a terméket 
hasznos élettartamának lejártát követően - mivel a háztartási hulladéktól 
elkülönítve kell kezelni – egy elektromos és elektronikus berendezéseket fogadó 
szelektív hulladékgyűjtő központnak kell átadni, vagy új hasonló berendezés 
vásárlásakor a viszonteladónak kell visszaadni. 
A felhasználó felel a hulladékokra vonatkozó érvényes jogszabályok által 

meghatározott szankciók terhe mellett azért, hogy a berendezést a hasznos élettartalmának 
lejárta után a megfelelő intézménynek átadja. A megfelelő szelektív begyűjtés, a használaton 
kívül helyezett berendezésnek újrahasznosításra, kezelésre vagy környezetvédelmileg 
kompatibilis megsemmisítésre történő átadása hozzájárul a lehetséges negatív környezeti és 
egészségi hatások elkerüléséhez, valamint a terméket alkotó anyagok újrahasznosításához. A 
rendelkezésre álló szelektív hulladékgyűjtő rendszerekre vonatkozóan bővebb 
információkkal tud szolgálni a helyi hulladékmegsemmisítő szolgálat és az üzlet, ahol a 
berendezést vásárolták. A gyártók és az importőrök közvetlenül és közös rendszerhez 
csatlakozva teljesítik az újrahasznosítással, hulladékkezeléssel és a környezetvédelmi 
szempontból kompatibilis megsemmisítéssel kapcsolatos kötelezettségeiket. 
 
 
 
 


