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Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a telepítési és kezelési 
útmutatót és őrizze azt meg biztonságos helyen! 
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1. MŰSZAKI ADATOK 
FONTOS: Az STF 01 elektromos fűtőtest kizárólag zárt, beltéri helyiségek 
fűtésére és szellőztetésére tervezték, kizárólag személyes, háztartási 
felhasználásra! 

cikkszám STF 01 

névleges teljesítmény max. 2000W 

tápfeszültség / frekvencia 
AC220-240V 
50/60Hz 

védelmi osztály  
automatikus kikapcsolás/túlmelegedés elleni védelem igen 

automatikus kikapcsolás/felborulás elleni védelem igen 

automatikus bekapcsolás/fagytalanítás igen 

névleges áramfelvétel 8,7A  

zajszínt ≤55dB(A) 

alkalmazási terület ~20m2 

nettó súly 2,4 kg 

termék mérete  590*200*425mm 

tápkábel hossza 1,5m 

Ez a termék kizárólag jól szigetelt helyiségekben és esetenkénti 

használatra alkalmas.  
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Eredeti gyártói adatok alapján! 

 
 
 
 
 

  

Szimbólum Érték Mértékegység Adat

Pnom 1.7-2.0 kW NEM

Pmin 0,75 kW NEM

Pmax,c 2,0 kW NEM

NEM

elmax N/A kW

elmin N/A kW NEM

elSB N/A kW NEM

IGEN

NEM

NEM

NEM

NEM

NEM

NEM

NEM

NEM

NEM

Az elektromos helyiségek fűtésére vonatkozó információ követelmények

Adat Típus

Hőteljesítmény Hőbement típusa (egy választási lehetőség)

Termék cikkszám: STF 01

normál hőteljesítmény
kézi hőterhelés szabályozás, 

beépítetett termosztáttal

minimum hőteljesítmény 

(irányadó)

kézi hőtermelés szabályozás szobai 

és/vagy kültéri hőmérséklet 

visszajelzéssel

maximum folyamatos 

hőteljesítmény

elektromos hőterhelés szabályozás 

szobai és/vagy kültéri hőmérséklet 

visszajelzéssel

ventilátoros hőteljesítmény

névleges hőteljesítménynél

minimum 

hőteljesítménynél

egyfokozatú hőteljesítmény és nincs 

szobahőmérséklet szabályozás

Villamosenergia-fogyasztás

Hőteljesítmény/szobahőmérséklet-

szabályozás típusa (egy választási lehetőség)

tartalék üzemmódban

két vagy több manuális állomás, 

nincs szobahőmérséklet 

szabályozás

mechanikai termosztáttal 

szobahőmérséklet szabályozás

elektronikus szobahőmérséklet 

szabályozás

elektronikus szobahőmérséklet 

szabályozás és napi időzítő

elektronikus szobahőmérséklet 

szabályozás és heti időzítő

Egyéb vezérlési lehetőségek

(több választás lehetséges)

szobahőmérséklet szabályozás 

jelenlét érzékeléssel

szobahőmérséklet szbaályozás 

nyitott ablak érzékeléssel

távvezérlő opcióval

Elérhetőség:

adaptív indításvezérléssel

munkaidő korlátozásával

fekete izzó érzékelővel

Steck Hungária Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C épület 4. emelet
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2. ALKATRÉSZEK – TERMÉK ÖSSZESZERELÉS 

Használat és üzembe helyezés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék 

nem sérült meg a szállítás során! 

 

CSOMAG TARTALMA/ALKATRÉSZEK: 
1. Szellőzőrács 
2. Csavar (4 db) 
3 Tartóláb (2 db) 
4. Kezelőfelület 
5. Fogantyúk 
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3. FIGYELMEZTETÉSEK 
Kérjük, olvassa el a használati és kezelési útmutatót alaposan az 
első beüzemelés és használat előtt. Ne próbálja megjavítani, 
szétszerelni vagy felújítani/átformálni a berendezést, különben 

kárt okozhat benne. Még a tápkábel cserélése esetén is szükséges az erre 
szakképzett személy. 
 
ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! 
1. Ne használja a készüléket a tartozéklábak megfelelő rögzítése nélkül 
2. Győződjön meg róla, hogy hálózati feszültség a kábelben, amit a fűtőtestbe 

csatlakoztatott, megfelel a termék címkéjén/adattábláján lévő 
paraméterekkel és az elosztó földelt. 

3. A hálózati kábelt és csatlakozót tartsa távol a fűtőtest melegítő felületétől, 
valamint nyílt lángtól. 

4. A fűtőtest kizárólag beltéri használatra készült. 
5. Mindig győződjön meg róla, hogy a fűtőtest szilárd, stabil, hőálló, 

egyenletes felületre került elhelyezésre. 
6. A fűtőtestet nem szabad közvetlenül fali dugaszolóaljzat alá helyezni. Csak 

jól hozzáférhető hálózati aljzatra csatlakoztassa, így esetleges gond esetén 
gyorsan le tudja választani a fűtőtestet az elektromos hálózatról 

7. Ne helyezzen szándékosan semmilyen tárgyat a fűtőtest hőkivezetőbe 
vagy a légrácsba. 

8. Mindig áramtalanítsa a fűtőtestet és hagyja teljesen kihűlni mielőtt 
elmozdítja azt egyik helyről a másikra. A hálózati csatlakozót soha ne a 
hálózati kábelnél fogva húzza ki, hanem mindig a dugót fogva. 

9. Amennyiben a hálózati kábel megsérült, az áramütés elkerülése 
érdekében, kérjük, ne használja a fűtőtestet. A hálózati kábel kicserélése 
szükséges egy szakemberrel. 

10. Ne nyissa fel a berendezés házát, bízza szakemberre a javítást. A javításhoz 
csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti 
berendezési adatoknak. A fűtőtestben olyan elektromos és mechanikus 
részegységek találhatóak, melyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások 
elleni védelemhez. Ne merítse vízbe, illetve folyadékba sem a fűtőtestet, 
sem a hálózati kábelt, sem pedig a csatlakozót. Óvja a fűtőtestet a 
cseppenő és fröccsenő víztől! 

11. Soha ne érjen a hálózati csatlakozóhoz vizes kézzel.  
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12. Úgy helyezze el a fűtőtestet, hogy a kapcsolókat és a többi szabályozót ne 

érhesse el a fürdőkádban vagy a zuhany alatt tartózkodó személy! 
13. Ez a berendezés nem alkalmas azon személyek számára (beleértve 

gyerekeket és idősebb embereket is), akik bármilyen fizikai, érzékszervi 
vagy tapasztalati ismeretek hiányában szenvednek, kivéve, ha a készülék 
használata során arra alkalmas, vagy megfelelő tudással rendelkező 
személy felügyeli azt a biztonság érdekében. A gyerekek számára a 
készülék nem játékszer. 
 

ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLY! 
14. Ne helyezze a fűtőtestet nagyon mély bolyhos felülettel rendelkező 

szőnyegekre. 
15. A fűtőtest üzemelése közben ne érjen puszta kézzel a berendezés forró 

részeihez. Mindig használjon hőálló kesztyűt, vagy konyharuhát. 
16. Vegye figyelembe, hogy a fűtőtest részei lekapcsolás után is forróak 

lehetnek. 
 

TŰZVESZÉLY! 
17. A szakszerűtlen kezelés tüzet okozhat, mely élet- és sérülésveszéllyel 

járhat. 
18. A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőtestet. 
19. Mindig győződjön meg róla, hogy a fűtőtest jól hozzáférhető, szilárd, stabil, 

hőálló egyenletes felületre került elhelyezésre. 
20. A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezze a fűtőtestet függöny, 

párna, újság vagy bútor közelébe. 
21. Ne használja a fűtőtestet olyan légterekben, ahol gyúlékony folyadékokat 

tárol, vagy gyúlékony anyag gőze lehet jelen. 
 

SÉRÜLÉS- ÉS KÁRVESZÉLY! 
22. A készülék belső hőmérséklet-korlátozója túlhevülés esetén lekapcsolja, 

majd visszahűlés után visszakapcsolja a fűtést. A szándékolatlan vagy 
véletlen bekapcsolási veszély elkerülése érdekében a fűtőtestet nem 
szabad külső kapcsolószerkezettel (pl. időkapcsoló órával) működtetni, 
illetve olyan áramkörre kapcsolni, melyet egy adott szerkezet rendszeresen 
be- és kikapcsol. 

23. Soha ne használja a fűtőtestet fürdőkád, zuhanyzó, vagy úszómedence 
közelében, mert a ráfröccsenő víz áramütést okozhat.  
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4. FŰTŐTEST BEÜZEMELÉS: 
Használat és üzembe helyezés előtt győződjön meg róla, hogy a 
készülék nem sérült meg a szállítás és kicsomagolás során! 
 

Első használat előtt, a készüléket óvatosan fektesse a hátuljára egy stabil 
asztalra, hogy a burkolat alsó pereme kissé lelógjon az asztalról. 
 
A tartozék önmetsző csavarokkal és egy megfelelő csavarhúzó segítségével 
(utóbbi nem tartozék) rögzítse a tartólábakat a fűtőtest mindkét végére a 
legfelső furatot igénybe véve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Győződjön meg róla, hogy a lábakat megfelelő helyre és 

módon rögzítette a fűtőtest aljára, ellenkező esetben a 

fűtőtest az oldalára dőlhet. 
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5. KEZELŐFELÜLET 

FIGYELEM: Normális jelenség, ha fűtőtest az első alkalommal 
történő használatkor, illetve hosszabb ideig történő nem 
működtetését követő első bekapcsoláskor erőteljesebb szagot és 

gőzt áraszt ki.  
Ez a jelenség rövid időn belül megszűnik a fűtőtest felhevülése után. 
 
KEZELŐFELÜLET: 
4. Kezelőfelület 
5. 1250W-os főkapcsoló (ellenőrző lámpával a 2. fűtési fokozathoz) 
6. 750W-os főkapcsoló (ellenőrző lámpával az 1. fűtési fokozathoz) 
7. Fokozatmentes hőfokszabályozó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. FŰTŐTEST BEKAPCSOLÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE 
- Válassza ki a megfelelő helyet a fűtőtest számára. Ehhez tartsa be a 

FIGYELMEZTETÉSEKBEN található előírásokat. 
- Csatlakoztassa a hálózati kábelt a konnektorba. 
- Tekerje el az óramutató járásával megegyező irányba (MAX feliratig) a 
fűtőtest oldalán lévő hőfokszabályozó gombot (7.). 
- Kapcsolja be a fűtőtestet, az oldalán található a billenő főkapcsolók 
segítségével (5., 6.). Ebben az esetben a billenőkapcsoló visszajelző fénye 
pirosan világít. 
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A fűtőtestnek 3 hőfoka van.  

Kapcsoló Üzemi állapot, ha be van kapcsolva 

Főkapcsoló 750W (6.) legalacsonyabb teljesítmény 

Főkapcsoló 1250W (5.) középső fokozat 

Főkapcsoló 750W és 1250W (2000W) legmagasabb teljesítmény 

Amikor a szoba hőmérséklete eléri a kívánt hőfokot, tekerje a 
hőfokszabályozó gombot (7.) lassan, az óramutató járásával ellenkező 
irányba (MIN felirat) egészen addig, amíg nem hall egy kattanó hangot. A 
billenőkapcsoló visszajelző fény ilyenkor kialszik.  
 
SZOBA HŐMÉRSÉKLETÉNEK BEÁLLÍTÁSA ÉS FENNTARTÁSA 
A hőfokszabályozó (7.) beállításával közel ugyanolyan szinten tarthatja a 
szobahőmérsékletet. 
 
Kívánt hőmérséklet beállítása: 

- Legalacsonyabb hőfok beállításához, tekerje a hőfokszabályozót ütközéséig az 
óramutató járásával ellentétes irányba (MIN felirat) 

- Legmagasabb hőfok beállításához, tekerje a hőfokszabályozót ütközéséig az 
óramutató járásával megegyező irányba (MAX felirat). 

 
 

Kívánt hőmérséklet megtartása: 
- Válasszon egy fűtési fokozatot a 750W-os (6.) és az 1250W-os főkapcsolóval 

(5.) A működésben lévő kapcsoló(k) ellenőrző lámpai piros visszajelző fénnyel 
világítanak. 

- Tekerje a hőfokszabályozót ütközéséig az óramutató járásával megegyező 
irányba (MAX felirat), majd várja meg, hogy a szobahőmérséklete kellemes 
legyen. 

- Ezt követően fordítsa a hőfokszabályozót az óramutató járásával ellentétes 
irányba, amíg a főkapcsolók ellenőrző lámpái ki nem alszanak. 
Hagyja ebben az állásban a hőfokszabályozót. A fűtőtest automatikusan be- 
és kikapcsol a szobahőmérséklet fenntartása érdekében. 
MEGJEGYZÉS: Amennyiben a környezeti hőmérséklet jelentősen megváltozik 
(pl. hosszabb ideig nyitva marad egy nyílászáró), a beállítási műveletet 
ismételten el kell végezni. 
Amennyiben a berendezést hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati 

csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.  
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7. TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM ÚJBÓLI FELOLDÁSA: 
Az STF 01 fűtőtest túlmelegedés elleni védelmi funkcióval rendelkezik. Ez a 
funkció automatikusan kikapcsolja a berendezést esetleges túlmelegedés 
esetén. 
Ilyenkor a berendezés újbóli használatához az alábbi módon kell eljárni: 
- Kapcsolja ki a fűtőtestet és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a 

csatlakozóaljzatból. 
- Hagyja a fűtőtestet szobahőmérsékletre hűlni. 
- Ezt követően a fent leírt beállításokkal újra használatba veheti a fűtőtestet. 
 
8. FAGYVÉDELMI FUNKCIÓ 
Az STF 01 fűtőtest fagyvédelem elleni funkcióval rendelkezik. Ez a funkció 
automatikusan bekapcsolja a berendezést, hogy megakadályozza a szoba 
hőmérsékletének fagypont alá történő csökkenését. 
A funkció működtetéséhez az alábbi beállítások elvégzése szükséges: 
- Válasszon egy fűtési fokozatot a 750W-os (6.) és az 1250W-os főkapcsolóval 

(5.) A működésben lévő kapcsoló(k) ellenőrző lámpai piros visszajelző 
fénnyel világítanak. 

- Tekerje a hőfokszabályozót ütközéséig az óramutató járásával ellentétes 
irányba (MIN felirat). 
Ezzel a beállítással a fűtőtest automatikusan be- és kikapcsol a 
szobahőmérséklet fagypont felett tartása érdekében, amikor a szoba 
hőmérséklete 5°C köré csökken. 
 
9. FELBORULÁS ELLENI VÉDELEM 
Az Ön biztonsága érdekében, az STF 01 fűtőtest rendelkezik egy, az alaplapba 
beépített biztonsági billenőkapcsolóval. Ez a felborulás elleni védelmi 
funkció automatikusan kikapcsolja a fűtőtestet esetleges megbillenés 
és/vagy felborulás veszélye esetén. A fűtőtest a működéshez szilárd és 
vízszintes felületen kell, hogy álljon. 
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10. TISZÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
Az áramütés elkerülése érdekében, mindig kapcsolja ki a 
berendezést és csatlakoztassa le a hálózatról és hagyja azt teljesen 
kihűlni mielőtt bármilyen tisztítást végezne! A szakszerűtlen 

kezelés károkhoz vezethet! 
 
KÜLSŐ BURKOLAT TISZÍTÁS: 
- Áramtalanítsa a fűtőtestet és hagyja teljesen kihűlni. 
- Egy nedvesített vagy száraz ruhával tisztítsa meg a fűtőkészülék külső 
burkolatát és a kezelőfelületet (4.), majd hagyja, hogy az összes rész teljesen 
megszáradjon az újbóli használat előtt. 
Soha ne használjon dörzsölőt, vagy kémiai oldószert (mint pl. a benzin, 
alkohol, gázolaj, stb.) a tisztításhoz. Ellenkező esetben a felület károsodhat 
vagy éppenséggel az egész burkolat deformálódhat. 
 
Ne permetezzen vizet a készülékre és soha ne használjon mosószert, 
elkerülve ezzel, hogy esetlegesen víz kerüljön a fűtőkészülék belsejébe. 
- Rendszeresen porszívózza ki a port a fűtőtest burkolatából és a 
szellőzőrácsokból (1.) egy porszívó segítségével. A folyamat során nagyon 
óvatosan járjon el és semmi esetre se nyissa fel a burkolatot. 
 
11. TÁROLÁS 
Amennyiben hosszabb ideig nem használja a fűtőkészüléket, helyezze azt 
(lehetőleg az eredeti csomagolásában) hűvös, száraz helyre, távol a közvetlen 
napfénytől, a szélsőséges hőmérséklettől és a rendkívül magas portól. 
 
12. HIBAELHÁRÍTÁS 

Az áramütés elkerülése érdekében soha ne próbálja meg a 
fűtőtestet saját kezűleg megjavítani. 
Amennyiben probléma merül fel a fűtőtesttel kapcsolatban, kérjük, 

hogy először az alábbi listában ellenőrizze a lehetséges probléma forrását és 
megoldását. 
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Probléma Lehetséges okok/Tennivalók 

A fűtőtest nem lép 
működésbe 

A hálózati aljzat nincs megfelelően bedugva a 
védőérintkezős csatlakozóaljzatba. 
Csatlakoztassa azt helyesen az áramforráshoz. 

Fordítsa el hőfokszabályozót az óramutató járásával 
megegyező irányba, úgyhogy valamelyik 
billenőkapcsolót bekapcsolta (piros visszajelző fény 
világít). 

A fűtőtest 
automatikusan 
kikapcsol 

A fűtőtest túlmelegedés elleni védelmi funkciója 
miatt kikapcsolt.  
Húzza ki a hálózati csatlakozódugót és hagyja a 
fűtőtestet szobahőmérsékletre hűlni. 

A levegő elérte a beállított szobahőmérsékletet. 
Várja meg míg a fűtőtest újra bekapcsol. 

13. TÁJÉKOZTATÁS 

FIGYELEM: 

Tartsa tiszteletben az EU környezetvédelmi előírásait! A termék 
értékes nyersanyagokat tartalmaz, és ezért nem tartozik a 
háztartási hulladékok körébe! Élettartama végén a kiselejtezett 
készüléket kérjük, hogy az elektronikai hulladék átvételére 

szakosodott hulladékgyűjtő helyen adja le. Kérdés esetén keresse a helyi 
hulladékkezelő szervezetet. Ezzel Ön védi a környezetet, az embertársai és 
a saját egészségét 
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http://www.steck.hu/
mailto:info@steckhungaria.hu

