
Kezelési útmutató a 
Toldi WF1350 elektromos kandallóhoz

Kérjük olvassa el a kezelési útmutatót mielőtt
kibontja , használja a készüléket!

Forgalmazza: Elektrikó Kft
2115 Vácszentlászló Zsámboki út 047/3Hrsz

 , 

Szervíz telefonszám, elérhetőség: 
06-20-5229741

Az Elektrikó Kft mint forgalombahozó a gyártótól kapott
dokumentáció alapján kijelenti, hogy 

a készülék CE megfelelősséggel
rendelkezik, az alkalmas a rendeltetésszerű használatra.

www.elektriko.hu www.toldikandallo.hu

11info@elektriko.hu

Biztonsági előírások:

* Mindíg tartsa be az elektromos készülékekkel kapcsolatos általános szabályokat.
- Csak a 230V/50Hz es hálózaton használja a készüléket.
- Ne kapcsolja be a készüléket addig amíg az tökéletesen fel nincs szerelve.
- Gyerekekre ne bízza a készülék használatát. Az apró alkatrészeket csavarokat tartsa távol a gyerekek-
  től. Felszereléskor gyerekek ne tartózkodjanak a közelben.
- Sose hagyja a készülket felügyelet nélkül üzemelni. Minden esetben áramtalanítsa a készüléket
  amikor elmegy otthonról. ( húzza ki a konnektorból )
- Sose használja a készüléket sérült kábellel . Időről időre ellenőrizze a kábelt, azon bármilyen sérülést
  észlele, ne használja azt!
- Bármilyen üzemzavar észlelése esetén áramtalanítsa a készüléket és ne használja azt tovább, 
  kérje szakszervíz segítségét! Ne próbálja azt egyedül szerelni.
- Ne nyissa fel a készüléket, ne érjen annak belső elektromos részeihez!
- Amennyiben elejti a készüléket ne használja. Bármilyen sérülést észlel a készüléken, ne használja azt!
- Ne vezesse el az elektromos kábelét zárt helyen vagy szőnyeg alatt !
- Figyeljen rá, hogy az elektromos kábele a készüléknek ne lógjon szabadon, ne kerülhessen éles vagy
  forró tárgy ( pl radiátor ) közelébe, ami megvághatja, megolvaszthatja! Erre különösen ügyeljen!
- FIGYELEM !  Sose takarja le a készülék hősugárzó részét! Azt mindíg szabadon kell hagyni.
   Tilos burkolatot tenni elé és ily módon megakadályozni a forró levegő áramlását!
 . Amennyiben ezt eltakarják, elzárják a forró levegő áramlást, ezzel pedig súlyos balesetet, tűzveszélyt 
  okozhatnak! Erre különösen ügyeljen !
  Különösen balesetveszélyes a készülék elburkolása. Ne burkolja el azért mert Ön úgy tervezi, hogy
  csak látvány üzemmódban fogja használni a készüléket. Azt a későbbiekben véletlenül is hősugárzó
  módba kapcsolhatja, amit nem vesz észre és ezáltal kialakulhat a balesetveszélyes helyzet!
- A készülék valamint annak elektromos részei sosem érintkezhetnek vízzel illetve bármilyen folya-
  dékkal, mert az áramütést okozhat, ill tönkreteheti a készüléket!
Azonnal áramtalanítsa a készüléket ha : 
Azt víz vagy bármilyen folyadék éri , amennyiben füstölne , a hálózati kábele túl forrónak tűnik. 
Bármilyen rendellenes szag jönne a készülékből. Bármilyen egyéb rendellensséget észlel. 
Ne próbálja megszerelni, ne vegye le a készülék hátlapját. Minden szerelési munkát bízzon szakem-
berre.
Megjegyzés: Amennyiben a készüléket először használja fűtő funkcióban, akkor egy enyhe szag
megengedett kis ideig. Ez normális.

LED égő csere
A készülékben a tűz effektet hosszú élettartamú ledek biztosítják. 
A ledeket felhasználók nem cserélhetik ki. Ne is próbálkozzon ezzel. 
Amennyiben a ledek elromlanának kérje szakszervíz segítségét.

Tisztítás
A készüléket áramtalanítsa tisztítás előtt ( húzza ki a konnektorból )
Az üveg felületet nem karcoló, enyhén nedves ruhával tisztíthatja. Ne használjon tisztító vagy súroló-
szereket! Ne használjon maró anyagot. Amennyiben a ventillátornál poros, piszkos lenne, azt
porszívóval, illetve porszívó lég fújó funkciójával fújathatja ki a portól.

Technikai adatok: 
Toldi WF1350 elektromos kandalló 50" - 127cm! széles , falra akasztható kivitel  távirányítóval.
Feszültség: 230V - 50Hz
Teljesítmény: 900 / 1800W
Amennyiben a készülék élettartama végére ért azt sose dobja hagyományos szemetesbe!
Elektronikai hulladékként kell kezelni.
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Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott készüléket vásárolta, reméljük azt megelégedéssel tudja
használni az elkövetkező években.

A termék beüzemelése:
1. Bontsuk ki a csomagolást, vegyük ki a készüléket a dobozból. Vigyázzunk annak üveg felülete
meg ne sérüljön. A készülék mérete miatt két ember vegye ki a dobozból, elkerülve ezzel a véletlen
sérüléseket. Stabil, felületre tegyük le, ahol nem tud karcolódni és eldőlni.

2. Az Ön készüléke falra akasztható kivitel. Kérjük tartsa be a lenti ábra szerinti védőtávolságokat:

A javasolt minimum távolság a padlótól 60cm a megfelelő láthatóságért. 1m pedig legyen szabadon a 
készülék tetejétől, hogy a meleg levegő megfelelően tudjon cirkulálni.

Elsőként a fali konzolt fúrja fel a falra vízszintesen. Tegye vízszintesen a fali konzolt a falra, jelölje be
a csavarok helyét a falon. Vegye el a fali konzolt . Ellenőrizze, hogy az vízszintes -e.
6-os fúróval fúrjon 4db lyukat a bejelölt helyeken. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a kezét. 
Amennyiben még nem fúrt fel hasonló konzolt, kérjük kérje szakember segítségét.
Panel lakásokban használja a 4db tiplit és a hozzá való csavarokat 4db 6*25mm.
Tégla falú lakásokban a nagyobb M6*80-as tiplikre lesz szüksége
Üsse be a tpilit a falra, majd csavarozza fel a fali konzolt.
Ellenőrizze, hogy az tökéletesen fix rögzítésű-e , amennyiben nem stabil, nem laza, akkor ne akassza
fel rá a készüléket, hanem stabilizálja előbb azt .

csavarokra és 

falikonzol

akasztók

A stabilan rögzített falikonzolra 2 ember akassza fel a készüléket.
Ellenőrizzék, hogy a rögzítés továbbra is stabil maradt e.

Használat:

* Csatlakoztassa a készüléket a 230V / 50Hz es hálózatra.
* Elsőnek a főkapcsolót kapcsolja be ( 0 - állás ki, 1 - állás be )
   A készülék így készenléti módba kerül.
   A készenléti módba kerüléshez a készüléknek rövid időre van szüksége. 
   Ne kapcsolgassa ki/be a készüléket ezen idő alatt a főkapcsolóval.
* Nyomja le az ON/Off gombot a készüléken vagy a távirányítón a bekapcsoláshoz.
* A DIMMER gomb lenyomásával változtathatja a tűz effekt erősségét.
* A HEAT1 -2 gomb lenyomásával változtathatja a fűtés fokozatait.
   900W / 1800W vagy kikapcsolt állapot között választhat.

A távirányítóba a képen látható módon helyezze be az 1db Cr2025 tipusú elemet
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