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Tisztelt Vásárlónk! 
 
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a konvektoros fűtőtestet. Így még a saját fűtés nélküli 
helyiségekben is kellemes meleget biztosíthat. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Ez a 
hőmérséklet mindaddig megmarad, amíg a konvektoros fűtést újra ki nem kapcsolja. A 
konvektoros fűtést kényelmesen vezérelheti alkalmazással vagy hangvezérléssel is. 
 
Kérjük, olvassa el ezt a kezelési útmutatót, és kövesse a felsorolt utasításokat és tippeket, hogy 
új konvektoros fűtőberendezését optimálisan használhassa. 
 
Ajánlott alkalmazás: 
Az alkalmazáson vagy hangutasításon keresztüli vezérléshez olyan alkalmazásra van szüksége, 
amely kapcsolatot tud létesíteni a konvektoros fűtés és a mobilkészüléke között. Erre a célra 
az ingyenes ELESION alkalmazást ajánljuk. 
 

 
 

Fontos információk 
 
- Olvassa el az összes biztonsági utasítást. A biztonsági utasítások be nem tartása áramütést, 
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. Minden biztonsági utasítást őrizzen meg a későbbi 
használatra. 
- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy 
szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és/vagy ismeretek hiányában lévő 
személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy a készülék biztonságos használatára 
vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket. Gyermekek 
nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek csak 8 
évesnél idősebbek és felügyelet mellett végezhetik. 
- A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a készüléktől és a csatlakozó vezetéktől, 
kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak. 
- A 3 évesnél idősebb és 8 év alatti gyermekek csak felügyelet mellett kapcsolhatják be és ki a 
készüléket. 
- 3 éves és 8 év alatti gyermekek nem csatlakoztathatják a készüléket a hálózati aljzatba, nem 
szabályozhatják a készüléket, nem tisztíthatják a készüléket és nem végezhetnek felhasználói 
karbantartást. 
- Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül. 
- Figyelmeztetés! A fűtőberendezést nem szabad használni, ha a készülék elején lévő 
üvegborítás sérült. 
- Tartsa távol a készüléktől a könnyen gyúlékony anyagokat vagy gázokat. 
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék nyílásaiba - áramütés és a készülék károsodásának 
veszélye miatt. 



- Ne használja tűzveszélyes helyiségekben (pl. fáskamrákban). 
- A fűtőberendezést csak teljesen kitekert hálózati kábellel működtesse. 
- A hálózati kábelt úgy fektesse le, hogy ne tudjon megbotlani benne. 
- Ne vezesse a hálózati kábelt a készülék olyan részei felett, amelyek működés közben forróak. 
- Soha ne tekerje a hálózati kábelt a készülék köré. 
- Ne használja ezt a fűtőberendezést fürdőkád, zuhanyzó vagy medence közvetlen közelében. 
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati aljzatból. 
- A készülékház hosszan tartó működés közben nagyon felforrósodhat. Helyezze a készüléket 
úgy, hogy véletlenül se lehessen hozzáérni. 
- A fűtőtestet nem szabad közvetlenül a fali aljzat alá helyezni. 
- Vigyázat! A termék egyes részei nagyon forróak lehetnek és égési sérüléseket okozhatnak. 
- A fűtőtestet nem szabad függönyök vagy más gyúlékony anyagok közelében elhelyezni. 
- Vigyázat! Ez a termék csak jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmi használatra alkalmas. 
 

Biztonsági utasítások 
 
- Ez a használati utasítás a termék működésének megismertetésére szolgál. Ezért őrizze meg 
ezeket az utasításokat biztonságos helyen, hogy bármikor kéznél legyen, ha szüksége van rá.  
- A termék használata során tartsa be a biztonsági előírásokat. 
- A termék átalakítása vagy módosítása rontja a termékbiztonságot. 
- A készüléken vagy tartozékokon végzett minden módosítást és javítást csak az alábbi 
szakemberek végezhetnek: 
a gyártó vagy a gyártó által kifejezetten felhatalmazott személyek. 
a gyártó által engedélyezett személyek. 
- Győződjön meg róla, hogy a terméket olyan konnektorból üzemelteti, amely könnyen 
hozzáférhető, hogy Ön vészhelyzet esetén gyorsan le tudja választani a készüléket a 
hálózatról. 
- Soha ne szerelje szét a terméket saját maga. Soha ne végezzen saját maga javításokat! 
- Óvja a terméket a sérülésektől, balesetektől.  
- Tartsa a terméket nedvességtől és extrém hőtől távol. 
- Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba. 
- Soha ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel. Ne üzemeltesse a terméket kültéren a szabadban 
vagy magas páratartalmú helyiségekben. 
- Ha ki akarja húzni a tápkábelt az aljzatból, mindig közvetlenül a hálózati csatlakozót húzza 
meg. Soha ne a kábelt húzza, mert megsérülhet. 
- Soha ne szállítsa a készüléket a kábelnél fogva. 
- Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket a sérülések szempontjából. Ha a készülék, a 
kábel vagy a hálózati csatlakozó láthatóan megsérült, a készüléket nem szabad használni. Ne 
használja a készüléket, ha meghibásodott vagy leesett. 
- Ne hagyja, hogy a tápkábel meggörbüljön, becsípődjön vagy hőforrásokkal vagy éles 
szélekkel érintkezzen.  
- Ha lehetséges, ne használjon hosszabbító kábeleket. Ha ez elkerülhetetlen, csak 
fröccsenésálló, egyetlen hosszabbítót használjon (nem több aljzatot), amelyet a készülék 
áramfelvételére terveztek. 
- Kérjük, hogy a terméket csak rendeltetésszerűen használja. Bármilyen más használat a 
termék vagy a terméket körülvevő környezet károsodását eredményezheti. 



- A készüléket csak szabványos háztartási aljzatról működtesse. Ellenőrizze, hogy a készüléken 
feltüntetett hálózati feszültség megegyezik-e az Ön hálózati feszültségével. 
- Minden használat után, működés közbeni meghibásodás esetén és tisztítás előtt húzza ki a 
készüléket a hálózatból. 
- Győződjön meg arról, hogy a készülék stabilan áll működés közben, és hogy nem botolhat 
meg a tápkábelben. 
- Soha ne használja a készüléket meghibásodás után, pl. ha a készülék vízbe esett vagy más 
módon megsérült. 
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használat esetén keletkezett károkért.  

Használat 
- Helyezze a készüléket egy vízszintes, szilárd, hőre nem érzékeny felületre. 
- Mielőtt elhagyja a házat, kérjük, győződjön meg arról, hogy a be-/kikapcsoló [ O ] állásban 
van, és a készülék le van választva a tápellátásról. 
- A készülék 1 m-es körzetében nem lehetnek éghető anyagok. 
- Ne takarja le a készüléket. Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy textíliát a termékre. 
- A készüléket csak függőleges helyzetben használja (a kijelző felül van, be-/kikapcsoló és 
tápkábel az alján). 
- Ne támassza a készüléket falakhoz, bútorokhoz, függönyökhöz. 
- Ne használja a készüléket 4 m2-nél kisebb helyiségekben. 
- Ha a készüléket nem használja, kapcsolja ki és válassza le az áramforrásról. 
- Tartson 1 m szabad helyet a készülék előtt és 50 cm-t a készülék mögött. 
- Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket. 
- Ne használja a készüléket ruhák vagy más textíliák szárítására. 
- Ne mozgassa a készüléket használat közben. 
- Lefekvés előtt kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramforrásról. 
 

A termék részletei 
 



 
  



Üzembe helyezés 
1. Összerelés  

 
1. Állvány összeszerelése 
Helyezze a konvektoros fűtőtestet fejjel lefelé.  
2. A lábakat úgy helyezze el, hogy a konvektor és a lábak csavarfuratai pontosan egymáson 
álljanak.  

 
3. Csavarozza be a lábakat a helyükre a rövid csavarok közül egyenként 5 darab csavarral.  
4. Húzza meg erősen a csavarokat.  
5. Helyezze a konvektoros fűtőtestet a lábakkal együtt egy vízszintes, szilárd, hőre nem 
érzékeny felületre. 
FIGYELEM! 
A telepítési hely kiválasztásakor vegye figyelembe a következő pontokat: 
- A konvektoros fűtőtest 1 m-es körzetében nem lehetnek éghető anyagok. 
- Tartson legalább 1 m szabad helyet elöl és 50 cm-t hátul. 
- A konvektoros fűtőtestet nem szabad közvetlenül a fali aljzat alá helyezni. 
 

2. Tápegység 
Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelő hálózati aljzathoz. 
MEGJEGYZÉS: 
Ha a fűtést az alkalmazással szeretné használni, akkor azt továbbra is le kell tölteni, és a fűtést 
csatlakoztatni kell hozzá. Ennek részletes leírását az Alkalmazás fejezetben találja. 
 

Használat 
Bekapcsolás 

1. Kapcsolja be a konvektoros fűtőberendezést a Be/Ki kapcsoló [ I ] állásba állításával. 
Egy jelzőhang szólal meg. Ekkor a fűtőtest készenléti állapotban van.  

2. Nyomja meg a be/ki gombot. Megszólal egy jelzőhang, és a kijelző kigyullad. A 
konvektoros fűtőberendezés a legutóbb használt üzemmódban kapcsol be. 

3. A kijelzőn megjelenik a mért helyiséghőmérséklet, a hőmérséklet mértékegysége, a 
működési szimbólum és az üzemmód szimbólum. 

  



 
Kikapcsolás 

 
1. Érintse meg a Be/Ki gombot. Egy hangjelzés hallatszik, és a kijelző kialszik. 
2. Állítsa a be-/kikapcsolót a [ O ] állásba.  
3. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból. 

 
A fűtési szint beállítása 

 
A konvektoros fűtőberendezés két fűtési szinttel rendelkezik: I (500 W) és II (1000 W). 
Módosítsa a fűtési szintet a szint gomb megnyomásával. Az aktuális szakasznak megfelelő 
szimbólum világít a kijelzőn. 

 
 

A célhőmérséklet beállítása 
 
A ▲+ / ▼- billentyűkkel állítsa be a kívánt célhőmérsékletet. Rövid ideig villog a kijelzőn. A 
kijelző ezután visszavált a mért szobahőmérsékletre. A konvektoros fűtés a beállított 
hőmérsékleten tartja a helyiséget, amíg ki nem kapcsolja. 

 
 

Kikapcsolási időzítő beállítása 
 
MEGJEGYZÉS: 
A kikapcsolási időzítő idő előtti kikapcsolásához állítsa be az időintervallumot a következő 
értékre, 00 mint időintervallum.  
1. Nyomja meg az időzítő gombot. 
2. Az időzítő időintervalluma villog a kijelzőn, és az órajel világít. Minden egyes 
gombnyomással növelje az időintervallumot 1 órával (00-01-02-...- 22-23-00). 
3. Körülbelül 5 másodperc bevitel nélkül a beállítás elmentésre kerül. A kijelzőn ismét 
megjelenik a mért szobahőmérséklet. 



 
Gyermekzár 

 
Ha a gyermekzár aktiválva van, a konvektoros fűtés már nem reagál a kezelőpanelen lévő 
gombokon keresztül történő belépésekre. A kijelzőn a következő szimbólum világít: 

 
Kapcsolja be vagy ki a gyermekzár funckiót a zár gomb három másodpercig tartó 
megérintésével. 

 
 

WLAN-beállítások visszaállítása 
 

Érintse meg a lépcsőgombot 5 másodpercig. A WLAN-beállítások visszaállnak a gyári 
beállításokra. 

 
 



 
  



MEGJEGYZÉS: 
Ha az e-mail nem jelenik meg a bejövő üzenetek között, keresse meg a levélszemét/spam 
mappát.  
8. Állítson be egy fiókjelszót. A jelszónak 6-20 karakterből kell állnia, és legalább egy betűt és 
egy számot tartalmaznia kell.  
9. Koppintson a Befejezés gombra.  
10. Ha szükséges, engedélyezze a helyhez való hozzáférést.  
11. Koppintson a Család létrehozása elemre. 
MEGJEGYZÉS: 
A "családi csoportok" létrehozását a helymegosztáshoz használják. Ha például több lakóhelye 
van, az eszközök továbbra is egyértelműen a megfelelő lakóhelyhez vannak rendelve. 
Ezenkívül meghívhat más háztartástagokat is a csoportba, és hozzáférési jogokat biztosíthat 
számukra a készülékhez.  
12. Adjon nevet a csoportnak az első mezőben (családnév), pl. Apartman XXX.  
13. Koppintson a második mezőre. Várjon, amíg a hely meghatározása megtörténik, majd 
koppintson a Megerősítés gombra.  
14. Adja meg, hogy a csoport mely helyiségekre vonatkozzon. Ha szükséges, adja hozzá a 
saját szobáját.  
15. Koppintson a jobb felső sarokban a Kész lehetőségre. 
A sikeres regisztráció után koppintson a Befejezés lehetőségre. Elérkezik a kezdőlapra a 
Alkalmazáshoz (Saját otthon lap). 
 
Mobiltelefonszámmal 
1. Nyissa meg az ELESION alkalmazást. Szükség esetén engedélyezze az üzenetek küldését.  
2. Koppintson az Új fiók létrehozása gombra. 
3. Olvassa el figyelmesen az adatvédelmi szabályzatot. Ezután koppintson a Jóváhagyás 
gombra.  
4. Állítsa be az országot az első mezőben. 
5. A második mezőbe írja be a teljes mobiltelefonszámát. 
6. Koppintson a Kód lekérése lehetőségre. Megerősítő SMS-t küldünk a telefonszámára.  
7. A következő néhány percben adja meg az SMS-ben tárolt megerősítő kódot az 
alkalmazásban. 
8. Állítson be egy fiókjelszót. A jelszónak 6-20 karakterből kell állnia, és legalább egy betűt és 
egy számot kell tartalmaznia.  
9. Koppintson a Befejezés gombra. 
10. Ha szükséges, engedélyezze a helyhez való hozzáférést.  
11. Koppintson a Család létrehozása elemre. 
MEGJEGYZÉS: 
A "családi csoportok" létrehozását a helymegosztáshoz használják. Ha például több lakóhelye 
van, az eszközök továbbra is egyértelműen a megfelelő lakóhelyhez vannak rendelve. 
Ezenkívül meghívhat más háztartástagokat is a csoportba, és hozzáférési jogokat biztosíthat 
számukra a készülékhez.  
12. Adjon nevet a csoportnak az első mezőben (családnév), pl. Apartman XXX.  
13. Koppintson a második mezőre. Várjon, amíg a hely meghatározása megtörténik, majd 
koppintson a Megerősítés gombra.  
14. Adja meg, hogy a csoport mely helyiségekre vonatkozzon. Ha szükséges, adja hozzá a 



saját szobáját.  
15. Koppintson a jobb felső sarokban a Kész lehetőségre. 
A sikeres regisztráció után koppintson a Befejezés lehetőségre. Elérkezik a kezdőlapra a 
Alkalmazáshoz (Saját otthon lap). 
 

 
 



 



 



 
 





 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
Hangvezérlés Alexa Voice Service 

 
Megjegyzés: Az Alexa Voice Service használatához megfelelő hangszóróeszközre és Amazon-
fiókra van szüksége. 
Megjegyzés: Ha már aktiválta az ELESION-t készségként az Amazon Alexa alkalmazásban egy 
másik ELESION-eszköz miatt, akkor az alábbi lépéseket általában nem kell végrehajtani. A 
készülék automatikusan felismeri, amint csatlakozik az ELESION alkalmazáshoz. 
Hangutasítással azonnal vezérelhető. Ha nem ez a helyzet, kérjük, először tiltsa le az ELESION 
képességet az Amazon Alexa alkalmazásban, majd engedélyezze újra (lásd az alábbi 7-14. 
lépéseket). 
1. Telepítse az Amazon Alexa alkalmazást az Amazonról. 
2. Nyissa meg az Amazon Alexa alkalmazást. 



3. Jelentkezzen be Amazon-fiókjával. 
4. Hívja elő a menüt és érintse meg a Skills and Games menüpontot. 
5. A keresősávba írja be az ELESION szót. Ezután érintse meg a nagyító ikont. 
6. A keresési eredmények listájában érintse meg az ELESION gombot. 
7. Érintse meg az AKTIVÁLÁS gombot. 
8. Írja be országát az első beviteli mező elején. 
Megjegyzés: Az országok listája nem ábécé szerint, hanem körzetszám szerint van rendezve. 
Az országok angol nevük alatt vannak felsorolva (pl. Németország +49). 
9. Az országkód mellé írja be azt az e-mail címet vagy mobiltelefonszámot, amellyel az 
ELESION-on regisztrált. 
10. Írja be ELESION fiókja jelszavát a második mezőbe. 
11. Érintse meg azonnal a Csatlakozás gombot. 
12. Felül megjelenik az ELESION ikon és az Ön e-mail címe vagy mobiltelefonszáma. 
Koppintson alul az Engedélyezés elemre. ELESION-fiókja össze lesz kapcsolva a következővel: 
Amazon Alexa alkalmazás összekapcsolva. Ez eltarthat néhány pillanatig. 
13. Várja meg, amíg az ELESION sikeresen összekapcsolódott üzenet küld. Ezután érintse meg 
a Kész elemet a bal felső sarokban. Ekkor az alkalmazás ELESION lapjára kerül. 
14. Érintse meg az ESZKÖZÖK FEDEZÉSE lehetőséget. 
 

Google Home alkalmazás 
 
Megjegyzés: A Google Home alkalmazás használatához megfelelő hangszóróra (pl. Google 
Home, Google Home Max vagy Google Home Mini) vagy a Google Assistant mobileszköz-
szolgáltatásra, valamint egy Google fiókra van szükség.. 
1. Győződjön meg arról, hogy a Google Home hangszóró be van állítva, vagy a Google 
Assistant telepítve van a mobileszközön. Ha szükséges, tekintse meg a Google Home 
hangszóró használati útmutatóját. 
2. Telepítse a Google LLC Google Home alkalmazását. 
3. Nyissa meg a Google Home alkalmazást. 
4. Érintse meg a ház ikont a bal alsó sarokban. 
5. Érintse meg a plusz ikont (Hozzáadás) a tetején. 
6. Érintse meg az Eszköz beállítása menüpontot. 
7. A Works with Google kategória alján érintse meg a Már beállított eszközöket. 
8. A Fiókkezelésben érintse meg a nagyító ikont a tetején. 
9. A keresősávba írja be az ELESION szót. Ezután érintse meg a keresés ikont. 
10. A keresési eredmények listájában érintse meg az ELESION elemet. 
11. Írja be országát az első beviteli mező elején. 
 
Megjegyzés: Az országok listája nem ábécé szerint, hanem körzetszám szerint van rendezve. 
Az országok angol nevük alatt vannak felsorolva (pl. Németország +49). 
12. Az országkód mellé írja be azt az e-mail címet vagy mobiltelefonszámot, amellyel az 
ELESION-on regisztrált. 
13. Írja be ELESION fiókjának jelszavát a második mezőbe. 
14. Érintse meg az Azonnali csatlakozás elemet. 
15. Felül megjelenik az ELESION ikon és az Ön e-mail címe vagy mobiltelefonszáma. 
Koppintson alul az Engedélyezés elemre. ELESION-fiókja össze lesz kapcsolva a következővel: 
A Google Home alkalmazás összekapcsolva. Ez eltarthat néhány pillanatig. 



16. Érintse meg az ELESION alkalmazás kívánt eszközének kiválasztásához. 
17. Alul érintse meg a HOZZÁADÁS SZOBÁHOZ lehetőséget. 
18. Érintse meg a helyiséget. 
19. Erősítse meg a helyiség hozzárendelését az alul található KÉSZ elem megérintésével. 
20. Megjelenik a Google Home alkalmazás ELESION eszközáttekintése. 
 

Tisztítás 
 

Rendszeresen tisztítsa meg a konvektoros fűtőtestet, különösen a szellőzőnyílásokat a portól 
és szennyeződésektől. 
1. Kapcsolja ki a konvektoros fűtőtestet, és húzza ki a konnektorból. 
2. Várja meg, amíg a konvektoros fűtés teljesen lehűl. 
3. Enyhén nedves, puha ruhával tisztítsa meg az üveglapot. 
4. Tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat száraz vagy nagyon puha ruhával 
 
• Ne használjon tisztítószert, oldószert vagy súrolószert! 
 
Problémamegoldás 
A konvektoros fűtés nem reagál a vezérlőpanelen keresztüli bemeneteimre. 
• Ellenőrizze, hogy a gyerekzár szimbólum világít-e a kijelzőn. Ha szükséges, érintse meg a zár 
gombot 3 másodpercig a szülői felügyelet letiltásához. A szimbólum el van rejtve, a 
konvektoros fűtőelemnek most ismét reagálnia kell az Ön bemeneteire a vezérlőpulton 
keresztül. 
A konvektoros fűtés az ütemezés ellenére sem kapcsolt be automatikusan. 
• A konvektoros fűtésnek legalább készenléti állapotban kell lennie, hogy megfeleljen az 
ütemezésnek. Ezért győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló [ I ] állásban van. 
• Ellenőrizze az alkalmazásban, hogy a megfelelő ütemezés aktiválva van-e (jobb oldali 
kapcsoló). 
• Ellenőrizze az időbeosztás és a hét napjának beállításait. 
 
Mielőtt a készüléket harmadik félnek továbbadná, javításra küldi vagy visszaküldi, vegye 
figyelembe a következőket: 
• Távolítsa el az eszközt az alkalmazásból. 
• Állítsa vissza a WiFi beállításokat. 
 



 
 


