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„A termék kizárólag jól szigetelt helyiségek fűtésére vagy alkalmankénti használatra 
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FIGYELEM!  
A készülék felszerelése és használatbavétele előtt olvassa el a „Használati Utasítást” (a 

továbbiakban „utasítás”)  
Mivel a termék minősége folyamatos fejlesztés alatt áll lehetséges, hogy a készülék terveiben 

módosítások lettek bevezetve, amelyek a jelen utasításban még nem szerepelnek, de ezek nem 

csökkentik a készülék használati értékét. 

1. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK  
 

Jelen utasítás a T17 jelzésű, MOBILBOX gyártmányú, elektromos fűtőtest (a továbbiakban 
FŰTŐTEST) vonatkozik. A FŰTŐTEST a legmodernebb, telepített fűtőtestek osztályába tartoznak, 
amelyek a meleg levegőt használják az épületek és egyéb építészeti létesítmények fűtéséhez.  
Az IP24 osztályú fűtőtestek fröccsenő víz ellen védettek, ezért mindenféle típusú helyiségben 
használhatók. A FŰTPTEST falra szerelt, telepített használatra készültek, de a készülék 
konstrukciója lehetővé teszi a fix vagy görgős lábak felszerelését melyeket külön beszerezhetőek.  

A fűtőtestek termosztáttal vannak szerelve annak érdekében, hogy a helyiségben a kívánt 
hőmérséklet beállítható és tartható legyen. Továbbá fokozatszabályozóval és túlmelegedés elleni 
védelem mellet a helyiség fagy elleni védelme is biztosított (az adott helyiségben az állandó 5-7 Co -
os hőmérsékletet tartva megelőzi annak elfagyását, és egyúttal a lehető legkevesebb energiát 
használja fel)  

A FŰTŐTEST vásárlásánál kérjük ellenőrizze, hogy a készülék jól működik-e, nincsenek-e rajta 
mechanikai sérülések, és a mellékelt tartozékok a jelen utasítás 3. pontja szerinti összeállításban, 
kompletten megtalálhatók a csomagban. Tüzetesen ellenőrizni kell a garanciapapírok helyes 
kitöltését és a levágott kuponokat is, valamint az eladó jól olvasható bélyegző lenyomatát.  

A garanciális időszakban meg kell őrizni a vásárlási bizonylatokat, a jelen utasítást, a garancia 
lapot és a készülék csomagolását is. A FŰTŐTEST megvásárlásakor csatolt iratok elvesztés esetén 
azok nem pótolhatóak.  

NE FELEDJE: a fenti instrukciók be nem tartása, a készülék mechanikai sérülései esetén oda 
vezethetnek, hogy elveszíti jogosultságát a garanciális javításokhoz. 

2. MŰSZAKI ADATOK  
 

Hálózati feszültség, Volt 230 ± 10  
Hálózati frekvencia, Hz 50 ± 1  
Védelmi osztály áramütés ellen II.  
A burkolat védelmi besorolása IP24  
Egyéb adatokat az alábbi  

1. táblázatban talál 

 

 

 
 
3. A DOBOZBAN TARTALMA 

 

- Fűtőtest - 1 db  

- Tartó konzolok a falra szereléshez, szett - 2 db  

- Használati utasítás - 1 példány  

- Szerelési sablon -1 példány 

- Csomagolás - 1 készlet  
 
 
 
 
 

Névleges teljesítmény 
felvétel, kW  

0,5 2,0 

Névleges áram, A  2,1 8,7 

Max. méretek, mm  
(hossz.-széles.-magas.)  

400x115x455 740x115x455 



 

4. BIZTONSÁG  
 

A FŰTŐTEST hálózatra csatlakoztatása előtt szemrevételezéssel mindenképpen meg kell 
győződni arról, hogy a készülék elektromos kábelén nem láthatóak-e mechanikai sérülések nyomai. 
Amennyiben sérülést észlelnek, fel kell venni a kapcsolatot az eladóval, vagy a szervizszolgálattal a 
hiba javítása vagy az alkatrész cseréje érdekében. Szigorúan tilos a készüléket a hiba ki nem 
javításáig hálózatra csatlakoztatni!  

A II. védelmi osztályba tartozó készüléknél nincs szükség földelésre.  
A FŰTŐTEST karbantartása, vagy nedves törlővel történő tisztítása, illetve a FŰTŐTEST 

környezetének vizes felmosása idejére a csatlakozó kábelének dugóját ki kell húzni a fali csatlakozó 
aljzatból. Az IP24 típusú, védőburkolattal gyártott készülékeket úgy kell felszerelni, hogy a 
szabályozó gombokat ne tudja elérni (lefröcskölni) egy éppen fürdő vagy zuhanyzó személy.  

A készüléket óvni kell attól, hogy idegen tárgyak, vagy papír kerülhessen annak belsejébe. A 
fűtőtest rendeltetésének megfelelően kell használni (a készülék nem kültéri fűtésre lett tervezve).  

Vigyázni kell arra, hogy az elektromos csatlakozó kábel ne érintkezzen a FŰTŐTEST forró 
alkatrészeivel.  

El kell kerülni az égésveszélyt, ezért a FŰTŐTEST használata során nem szabad kézzel 
érinteni a FŰTŐTEST kimeneti szellőző rácsát és a környezetében felhevült felületeket.  

 
FIGYELEM! A FŰTŐTEST elektromos csatlakozó kábelének sérülése esetén, annak cseréjét 

a gyártónak, a szerviz szolgálat dolgozójának, vagy egy megfelelő képesítéssel rendelkező 
szakembernek kell elvégezni.  

 
A készüléket csak akkor kezelhetik (beleértve a gyermekeket is) csökkent mozgású vagy 

szellemi képességű, tapasztalatlan vagy a készüléket nem ismerő személyek, amennyiben 
biztosított a felügyeletük vagy bizonyosan megkapták a szükséges kezelési instrukciókat, és 
megértették az ezzel kapcsolatos lehetséges veszélyhelyzeteket. A 3 évnél idősebb és 8 évnél 
fiatalabb gyermekek felügyelet mellett is csak akkor kapcsolhatják be vagy ki a készüléket, ha azt 
rendeltetésszerűen telepítették. Takarítást, szabályozást nem végezhetnek, a csatlakozókat nem 
érinthetik még felügyelet mellett sem. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak felügyelet mellett 
tartózkodhat a készülék mellett. Nem szabad megengedni, hogy a gyerekek játszanak a 
készülékkel.  

 
FIGYELEM! A FŰTŐTEST túlmelegedésének elkerülése érdekében nem szabad azt letakarni.  
 
TOVÁBBÁ NEM SZABAD:  

 A FŰTŐTEST szellőző nyílásait részben, vagy egészen eltakarni,  

 A FŰTŐTEST környezetében éghető anyagokat, vagy tárgyakat elhelyezni,  

 A FŰTŐTEST közvetlenül a fali elektromos csatlakozó aljzat alatt felszerelni,  

 A zuhany, kád, vagy fürdő medence közvetlen közelében üzemeltetni a készüléket,  

 Vizes kézzel érinteni a bekapcsolt készülék elektromos csatlakozóját, vagy annak  felületeit.  
 

                        
 
 
 
 



 

 
 
 
VIGYÁZAT! A termék egyes részei forróak lehetnek, ezért égési sérülést okozhatnak. Különös 

figyelmet kell fordítani arra, hogy gyermekek ne érintkezhessenek ezekkel a részekkel. Amennyiben 
ennek veszélye fennáll, akkor szereljen fel védőrácsot. 

FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszély csökkentése érdekében legalább 1 méter távolságra 
távolítsa el a textileket, függönyt vagy más gyúlékony anyagot. 

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja ezt a fűtőberendezést kis helyiségekben, ha azokat olyan 
személyek használják, akik nem képesek egyedül elhagyni a szobát, kivéve, ha állandó felügyeletet 
biztosítanak. 

 
 

 
5. ELŐKÉSZÜLETEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ  
 

5.1. A FŰTŐTESTRŐL el kell távolítani a csomagolást. A csomagolást ajánlatos megőrizni, ha 
a későbbiekben szükség lenne a FŰTŐTEST leszerelésére és hosszabb tárolására.  

A készülék alacsony hőmérsékleten történő tárolása, vagy szállítása esetén (hogyha a levegő 
páratartalma kicsapódhat), a villamos hálózatra csatlakoztatás előtt, szobahőmérsékleten legalább 2 
órát várakozni kell a készüléknek.  

5.2. Meg kell határozni azt a helyet, ahol a FŰTŐTEST később üzemelni fog. Nem szabad a 
FŰTŐTESTET huzatos helyen, szellőző nyílás közvetlen közelében, vagy közvetlen 
napsugárzásnak kitett helyen felszerelni.  

5.3. Ellenőrizni kell, hogy a vásárolt készülék műszaki paraméterei, amely a jelen utasítás 2. 
pontja alatt található: hálózati feszültség, a készülék, a hálózati csatlakozó és a kábelek védelmi 
osztálya megfelelnek-e a fali csatlakozó aljzat paramétereinek, áramfelvétel és az állandó feszültség 
szempontjából. Hogyha szükséges, akkor fel kell venni a kapcsolatot a készülék eladójával.  

5.4. Fix helyre történő (fali) felszerelés esetén meg kell jelölni a falon a rögzítési pontok helyét 
(lásd az 1. rajzot, és a 2. táblázatot), valamint a készülék fali tartókonzoljait megfelelően rögzíteni 
kell, amely az üzemeltetés teljes időszaka alatt stabilan biztosítja majd a rögzítést úgy, hogy 
megőrzi a FŰTŐTEST felületei és a helyiség egyéb tárgyai közötti minimális távolságot, ahogy a 2. 
és 3. rajzon látható. (a távolságok cm-ben vannak megadva).  

A FŰTŐTESTET a fali tartókonzolokra kell felszerelni (a FŰTŐTEST hátsó lemezén e célból 
lett kialakítva a két négyzet alakú nyílás), valamint az alsó rögzítő füleket a készülék hátlemezébe 
kell csatlakoztatni (nem szabad túlzottan erőltetni, nehogy a készülék burkolata, vagy fedőlemeze 
megsérüljön). A FŰTŐTESTET addig a pontig kell megemelni, amíg az alsó támasztók bekattannak 
a készülék alsó rácsán kialakított nyílásokba. 

 
2. táblázat 

Névleges teljesítmény, kW  0,5 2,0 

L, mm  177 517 

 

1. rajz    



 

 
 

2. rajz          

3. rajz          
 
 

4. rajz          
 
5.5. Az IP24 típusú FŰTŐTESTEKET fürdőszobában is fel lehet szerelni (lásd 4. rajz).  
Ebben az esetben tilos a FŰTŐTESTET az alábbi módon felszerelni:  
- Fürdőszoba, vagy fürdő 1. zónájában,  
- A 2. zónában, hogyha a kádban, zuhany alatt, vagy a fürdőmedencében tartózkodó személy 

kézzel el tudja érni a készüléket, vagy annak csatlakozó kábelét.  
A FŰTŐTESTHEZ csatlakozó dugaljzatnak legalább 25 cm-rel a padló szintje felett, és a   2. 

zónán kívül kell felszerelve lenni.  
5.6. A bekapcsoló gombot megnyomva be kell kapcsolni a készüléket, majd a fokozat 

kapcsoló tekerő gombját a „0” állásból elforgatva beállítjuk a „hópehely” piktogram jeléig (a 
„hópehely” jel szerepel a FŰTŐTEST burkolatán is, vagy a szabályozó panelen, amelyhez 
odaforgatjuk). Ekkor a FŰTŐTEST üzemkész (a FŰTŐTEST kezelőszervei az 5. rajz láthatók) 

 



 

 

5. rajz             
 
 
5.6 A konvektor használatához szerelje fel a lábakat és a fogantyút a 6.1 - 6.4 ábrán látható 

módon. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
             6.1 ábra          6.2 ábra   6.3 ábra   6.4 ábra 
 
 
A tartólábak felszereléséhez a konvektort vízszintes felületre kell helyezni. 
A tartólábak rögzítése előtt győződjön meg a helyes pozícióról. A levegő áramlása mindig 

biztosított legyen. A csavarok meghúzásakor ne használjon túl nagy erőt, hogy elkerülje a rögzítő 
fülek eltörését. (6.2 ábra)  

 
Rögzítse a lábakat a csavarokkal (6.3 ábra). 

         Állítsa a konvektor működési helyzetét (lásd a 6.4 ábrát). 
         Helyezze el a konvektor a megadott távolságok figyelembevételével (lásd 3. rajz)  
         A konvektor hátsó fala és a helységben lévő tárgyak (bútorok, függönyök stb.) közötti min.  
         távolság 15 cm  
 
         Hordozható verzió esetén: 

- Ne használja ezt a fűtőtestet fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen               
  környezetében; 
- Ne használja ezt a fűtőberendezést, ha leesett; 
- Ne használja, ha látható jelek vannak a fűtőelem károsodására; 
- Használja ezt a fűtőtestet vízszintes és stabil felületen, vagy rögzítse a falra a fali  
  tartókonzolokkal 

 
- A FŰTŐTEST kezelőszervei  
 
1 - Bekapcsoló nyomógomb 
2 - A termosztát tekerő gombja 
 



 

 
6. ÜZEMMÓDOK  
 
Figyelem! Tilos a FŰTŐSTET bekapcsolni és úgy üzemeltetni, hogy nincs se a falra rögzítve  

se a felszerelt lábakra állítva. A készüléket csak úgy szabad bekapcsolni és üzemeltetni, hogy a 
levegő belépő nyílásának védőrácsa lefelé néz.  

6.1. A FŰTŐTEST csatlakoztatása.  
A FŰTŐTEST csatlakozó kábelét be kell dugni a fali csatlakozó aljzatba. A termosztát tekerő 

gombját a „max” állás közelébe forgatjuk. Majd a készüléket bekapcsoljuk úgy, hogy a bekapcsoló 
gombot eltoljuk az „l” pozícióba (ha a fokozatkapcsoló csúszka - eltolható az „I” és „II” pozíciókba).  

Amikor a helyiség hőmérséklete eléri a megkívánt hőfokot, akkor (ellenőrizni lehet a hőfokot 
egy külső hőmérő segítségével) a termosztát tekerőgombját lassan visszafelé forgatjuk, (közben 
figyelve a rajta lévő számjelzéseket) ezáltal csökkentve a teljesítményt addig a pontig, amikor a 
készülék működésválasztó elektronikája kikapcsol, amely pontnál halk „kattanás” jelzi ennek 
állapotát. Ekkor a készülék automatikusan szinten tartja a beállított hőmérsékletet a helyiségben. 

Amikor a helyiség hőmérsékletét csökkenteni szeretnénk, akkor a forgatógombot visszafelé, a 
rajta megjelölt kisebb számok felé forgatjuk, amikor növelni szeretnénk, akkor a nagyobb számok 
felé.  

6.2. Lefagyás elleni funkció bekapcsolása.  
A termosztát forgatógombját a „hópehely” jelzésre állítjuk, és bekapcsoljuk a konvektort.  
6.3. A FŰTŐTEST leválasztása a hálózati feszültségről.  
A szabályozó gombot „0” állásba állítjuk ezután kihúzhatjuk a csatlakozó kábelt a fali 

dugaszoló aljzatból.  
6.4. A FŰTŐTEST leszerelésekor a készüléket enyhén megemeljük, majd finoman magunk 

felé húzzuk, amíg az alsó rögzítő fülek kiugranak a FŰTŐTEST alsó levegőbelépő rács lemezének 
rögzítő nyílásaiból, majd lefelé tolva a felső rögzítésből is kiakasztjuk. 

 
A következőkben leírt információk és tanácsok segíthetnek a FŰTŐTEST kiválasztásában és 

annak kezelésében. 
 
A FŰTŐTEST névleges teljesítményének kiválasztását, amikor a készülék szolgáltatja a 

helyiség egyetlen fűtését, számításnak kell megelőzni, amely szerint 1 m2 alapterületre 100 Watt 
teljesítményt számolhatunk (normál kivitelezésű és szigetelésű, legfeljebb 3 méter belmagasságú 
helyiségek esetén).  

Egyéb esetekben a FŰTŐTEST kiválasztását szakemberre célszerű bízni, aki az adott 
helyiség hőveszteségét figyelembe véve dönthet. 

 
Az energiafelhasználás költségeinek csökkentése érdekében figyeljünk arra, hogy:  
- A fűtött helyiség mikor éri el a megkívánt hőfokot, és időben avatkozzunk be  
- Kapcsoljuk ki a konvektort a szellőztetések idejére  
- Amikor a fűtött helyiségben legalább 2 óráig senki sem tartózkodik - ne módosítsuk a 

termosztát beállításait, viszont ha 24 óránál hosszabb időre tervezzük elhagyni a helyiséget, akkor 

érdemes a tekerő gombot „” állásba forgatni,  

- Hogyha a szobában egynél több FŰTŐTEST lett felszerelve, akkor szinkronizálni kell a 
működésüket úgy, hogy a fokozatszabályozót minden konvektornál ugyanabba a pozícióba állítjuk. 

 
7. KARBANTARTÁS  
 
Havonta legalább egyszer érdemes a FŰTŐTEST alsó rácsát letakarítani a rárakódott portól, 

egy kefe és porszívó segítségével, majd a készülék burkolatát nedves ronggyal áttörölni. Nem 
szabad dörzsölő, vagy agresszív tisztítószereket használni.  

 
8. SZÁLLÍTÁS  

 
8.1. A gyári csomagolású FŰTŐTESTET az adott szállítóeszközre vonatkozó általános 

szállítási szabályok szerint, bármilyen zárt rakterű szállítóeszközzel lehet szállítani, amely szállítás 
közben véd az eső és mechanikai sérülések ellen. Szállítás közben a raktér hőmérséklete - 50 Co és 



 

+ 50 Co
 között legyen, miközben a névleges levegő páratartalom ne legyen 80 % -nál magasabb. A 

fűtőtestet szállító eszköz belsejében el kell kerülni a véletlenszerű elmozdulásokat és ütődéseket.  
8.2. A FŰTŐTESTET a gyári csomagolásban kell tárolni, száraz, fűtött helyiségben, + 5 Co

 és 
+ 40 Co 

 közötti hőmérsékleten, 80 % -nál nem magasabb névleges levegő páratartalom mellett. 
A FŰTŐTESTET nem szabad olyan helyiségben tárolni, ahol olyan vegyi anyagokat is 

raktároznak, amelyek gőzei korróziót okozhatnak. Ezzel rongálva a készülék szerkezeti elemeit és a 
kábelek szigeteléseit. 

  
9. ÚJRAHASZNOSÍTÁS  
 
A készülék nem tartalmaz olyan anyagokat, melyeknek ártalmatlanítása különleges 

technológiákat igényelne. Az elhasználódott FŰTŐTESTET szét kell szerelni, és külön kell 
választani a színesfémeket az egyéb fémektől. Ezután az általános hulladékkezelési szabályok 
szerint lehet az anyagokat újrahasznosítani. A készülék nem tartalmaz nemesfémeket.  

 
10. GYÁRTÓI GARANCIA 
 
10.1. A garancia időtartama - a vásárlástól számított 1 év a fűtőpanelre és a készülék egyéb 

szerkezeti elemeire.  
10.2. A gyártó garanciát vállal arra, hogy a készülék megfelel az LVD EU irányelveknek 

(kisfeszültségű villamossági termékek), valamint az EMC EU irányelveknek (elektromágneses 
összeférhetőség).  

Az üzemeltetés időszakában (legalább 10 éven keresztül) a jelen utasítás szigorú betartása 
mellett.  

A garanciális időszakban jelentkező fontosabb meghibásodások esetén, amelyek a gyártó 
hibájából keletkeztek, a fogyasztónak jogában áll a térítésmentes javítást, a termékcserét, vagy a 
pénzvisszatérítést igénybe venni, a „Fogyasztóvédelmi jogok védelméről” szóló törvény szerint. 

 

A garanciális javítás feltételei:  
 
A garanciális javítás a gyári hibákra vonatkozik, garanciaidőn belül.  
A térítésmentes javítás feltétele garanciális időszakban, hogy a fogyasztó betartsa a jelen 

utasításban részletezett szerelési és üzemeltetési alapelveket.  
A garanciális javítások kivitelezésének feltétele, ha a fogyasztó átadja a következőket:  
- A tiszta és sérülésmentes készüléket, eredeti csomagolásban,  
- A FŰTŐTEST vételi bizonylatait (számla, garancialevél)  
- A helyesen kitöltött garancia lapot.  
A garancia feltételei nem terjednek ki a termék megtisztítására és egyéb profilaktikus 

beavatkozásokra. Az ilyen jellegű munkák térítés kötelesek. 

 
A garancia nem terjed ki:  

 
- Az olyan készülékre, amelynek sérülése külső mechanikai behatások miatt keletkezett, mint 

pl.: feszültségesés vagy túlfeszültség, villámcsapás, tűzkár, vízkár, elhanyagoltság, vagy egyéb 
tényező, amelyekre a gyártónak előzetesen nem lehetett ráhatása illetve vis major esetén,  

- Az olyan készülékre, amely azért nem működik, mert helytelenül lett a hálózati feszültségre 
csatlakoztatva, vagy a hálózati feszültség nagymértékben ingadozott, amely eltér a szabvány 
előírásaitól (hálózati hiba).  

- Az olyan készülékre, amelyen illetéktelen beavatkozás, javítás nyomai láthatók, vagy a 
készülék konstrukcióját megváltoztatták,  

- Az olyan készülékre, amelyet más célokra használtak, mint amelyet a gyártó előírt,  
- Amikor a fogyasztó nem tartotta be a használati utasítás előírásait. 
 
 
 
 
 
 



 

A garanciális javításokat csak az arra kijelölt és feljogosított szervizpontok végezhetnek.  
Az üzemeltetést és a kezelést érintő legfontosabb információkról a garanciális időszakban, és azon 
túl, az eladási pontok nyújtanak tájékoztatást. 

 
http://www.mobilbox.hu 
 

 
 
Ez a készülék a 2002/96/WE Európai Uniós Irányelv és az elhasználódott villamossági 

termékekről és a hulladéktárolásra szolgáló, áthúzott hulladék konténer szimbólumról szóló törvény 
szerint van megjelölve.  

Az ilyen jelölés arról tájékoztat, hogy ez a készülék az elhasználódása után nem kerülhet 
olyan hulladéktárolóba, amelybe az általános háztartási szemetet tárolják.  

A felhasználó köteles a készüléket az erre szakosodott elhasználódott villamossági és 
elektronikus készülékek gyűjtési pontján leadni.  

Az elhasználódott villamossági és elektronikus termékek helyes kezelése megelőzi az 
emberre és az élő természetre veszélyes anyagok kijutását a természetbe, amelyek az esetleges 
veszélyes anyagokból, vagy az ilyen készülékek helytelen tárolásából és újrahasznosításából 
adódhatnak. 

 

 
 


