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1. A készülék beszerelése

2. ábra

Ne szerelje a fűtőkészüléket:

 - Huzatban lévő helyre, vagy pl. ventilátor közelébe
 - Konnektordugalj alá.
 - Függöny, vagy más gyúlékony anyag közelébe. 
 - Fürdőszobában 1-es zónába.

1.1. A készülék elhelyezése

1. ábra

Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta. Bízunk benne, hogy
maximális elégedettséggel fogja használni a fűtőkészülékét. Kérjük, hogy beszerelés és 
használatba vétel előtt olvassa el ezen útmutatót. Kérjük további felhasználás céljára 
őrizze meg ezt a dokumentumot.

A készüléket lakóépületben történő alkalmazásra tervezték. Más felhasználás esetén 
kérje ki a forgalmazó véleményét.
-  A készüléket az idevonatkozó szabványok betartásával kell felszerelni.
-  A fűtőkészülék besorolása II védelmi osztály (kettős szigetelésű), védettsége IP24
 (fröccsenő víz ellen védett). Fürdőszobákban, vizes helyiségekben a  
 zónabesorolásra
 vonatkozó előírásokat be kell tartani. A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a 
 kádból ne lehessen elérni a kezelőgombokat (lásd 1. ábra).
-  Vegye figyelembe a minimális felszerelési távolságokat a 2. ábra szerint.
- Ne tegyen polcot az eszköz fölé.
- A vezérlődoboznak minimum 5 mm-re kell lennie a faltól
- A kisgermekek védelme érdekében az alsó borda legalább 60 cm-re 
 legyen a padlótól.



A felszerelési sablon a csomagolásra van nyomtatva
a,  Hajtsa szét a készülék csomagolását és
 helyezze a falra úgy, hogy a csomago-
 lás alsó hajtófüle visszahajtva a talajon
 feküdjön. Szúrja át a 4 rögzítési pont
 helyét (fúrás nélkül) és vegye el a csoma-
 golást.
b, Gondosan jelölje be a fúrási pontokat
 egy ceruzával (rajzoljon egy 2 cm széles
 keresztet).
c, Fúrja ki a lyukakat.
d, Csavarozza fel és állítsa megfelelő
 pozícióba a tartóhüvelyeket, használja a
 mellékelt alátéteket.
e, Helyezze a be a radiátor tartókonzolt
 a falba felcsavarozott tartóhüvelybe.
 Helyezze rá a radiátort a tartóklipszek-
 re. A tartóklipszet és az ellendarabját
 csavarozza össze úgy, hogy a radiátor
 vízszintesen húzódó csöveit megfelelően
 rögzítse, ügyeljen a túlhúzásra. Helyezze rá a fedőkupakot a  klipszre!



 - Kötődobozba kötés: fázis=barna, nulla=kék. A készüléket NEM kell földelni. 
 - Az elektromos bekötést csak szakképzett villanyszerelő végezheti el. 
 - A fekete vezérlőkábelekkel összekötött készülékek (maximum 20 db) egy központi 

készülék alapján azonos program szerint működtethetők.
 - Ha a készüléket 30mA FI-relére kötötték (pl. fürdőszobában), és a vezérlést használ-

ják (fekete kábel), a vezérlőkábelt is azonos potenciálra kell hozni.
 - Vizes helyiségekben a kötődobozt vagy konnektort min. 25 cm-re kell a padlószint-

től elhelyezni.
 - A bekötésnél a helyi villanyszerelési előírásokat be kell tartani. Kétség esetén keres-

se fel a helyi Atlantic forgalmazót.
 - Ha a csatlakozókábel sérült, vagy rövid, szakképzett villanyszerelőnek kell azt kicse-

rélni, speciális eszközök használatával. 

1.3. A fűtőkészülék elektromos bekötése

A készülék áramellátására 230-240V 50Hz szükséges.

A készüléket nem kell földelni!
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A készülék nincs távvezérelve
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KOMFORT TAKARÉK FAGYVÉD. FŰTÉS KIKAPCSOLÁSA

KÖZVETÍTETT
JEL

FESZÜLTSÉG
A VEZÉRLŐKÁBEL
ÉS A NULLA KÖZT

0 Volt 230 Volt
-115 Volt
negatív

+115 Volt pozitív

A vezérlőkábelen közvetített jel (csak hálózatba kötött készülékek esetén)

 - A fekete vezetéket TILOS a földelésre kötni!
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JÓTÁLLÁSI JEGY 

a 270/2020. (VI.12.) Kormányrendelet alapján fogyasztási szerződés keretében vásárolt új tartós 
fogyasztási cikkekre 

Forgalmazó: Elektrofűtés K�. 8777 Hosszúvölgy, Kossuth u. 5. 
Fogyasztási cikk: Elektromos törölközőszárító radiátor 

Típusa:  
Gyártási száma:  

Azonosító adatok:  
Gyártó: ATLANTIC INDUSTRIE, Rue Monge-BP 85 F85002-LA ROCHE SUR YON 

Importáló: Elektrofűtés K�. 8777 Hosszúvölgy, Kossuth u. 5 
Vásárlás/üzembe 

helyezés időpontja:  

Jótállás ideje: 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az 
egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 270/2020. 
(VI.12.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, 
Magyarország területén kötö� fogyasztói szerződés keretében értékesíte� és a 
rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. 
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a 
kötelező jótállás összeghatártól függően, 10.000.- és 100.000.- Ft közö� 1 év, 
100.001.- és 250.000.- Ft közö� 2 év és 250.001.- Ft-tól 3 év, melynek kezdő 
időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe 
helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízo�ja végzi, az üzembe helyezés napja. 
Cégünk a Fogyasztók részére az előírtakkal ellentétben hosszabb, 60 hónap 
jótállást vállal!

  
             A termék kijavítása esetén a jótállási idő meghosszabbodik azzal az idő-
vel, ameddig a fogyasztó a terméket javítás mia� nem tudta rendeltetésszerű-
en használni, kicserélés esetén a jótállási idő a kicserélt termékre újrakezdődik. 

Fogyasztó jogai: 

A jótállás ideje ala�, hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban – választása 
szerint kérhe� a termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a 
választo� szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Elektrofűtés K�-nek 
a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget 
eredményezne, figyelembe véve a szolgáltato� termék hibátlan állapotban képviselt 
értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak 
okozo� kényelmetlenséget. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása mia� a 
vásárlástól (üzembe helyezéstől) számíto� három munkanapon belül érvényesít 
csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem 
köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a 
rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztó kijavítás irán� igényét a jelen 
jótállási jegyen feltüntetett szervizcímeken, illetve a megado� javítószolgálatnál 
közvetlenül is érvényesíthe�. A rögzíte� bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy 
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket a 
járművek kivételével az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az 
üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le és felszerelésről, valamint az el és 
visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. Amennyiben a termék nem javítható 
vagy cserélhető, vagy az Elektrofűtés K�. a javítást, illetve a cserét nem vállalta, vagy 
ennek – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére 
figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozo� jelentős 
kényelmetlenség nélkül – nem tud eleget tenni, a fogyasztó választása szerint 
megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba 
mia� elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választo� jótállási jogáról másikra térhet 
át. Az á�éréssel okozo� kárt köteles a köteleze�nek megtéríteni, kivéve, ha az 
á�érésre a köteleze� magatartása ado� okot, vagy az á�érés egyébként indokolt 
volt. 
A jótállási jogokat a termék tulajdonosa, a jótállási idő végéig, a jótállási jeggyel 
érvényesíthe�, azzal, hogy a kijavítás irán� igényét a fogyasztó választása szerint az 



Elektrofűtés K�. székhelyén, bármely telephelyén és a jótállási jegyen feltüntete� 
javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesíthe�. Sem kötelező, sem önkéntes jótállás 
esetén nem ille� meg a vásárlót az a jog, hogy ugyanazon hiba mia� 
kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt 
egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül 
vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossági jogoktól 
függetlenül is megille�k. A jelen jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait – így 
kellékszavatossági, kártérítési, stb. jogait – nem érin�. 
Ha a jótállási időtartam ala� a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása 
során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem 
javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a 
fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs 
lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére 
visszatéríteni. 
A vállalkozásnak továbbra is „törekednie kell” a termék 15 napon belüli javítására. 
Amennyiben a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót 
legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról (ezt a 
tájékoztatást a fogyasztóvédelem ellenőrizhe�). A tájékoztatás történhet 
elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen hozzájárult. 
Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől 
számíto� harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő 
eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk 
cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási 
határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére 
visszatéríteni. 
Ha a jótállási időtartam ala� a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást 
követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, a 
vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási 
cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás a vételárat nyolc napon belül a 
fogyasztó részére visszatéríteni. 
A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik! 
A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a 
fogyasztási cikk felbonto� csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. 

Hiba bejelentése: 

A fogyasztó a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a forgalmazónál vagy a jótállási 
jegyen feltüntete� szervizcégnél közvetlenül is érvényesíthe�. A fogyasztó a hiba 
felfedezése után a körülmények által lehetővé te� legrövidebb időn belül köteles 
kifogását a köteleze�el közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A fogyasztó általi hibabejelentésről a forgalmazó köteles jegyzőkönyvet 
felvenni, és annak egy példányát a fogyasztónak átadni. Ha a kifogás rendezésének 
módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell 
adni. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének érvényesíthetőségéről nem tud 
nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb öt munkanapon belül köteles értesíteni a 
fogyasztót. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói 
jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák melle� 
működő békéltető testület eljárását is kezdeményezhe�. 

Felelősség kizárás: 
Az Elektrofűtés K� mentesül a felelőssége alól, ha a hiba oka a teljesítés után 
keletkeze�, a hiba a rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, 
helytelen tárolás vagy egyéb, a vásárlás után keletkeze� okból következe� be.  

Jótállási igénye érvényesítéséhez kérjük, őrizze meg e garanciajegyet és a vásárláskor kapo� nyugtát. 
Terméket kizárólag erede� bizonylatok ellenében veszünk vissza. 
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érin�. 
(Ptk. 6:171§, 6:157-166§, 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet) 

Dátum, aláírás, pecsét: 
  



Város/Megye: Szervizállomás: Cím: Telefon/fax: 

Nagykanizsa 1. számú szerviz Vágóhídi út 5. 06205900863 

Jótállási szelvények: 

Jótállási szelvény 

Hiba bejelentés ideje: 

Javításra átvétel ideje: 

Hiba oka: 

Javítás módja: 

Visszaadás ideje: 

Jótállás új határideje: 

Szerviz: 

Dátum, aláírás 

 

Jótállási szelvény 

Hiba bejelentés ideje: 

Javításra átvétel ideje: 

Hiba oka: 

Javítás módja: 

Visszaadás ideje: 

Jótállás új határideje: 

Szerviz: 

Dátum, aláírás 
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