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LUCCIOLA
Kvarc infra hősugárzó

  

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI
KÉZIKÖNYV

Szigetelési osztály  I. - IP 65 

Származási hely: Olaszország
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1. FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
Miel�tt beüzemelné a készüléket, olvassa el, és tartsa be az alábbi használati és karbantartási kézikönyv 
utasításait. � rizze meg a kézikönyvet, valamint abban az esetben, ha az infra h� sugárzó készüléket 
átruházza egy másik felhasználó számára, azt a kézikönyvvel tegye. Az import� r, valamint a gyártó 
fenntartja a jogot a használati és karbantartási utasítás módosítására el� zetes tájékoztatás nélkül. 
A kézikönyvben feltüntettet adatok az egyes készülékekre vonatkozóan csak névleges adatok. 

1. A termék, amit vásárolt egy infra h� sugárzó, amely személyek, tárgyak, illetve közvetet-
ten helyiségek melegítését teszi lehet�vé. Ennek megfelel�en, valamint a használati és karban-
tartási útmutatókban foglalt pontok szerint használja. Ett� l eltér�  használat által bekövetkezett 
személyi,- illetve anyagi károkért sem a gyártó, sem az import�r nem vállal felel�sséget. 

2. A termék kicsomagolását követ�en gy�z�djön meg róla, hogy nem található sérülés a készüléken. 
3. A csomagolóanyagot gyermekekt�l tartsa távol. 
4. A készüléket 8 éven aluli személyek, fizikailag gyenge,- szellemileg visszamaradott, vagy a 

készülékhez nem ért�  személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha a készülék 
m�ködésér�l oktatásban részesültek, és megértették. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel, 
valamint felügyelet nélkül nem használhatják. A termék takarítását, karbantartását hozzáértő
személy végezze. 

5. Az infra h� sugárzó nem a környezet leveg� jét, hanem az általa besugárzott testeket, tárgyakat 
melegíti. Ezért ne használja zárt, beltéren olyan helyen, ahol emberek tartózkodnak, és nem tudják 
elhagyni a helyet maguktól, és nincsenek megfigyelve. 

6. Miel�tt a villamos hálózatra csatlakoztatná a készüléket, gy�z�djön meg, hogy a hálózat feszültsége 
és frekvenciája megegyezik a készüléken található el�írásokkal. 

7. A készüléket ne használja olyan helyiségekbe, ahol gyúlékony, robbanékony, lobbanékony gázok, 
folyadékok találhatók. Err�l a BS5345-ben olvashat b�vebben. 

8. Ne érintse meg nedves kézzel, sem mezítelen lábbal a készüléket. 
9. Ha ki szeretné húzni az infra h�sugárzó tápkábelét, azt ne a vezeték, vagy a készülék húzásával 

tegye; a dugvillát megfogva húzza ki mindig. 
10. Kerülje a hosszabbító használatát, mivel túlmelegedhet, és tüzet okozhat. 
11. A készüléken semmiféle módosítást ne végezzen. 
12. Az elektromos csatlakozásokat mindig tartsa szárazon. 
13. Ha a készülék tápkábele megsérült, azonnal válassza le a hálózatról, és értesítse a forgalmazót. 
14. Ha a készüléket hosszú id�n át nem használja, válassza le a hálózatról. 
15. Ha a készüléken karbantartást szeretne végezni, válassza le a hálózatról. 

2. VILLANYSZERELÉSI ÚTMUTATÓ 
Azok a modellek, amelyek nem rendelkeznek dugvillával, csak szakképzett villanyszerel�, vagy hozzáért�
személy által, aki tisztában van a HD 384 CENELEC európai, vagy nemzetközi IEC 60346-7-708 1988-as 
el�írásokkal. Csak megfelel� en földelt konnektorba csatlakoztassa. Közvetlen csatlakozás esetén 
szükség van túlfeszültség-védelemre. Túlfeszültség-védelemhez 3. típusú levezetőt, kétpólusú 
kismegszakítót kell alkalmazni, minimum 3 mm-es érintkez� nyitási távolsággal. Az áramforrást 16 A-es 
lassú biztosítékkal kell ellátni. 

1. Az infra h�sugárzót csak csak a gyári tartozékkonzollal szerelheti. 
2. Minimum 40 cm légrést kell hagyni a mennyezet és a h� sugárzó teteje között. Faltól 60 

cm 
távolságra kell elhelyezni (fig. 1). 

3. Egy 100 cm-es biztonságos távolságot szükséges hagyni a LUCCIOLA h�sugárzóval szemben. 
4. A padlótól minimum 180 cm távolságra kell felszerelni (fig. 1). Mosdókban az 1 és 2 zónákban 225 

cm ez a távolság, a 3-as zónában pedig a magyar szabványok szerinti. 
5. Elhelyezéskor ügyeljen, hogy a h�sugárzó nem sugároz éghet� anyagok felé (például függöny). 
6. Ne helyezze el a készüléket közvetlen konnektor alá, vagy fölé. 
7. Fürd�szobai elhelyezés esetén ügyeljen, hogy a kapcsolót még véletlenül se érje el senki 

zuhanyzóból, vagy fürd�kádból. 
8. Gy�z�djön meg, hogy az infra h�sugárzót nem használja olyan helyen, ahol el� fordulhat éghető, 

robbanékony, gyúlékony anyag. 

Fig. 5

Fig. 6
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9. A BS5345 el� írás szerinti veszélyes anyagok jelenlétében ne használja a LUCCIOLA 
infra h�sugárzót. 

10. Ha a LUCCIOLA infra h� sugárzót terasznapellenz� be, naperny�be szereli, akkor ügyeljen, hogy 
a naperny�  vagy napellenz�  szövete, vagy egyéb részét ne legyen kitéve a LUCCIOLA 
infra sugárzásának közvetlen. Ha lekapcsolta a LUCCIOLA infra h�sugárzót, várjon 5 percet, míg 
leh�l. Ezután összecsukhatja a naperny�t benne a h�sugárzóval. 

11. A készülék elüls� oldali véd� rácsa a nagyobb szilárd tárgyak ellen nyújtanak védelmet 
a vonalizzónak. Soha ne használja a készüléket, ha a véd�rács nincs rajta. 

12. BS 6500-nek megfelelve a készülék tápkábele magas h�t�rés�  szilikongumi kábel (H05 RN-F). A 
„P” jelzéssel ellátott modellek nem rendelkeznek sem kapcsolóval, sem tápkábellel; ezekhez külön 
Önnek kell kiméretezni és gondoskodni a beszerelésér�l. 

13. A készülék IP 65-ös védettség� , és I. szigetelési osztályú; ez lehet�vé teszi a kültéri használatot. 
Azonban a biztonságos kültéri használat érdekében az áramforrásnak is minimum IP 65-ös 
védettség�nek kell lennie a HD 384 CENELEC és IEC 60346-7-708 1988 szabványoknak 
megfelel�en. 

14. Bekapcsoláskor ne érjen hozzá a fémes részhez. 

3. ELHELYEZÉS 
A LUCCIOLA legnagyobb el�nye a sokrét� elhelyezési mód. 2 alap lehet�ség létezik: 
1. Oldalfalra szerelhet�: Miel�tt felfúrná a fali konzolt a falra, gy�z�djön meg róla, hogy a fal tömör, és 

a furatok nem fúrnak át víz vagy gázvezetéket. 5 mm átmér� j�  furatot fúrjon a falba, majd a 
konzolhoz tartozó tiplikkel és csavarokkal rögzítse fel a fali konzolt (fig. 2-A). A konzolon 
bevágásokat lát (fig. 2-D), amelyek a konzol helyes felhelyezésekor lefelé néznek. Miután a konzolra 
rögzítette a LUCCIOLA-t, állítsa be a megfelel� d�lésszöget, és rögzítse a biztosítóval (fig. 2-C). 

2. Rögzítés cs� állványra (fig. 4) vagy terasz napellenz� re (fig. 5): A LUCCIOLA infra h� sug-
árzót felszerelheti cs� állványra, vagy kültéren használható naperny� re, napellenz� re (M789-es 
konzol segítségével – nem tartozék | fig. 2-B). A tartó, amire fel kívánja szerelni, lehet kör alakú (Ø 
20 – 45 mm között) vagy négyzet alakú (� 18 – 33 mm hosszúságú oldalakkal). A felszerelési lehet�
ségeket a fig.8 ábra mutatja. Felszerelés után ellen� rizze, hogy a bevágások (fig. 2-D) a konzol 
oldalán alul helyezkednek el. Miután beállította a megfelel� d�lési szöget, rögzítse a biztosítóval (fig. 
2-C). 

Miel�tt felszereli a LUCCIOLA-t, ellen�rizze, hogy a naperny� , vagy a cs�állvány stabil, nem 
mozog. Állványnak a TOTEM (M702 | fig. 7) vagy a TRIPOD (M002473 | fig. 6) termékeket 
ajánljuk. TRIPOD esetén a lánccal rögzítse a földhöz (fig. 6). Ügyeljen, hogy használat közben 
a h�sugárzó tápkábelét ne érje infrasugárzás. 

A takaró szerepe 
A konzolok rögzít� je (fig 2-C) körött egy takaró található. A takaró hátulján egy akadályozó gomb 
található. Ha a gombot az alsó lyukba helyezzük be (fig. 2-E), akkor megakadályozzuk a LUCCIOLA 
d�lésszögének állítását. Ez hasznos lehet, ha kültéren használjuk, és nem szeretnénk, ha 
illetéktelenek elállítanák a beállított szöget. Ha a gombot a fels� lyukba helyezzük (fig. 2-F), akkor a 
LUCCIOLA döntése lehetséges (megfelel�en rögzített állapotban). 

4. HASZNÁLAT 
A LUCCIOLA infra h� sugárzók 600 W, 800 W és 1200 W f� tési teljesítménnyel kaphatóak. Az infra 
h�sugárzást egy halogén gázzal és wolframszállal töltött kvarclámpa biztosítja. A termék bekapcsolása 
után pillanatok alatt m�ködésbe lép maximális teljesítménnyel. A melegítés azonnal érezhet�. A sugárzás 
a LUCCIOLA-tól kb. 3 méterig hat. 
Ne tegye ki a b�rét az infra sugárzásnak 50 cm vagy közelebbi távolságról. 
Ne nézzen huzamosabb ideig a h�sugárzó vonalizzójába 2,7 méter vagy közelebbi távolságból. 
A készülék használójának kötelessége informálni mindenkit a termék m� ködésér� l és 
biztonsági el�írásairól. Ezt a használati és karbantartási dokumentumot mindenképp �rizze meg arra az 
esetre, ha a termékkel kapcsolatban kérdései merülnének fel. 
Kapcsolja be a készüléket a kapcsolójával és gy�z�djön meg róla, hogy a vonalizzó világít. Ellen�rizze, 
hogy a LUCCIOLA a kívánt területet melegíti; ha nem, akkor állítson a d�lésszögén a „3. ELHELYEZÉS” 
bekezdés alapján. 
Ne használja a terméket fürd� kádak, zuhanykabinok, úszómedencék közvetlen közelében. Ha 
nem használja, akkor kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból. 

Fig. 3

Fig. 4
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5. A VONALIZZÓ ÉS A SZILIKONTÖMÍTÉS CSERÉJE 
A vonalizzó robosztus kivitel�, azaz ha nem érte üt�dés, rázkódás, vagy más egyéb fizikai és mechanikai 
sérülés, akkor 5000 órát kibír. Ha a vonalizzót cserléi, akkor a szilikontömítést is szükséges. Ez a 
szilikontömítés gátolja meg a víz bejutását az elektromos csatlakozásokhoz. Ha észrevette a vonalizzón 
vagy a szilikontömítésen az ”öregedést”,  akkor is cserélje ki �ket. A vonalizzók speciális kivitele és 
tömítése miatt nem cserélhet� ki akármilyen vonalizzóra, és csak szakember végezheti a cseréjüket. 
Ezért kérjük, ha a csere esedékessé válik, hívja fel szervizünket. 

6. KARBANTARTÁS 
A h�sugárzók nem tartalmaznak mozgó alkatrészeket, így karbantartásuk elenyész�. Havonta törölgesse 
át egy száraz, vagy enyhén nedves ronggyal a h�sugárzó részeit, hogy a lerakódott port eltávolítsa. A 
kvarcizzó hatékonyságát a lerakódások (például vízk�, por) csökkentik, így a lámpákat érdemes 
áttörölgetni és eltávolítani róluk ezeket a lerakódásokat. Ha olyan környezetben használja, ahol sós pára 
el�fordul, akkor a só lerakódik a kvarclámpákra. Eben az esetben szerelje le a lámpákat, és áztassa 
édesvízbe. 

7. A KÉSZÜLÉK KÖRNYEZETBARÁT KEZELÉSE HASZNOS ÉLETTARTAMA UTÁN 
Ez a termék megfelel az EU 2002/96/EC el�írásainak. 
A készülék az áthúzott szemetes jelzést viseli. Ez azt jelzi, hogy a készülék hasznos élettartama lejárta 
után nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ha a készüléket hulladékként szeretné kezelni, szállítsa 
el egy elektromos és elektronikus hulladékgy�jt� központba. A készülék hulladékként kezelése az Ön 
felel�ssége, és ennek elmulasztását vagy helytelen kezelését a törvény bünteti. 

6. TECHNIKAI ADATOK 
M799 M798 M797 

Áramforrás 230 V~ 50 Hz 

Teljesítmény 600 W 800 W 1200 W 

Szigetelési osztály I. 
Behatolás elleni védelem IP 65 
Vonalizzó Kvarclámpa – wolfram izzószál – halogén gázzal töltve 

Vonalizzó élettartama 5000 óra 
Kibocsátott fényspektrum IR-A 
Besugárzott felület 3 ÷ 4 m² 3 ÷ 4 m² 5 ÷ 6 m² 

Súly 0,9 kg 0,9 kg 1 kg 

Méret (hossz x mag x mély) 400x132x90mm 400x132x90mm 470x132x90mm 

Fig. 1
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