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Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú 
háztartási készüléket vásárolt. A készülék a leg-
újabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a 
gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minő-
ségű készülékeinek.
A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet for-
dítottak. A megbízható működés alapfeltétele a 
szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe 
helyezés előtt figyelmesen olvassa el a haszná-
lati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére le-
hessen!

H A S Z N Á L A T I
Ú T M U T A T Ó

KONVEKTOR
H-2003T

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross
u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER H-2003T típusú konvektor az alábbi műszaki
adatoknak felel meg:

Hálózati teljesítmény: 220-240 V ~ 50Hz
Teljesítmény:  1800-2000 W
Érintésvédelmi osztály: I.
Zajszint:  68 dB

A termék kizárólag jól szigetelt helyiségek fűtésére vagy alkalmankénti hasz-
náltra alkalmas!

HU
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BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK
A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
Az alapvető biztonsági tudnivalókat a saját érdekében mindig be kell tartania!
A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes! A készülék csak ház-
tartási használatra alkalmas! A készüléket fürdőszobai használatra nem javasoljuk!
Tilos a készüléket a szabadban működtetni! Miután eltávolította a csomagolást, 
győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült! Amennyiben a készüléken sérü-
lést lát, ne használja, vigye szervizbe! A csomagolóanyagokat tartsa távol a kisgyer-
mekektől, mert veszélyes! Használat közben ne mozgassa a készüléket!
Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készüléket TILOS
• vízbe vagy más folyadékba mártani,
• sérült vezetékkel használni,
• mechanikai sérülés esetén használni!

Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó, úszó-
medence vagy más, vízzel teli edény közvetlen közelében.

Ha a készülék mégis vízbe esik, azonnal áramtalanítson, ne nyúljon a készülék után!
Az ismételt üzembe helyezés előtt a készüléket vizsgáltassa át szakemberrel!
Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék
címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt!
A készüléket vízszintes, stabil felületen használja! A készülék csak felügyelet mel-
lett használható! Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el!
Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!
Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek, to-
vábbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességek-
kel bírnak ideértve azon személyeket is, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal 
és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket, vagy utasí-
tásokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről, és megértették a készülék 
üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket.  Gyerekek nem játszhatnak a készülék-
kel. Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a 
készüléken. A 3 évnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a fűtőberendezéstől, 
kivéve ha folyamatosan felügyelet alatt állnak.
A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha 
biztosítva van, hogy a készülék rendeltetésének megfelelően van elhelyezve és a 
gyerekek felügyelet alatt állnak, vagy birtokukban van a berendezés biztonságos 
üzemeltetésére vonatkozó ismeret és megértik a berendezés üzemeltetésére vo-
natkozó veszélyeket.
A 3 és 8 év közötti gyermekek nem húzhatják ki és nem csatlakoztathatják a há-
lózati csatlakozó dugót, továbbá nem végezhetnek beállításokat, tisztítást és kar-
bantartást a készüléken.
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Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból!
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van! Használaton kívül 
mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!
A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezeték-
be való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Hosszabbító kapható bármelyik 
szakkereskedésben, gondos körültekintés után használható a készülékhez.

FONTOS INFORMÁCIÓK A HOSSZABBÍTÓ VEZETÉKÉRŐL
• elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC230V jelölést kell tartalmaznia;
• három eres földeltnek kell lennie;
• el kell rendezni annak megfelelően, hogy ne fusson keresztül szőnyegen vagy 

asztalon, ahonnan a gyermekek könnyen magukra ránthatják, vagy véletlenül 
eleshetnek benne.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék 
automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet.
A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távve-
zérlő rendszert használni, mert az tűzveszélyes! A készülékhez csak a gyártó által 
mellékelt kiegészítők használhatóak. Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse 
meg szakszervizben szakemberrel. Az elektromos csatlakozóvezetéket ne akassza 
tűzhely, munkalap fölé! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne he-
lyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!
Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez! Ne hagyja a készüléket 
forró felület (pl.: főzőlap) közelében! Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrások 
közelébe! Tilos a vezetéket szorosan összetekerve tárolni, mert ez megrongálhatja 
azt és ezzel elektromos áramütést okozhat! A készüléket ne rakja asztal vagy pult 
szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, 
hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes! Áramtalanításkor 
támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál 
fogva húzza ki a vezetéket, ne a vezetéknél fogva! A készüléket csak rendeltetésé-
nek megfelelően használja! A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a 
nem rendeltetésszerű használatból adódó károkért! A meghibásodott készüléket 
(beleértve a hálózati csatlakozóvezetéket is) csak szakember javíthatja! Sérült veze-
ték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket 
igényel. A csatlakozózsinór sérülése áramütést okozhat! A készülék belső sérülése 
áramütést okozhat! Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szak-
szervizhez segítségért! Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket! 
Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat! 
Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat! Nedves kézzel soha ne 
próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljból a dugót kihúzni!
Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel 
ne érintse meg a készüléket! Mindig tartsa tisztán a készüléket! Tilos a készüléket 
vízbe mártva tisztítani!
Ne használjon erős tisztítószert, karcoló súrolószert a készülék tisztításához!
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HELYISÉGFŰTŐ BERENDEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS 
FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelem! A készülék túlhevülésének elkerülése érdekében tilos a fűtőké-
szüléket letakarni!

Figyelem! A készülék felszíne felhevül használat közben, égési sérülések
elkerülése érdekében soha ne érintse meg azt működés közben!

Figyelem! Ezen készülék bizonyos részei működés közben felforrósodnak és égési 
sérülést okozhatnak, ezért fokozott figyelem szükséges, ha jelen vannak gyerme-
kek vagy csökkent érzékeléssel rendelkező emberek.

Ezt a fűtőkészüléket nem szabad programkapcsolóval, időkapcsolóval stb. együtt 
használni, amely a fűtőkészüléket önműködően bekapcsolja, mert a fűtőtest le-
takarása, vagy helytelen elhelyezése tűzveszélyt okozhat. A készüléket kizárólag a 
lábaira szerelve, vízszintes, sima felületre állítva szabad használni!
Ne helyezze a készüléket hosszú szálú szőnyegekre! Tartsa távol gyúlékony tár-
gyaktól, mint például: ágynemű, párna, ruhák, függöny stb, ezektől a tárgyaktól a 
távolság legalább 1 m legyen! A távolság az előbb említett eseten kívül a készülék 
előtt legalább 1 méter, mögötte legalább 0,5 m legyen!
Ne használja a készüléket, ha annak lába nincsen megfelelően rögzítve!
Ne terítsen semmit a készülékre és ne helyezzen elé semmilyen tárgyat!
A melegítő belseje tartalmaz forró, izzó és szikrázó elemeket. Tilos olyan helyen 
használni, ahol benzin, festék vagy éghető folyadék van használatban vagy tárolva.
Tilos a készülék bármely nyílásába idegen tárgyat helyezni, mert áramütést, tüzet 
vagy a melegítő sérülését okozhatja!
A készülék túlmelegedésének megakadályozására tartsa szabadon a kibocsátó 
nyílásokat a felhalmozódott portól!
Ügyeljen arra, hogy kisgyermek vagy háziállat ne érintse meg és ne játsszon a mű-
ködő készülékkel!
Ne működtesse a készüléket közvetlenül elektromos csatlakozóaljzat alatt vagy 
előtt! Tilos letakarni vagy gyúlékony tárgy, pl. függöny, újságpapír vagy párna köze-
lében használni a tűzveszély elkerülése érdekében!
Használat közben a vezeték ne lógjon a levegőkieresztő rács elé!
Nem melegházi használatra készült! Mielőtt elmegy otthonról, győződjön meg 
arról, hogy kikapcsolta a készüléket és a termosztát a legalacsonyabb pozícióban 
van, és húzza ki a konnektorból!
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A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

Fordítsa a készüléket óvatosan az oldalára, és csavarozza fel mindkét lábat 
(2 csavar/láb) az ábra szerint.
FIGYELMEZTETÉS: A készüléket kizárólag a lábaira szerelve, vízszintes, sima 
felületre állítva szabad használni!

A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE
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Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelően földelt dugaljhoz, és állítsa az 
Időzítő tárcsán található piros Három állású kapcsolót az I-es pozícióba. 

A kívánt hőmérsékletet a Hőfokszabályzó gomb 
valamint a Fűtési mód kapcsoló gombok segítsé-
gével lehet beállítani. A legmagasabb hőmérsék-
letet úgy érheti el, ha mindkét fűtési mód gombot 
felkapcsolja (2000W) és a hőfokszabályzót a „Max”-
ra csavarja.

A megfelelő hőmérséklet beállításához először kap-
csolja fel mindkét Fűtési mód gombot (ilyenkor a 
visszajelző lámpa világít), csavarja a Hőfokszabály-
zót a „Max”-ra, és amint a szoba levegője elérte a 
kívánt hőmérsékletet, kezdje el lassan a „Min.” felé 
tekerni a Hőfokszabályzó gombot, egészen addig 
a pontig, ahol a fűtés kikapcsol (halk kattanás hal-
latszik, és a gombvilágítás kiaszik). A készülék a beállított hőmérsékletet fogja 
tartani.

Ha szeretné csökkenteni a hőmérsékletet, válassza csak az egyik Fűtési mód 
kapcsoló gombot (750W vagy 1250W), és ismételje meg a fenti műveletsort.

A készülék kikapcsolásához állítsa vissza az Időzítő tárcsán található, piros 
Három állású kapcsolót a „0” pozícióba.

A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, így automatikusan 
kikapcsol, ha túlmelegszik. Ilyenkor állítsa a kapcsolókat kikapcsolt pozícióba, 
húzza ki a készüléket a dugaljból, és hagyja kihűlni. Mielőtt újra bekapcsolná, 
ellenőrizze le, hogy nem akadályozza-e valami a levegő áramlását a készülék-
ben. Keresse fel szervízpartnerünket, ha a készülék ismét lekapcsol.

FONTOS: soha ne takarja le a készüléket!

MEGJEGYZÉS A készülékből az első bekapcsoláskor, illetve hosszabb üzemel-
tetési szünet után, kellemetlen égett szag vagy gyenge füst áramolhat ki. Ez 
normális jelenség és rövid időn belül megszűnik. A legjobb eredmény elérése 
érdekében csukja be az ablakokat és az ajtókat, ha a készülék működik.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
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1. Forgassa el az időzítő tárcsát úgy, hogy a kis nyíl az aktuális időpontra 
mutasson. Pl. 10:30-kor a kis nyíl a 10 és 11 számok között legyen 

2. Állítsa a piros három ál-
lású kapcsolót a középső 
(óra jel) pozícióba. Ekkor 
a készülék minden nap 
a beállított időzítő sze-
rint fog működni. Ehhez 
szükséges, hogy a készü-
lék folyamatosan csat-
lakoztatva legyen egy 
elektromos dugaljhoz, hogy legalább egy fűtési mód kapcsoló gomb be-
kapcsolt állásban legyen (ilyenkor a visszajelző lámpa világít), és a kívánt 
hőmérséklet magasabb legyen, mint a szoba levegőjének hőmérséklete.

3. A kívánt működési időt a külső kis fogak behajtásával (a tárcsa közepe fele) 
tudja beállítani. Minden fog 15 perccel hosszabbítja meg a működési időt.

4. Ha szeretné törölni a beállítást, állítsa vissza a kis fogakat az eredeti állásba.

5. Ha azt szeretné, hogy a készülék folyamatosan működjön (tehát nem csak 
a beállított időtartamon belül) állítsa a Három állású kapcsolót az 1-es 
pozícióba (I).  

6. Ha szeretné kikapcsolni a készüléket, állítsa a Háromállású piros kapcso-
lót a „0” pozícióba.

Fűtéshez: Állítsa a ventilátor szimbólummal jelzett Turbó kapcsolót, és leg-
alább az egyik Fűtési mód kapcsolót is bekapcsolt állásba (visszajelző világít).

Hűtéshez: Állítsa a Turbó kapcsolót bekapcsolt-, míg a fűtési mód kap-
csolókat kikapcsolt pozícióba. Ilyenkor a készülék nem fűt, csak a levegőt 
keringeti a szobában a jobb hőérzetért. 

TILOS a készüléket letakarni, mert tűzveszélyes!
TILOS működés közben a biztonsági rácsot megérinteni! A rács még kikap-
csolás után is meleg marad!
Ezt a fűtőkészüléket nem szabad programkapcsolóval, időkapcsolóval stb. 
együtt használni, amely a fűtőkészüléket önműködően bekapcsolja, mert a 
fűtőtest letakarása, vagy helytelen elhelyezése tűzveszélyt okozhat.

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

A TURBÓ VENTILÁTOR HASZÁLATA
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További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a www.hauser.eu weboldalra.

Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekessé-
geket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vevőszolgálat: 06 1/ 700-4379

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:
Ez a termék az Európai Közösség EMC  2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/
EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt 
HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek  megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK   (EMF)
Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványok-
nak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemelte-
tik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

1. A felület tisztítása előtt kapcsolja ki a konvektort, hagyja lehűlni, és áram-
talanítsa a készüléket.

2. A készlék felületét száraz vagy nedves ruhával törölje át.

TISZTÍTÁS

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak 
minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kom-
munális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék 
közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált 
elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az 
erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!
Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált 
elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.
Az  ilyen  módon  begyűjtött  berendezéseket,  szakszerű  szétbontás  után, az erre 
szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.
A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és 
felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!


