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FŰTŐ ÜVEG TERMÉKCSALÁD
1. FIGYELMEZTETŐ FELIRATOK
1.1. Általános figyelmeztetések
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A termék beépítése előtt ellenőrizze, hogy az üveg és az elektromos kábel sérülésmentes.
Ha a termék bármely része sérült, abban az esetben ne használja a terméket! Ha ilyen eset
áll fent, kérjük, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
A hálózati csatlakozó vezeték cseréjét kizárólag a gyártó vagy megfelelően képzett személy
végezheti el.
Fűtő üvegek csak és kizárólag életvédelmi relével felszerelt rendszerben használhatók!
A készüléket ne helyezze közvetlenül hálózati csatlakozó aljzat alá!
A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a kapcsolókat és az egyéb kezelőszerveket a fürdőben
vagy a zuhany alatt álló személy ne érinthesse meg!
A készüléket úgy kell beépíteni, hogy a beépítés után is le lehessen választani a hálózatról.
A lekapcsolás egy hozzáférhető csatlakozódugóval, vagy egy megfelelő leválasztó
kapcsolóval valósítható meg, amennyiben a készülékhez nem tartozik megfelelő kapcsoló.
Az állandó csatlakozású készüléket olyan leválasztó eszközön keresztül kell csatlakoztatni,
amely mindkét póluson legalább a III. túlfeszültségi kategória szerinti teljes leválasztást
biztosít. (Minimum 2,5 mm-es távolsággal szakítson meg.)
A készüléket úgy kell beépíteni, hogy a gyártó védjegye és a termék típusszáma a beépítést
követően látható legyen.
VIGYÁZAT! A termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket
okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani a gyermekek és a kiszolgáltatott személyek
biztonságára.
A terméket TILOS felügyelet nélkül bekapcsolt állapotban hagyni!
A berendezést a túlmelegedés elkerülése érdekében TILOS letakarni! (Pl. függönnyel,
törülközővel, ruhadarabokkal, stb.)
A terméket TILOS vízbe mártani vagy folyó víz alá tartani!
A fűtő üveg sérülése esetén áramtalanítsa a rendszert! Ezután gondoskodjon a készülék
ártalmatlanításáról és cseréjéről!
FIGYELEM! Ez a fűtőelem nem tartalmaz beépített szobahőmérsékletet szabályozó
készüléket. Ezért ne használja a készüléket olyan kis helyiségekben, ahol olyan személyek
tartózkodnak, akik nem képesek maguk elhagyni a helyiséget, kivéve, ha biztosított az
állandó felügyeletük!









Amennyiben nincsenek folyamatos felügyelet alatt, a 3 év alatti gyermekeket tartsa távol a
készüléktől!
A terméket 12 év alatti gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem használhatják.
Ne hagyja, hogy a berendezéssel gyermekek játszanak!
Gyermekek a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását csak felügyelet mellett
végezhetik.
A 3 évnél idősebb, de 8 évnél fiatalabb gyermekek csak megfelelően üzembe helyezett
készüléket és csak felügyelet mellett kapcsolhatják ki vagy be, vagy akkor, ha egyértelmű
utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, és megértették a
használat során felmerülő lehetséges kockázatokat.
8 évnél fiatalabb gyermek és csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel
rendelkező személy, vagy akiknek a tapasztalata és tudása hiányzik, csak felügyelet mellett
vagy abban az esetben használhatja a készüléket, ha a biztonságos használatára vonatkozó
útmutatást megkapta és megértette a használat során felmerülő lehetséges kockázatokat.

1.2. Termékcímke jelmagyarázat
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2. HASZNÁLATI UTASÍTÁS
2.1. Általános szerelési útmutató falra vagy mennyezetre szerelhető
fűtő üvegekhez, fűtő tükrökhöz
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Termékeinket belsőépítészeti felhasználásra javasoljuk.
A fűtő üvegek és fűtő tükrök rögzítő rendszerük kialakításától függően használhatók fix
háttérszerkezeten rögzítve, oldalfalra vagy mennyezetre szerelve egyaránt.
A felszerelés és a használatba vétel előtt győződjön meg róla, hogy a fűtő üveg és az
elektromos kábel sérülésmentes!
Az oldalfalra vagy mennyezetre történő szerelés előtt a fűtő panelt (amennyiben az még
nem rendelkezik kerettel vagy egyéb, rögzítésre szolgáló alkatrésszel) el kell látni kerettel,
konzollal vagy egyéb, biztonságos rögzítésre alkalmas eszközzel! A rögzítő eszköz
kiválasztása a beépítés tervezett módjától és a használat tervezett módjától függ.
A keretszerkezet vagy konzol anyagául szolgálhatnak különböző fémek, vagy megfelelő
minőségű és kielégítő hőállósági paraméterekkel rendelkező faanyagok vagy műanyagok.
A keretszerkezet vagy konzol üveghez történő illesztésekor az üveg sérülésének elkerülése
érdekében az üveg és a keretszerkezet/konzol között használjon hőálló szilikon
tömítőanyagot.
A megfelelő rögzítő alkatrésszel ellátott fűtő üvegek csak és kizárólag megfelelően szilárd
és állékony háttérszerkezeten rögzíthetők. Mindig vegye figyelembe a háttérszerkezet
fizikai tulajdonságait!
A fűtő üvegeket fúrni szigorúan tilos!
A fűtő üveget csatlakoztatni kell a vezérlőhöz és az elektromos hálózathoz.
Ha a sértetlen termék beépítése biztonságos módon megtörtént, és csatlakoztatta azt a
vezérlőhöz és az elektromos hálózathoz, megkezdheti a termék használatát.

2.2. Általános szerelési útmutató térhatároló fűtő üvegek és fűtő
hőszigetelő üvegek beépítéséhez
 Termékeinket építészeti és belsőépítészeti felhasználásra javasoljuk.
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A beépítés és a használatba vétel előtt győződjön meg róla, hogy az üveg és az elektromos
kábel sérülésmentes!
A készüléket úgy kell beépíteni, hogy a beépítés után is le lehessen választani a hálózatról.
A lekapcsolás egy hozzáférhető csatlakozódugóval, vagy egy megfelelő leválasztó
kapcsolóval valósítható meg, amennyiben a készülékhez nem tartozik megfelelő kapcsoló.
Az állandó csatlakozású készüléket olyan leválasztó eszközön keresztül kell csatlakoztatni,
amely mindkét póluson legalább a III. túlfeszültségi kategória szerinti teljes leválasztást
biztosít. (Minimum 2,5 mm-es távolsággal szakítson meg.)
Fix beépítés esetén a termékeket mindig az adott épület és a tokszerkezet tulajdonságainak
és a felhasználó igényeinek megfelelően kell telepíteni. Ez egyedi tervezést igényel. A
tervezéshez és a beépítéshez kérje szakember segítségét!
A Rákosy-Glass Kft. fűtő üvegei bármilyen, megfelelő minőségű és méretű tokszerkezetbe
beépíthetők. A tervezéshez és a beépítéshez kérje szakember segítségét!
A fűtő üvegeket fúrni szigorúan tilos!
A fűtő üveget csatlakoztatni kell a vezérlőhöz és az elektromos hálózathoz.
Ha a sértetlen termék beépítése biztonságos módon megtörtént, és csatlakoztatta azt a
vezérlőhöz és az elektromos hálózathoz, megkezdheti a termék használatát.

2.3. Üzembe helyezés és üzemeltetés





Ha meggyőződött róla, hogy a termék sértetlen és megfelelően beépítette/rögzítette azt,
megkezdheti a használatát.
A termékek használhatók a Rákosy-Glass Kft. saját fejlesztésű vezérlőinek valamelyikével,
intelligens házvezérlő rendszerre csatlakoztatva vagy egyszerű szobatermosztáttal. A
beüzemelés és a használat során járjon el a választott vezérlő eszközhöz mellékelt használati
utasításnak megfelelően vagy kérje a vezérlő gyártójának vagy forgalmazójának tanácsát.
A vezérlőegység és a fűtő üveg felhasználói karbantartását felnőtt személy végezheti, a
vonatkozó használati utasításoknak megfelelően.

2.4. Tisztítási útmutató











A fűtő üveg tisztítása kizárólag feszültségmentes állapotban végezhető el!
Gyermekek a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását csak felügyelet mellett
végezhetik.
A tisztításhoz használjon a kereskedelmi forgalomban erre a célra értékesített
tisztítószereket, puha szivacsot, kendőt, speciális tisztítóeszközt.
Ne használjon súrolószert, éles fém eszközöket, melyek az üveg felületén karcolásokat
okozhatnak!
Ne használjon szilikon tartalmú tisztítószereket!
Semmilyen szemcsés tisztítószert ne alkalmazzon!
Kémiai vegyületeket ne használjon az üveg tisztítására!
Ékszerek viselését kerülje a tisztítás során, mert azok megkarcolhatják az üveget!
Mindig óvatosan, körültekintően járjon el a tisztítás során testi épsége és a termék
épségének megőrzése érdekében.
Amennyiben a termék megérinthető élekkel rendelkezik, a tisztítás folyamata során a
termék éleinél fordítson kiemelt figyelmet az óvatosságra!

2.5. Környezetvédelem és a hulladékok kezelése
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A feleslegessé vált termék speciális hulladékkezelést igényel. A kezelés módjáról érdeklődni
az adott lakóhelyen az illetékes hatóságoknál kell.

