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FKIR 700 WIFI

Figure 1 ● 1.ábra ● 1. obrázok ● fig. 1. ● 1. skica ● 1. obrázek ● Slika 1.

Figure 2 ● 2.ábra ● 2. obrázok ● fig. 2. ● 2. skica ● 2. obrázek ● Slika 2.
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Figure 3 ● 3.ábra ● 3. obrázok ● fig. 3. ● 3. skica ● 3. obrázek ● Slika 3.

Figure 4 ● 4.ábra ● 4. obrázok ● fig. 4. ● 4. skica ● 4. obrázek ● Slika 4.



A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar 
nyelven készült. A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak. A 

3 évesnél idősebb és 8 évesnél fiatalabb gyermekek csak ki-/bekapcsolhatják a készüléket, feltéve, ha azt a normál működési hely-
zetében helyezték el és telepítették, valamint felügyelet alatt vannak vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást 

kapnak, és megértik a használatból adódó veszélyeket. Ezt a készüléket azok a személyek,akik csökkent fizikai,érzékelési vagy szellemi 
képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben 

használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a haszná-
latból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy 

felhasználói karbantartását. FIGYELEM: Ezen készülék néhány része nagyon forróvá válhat és égési sérülést okozhat. Különösen vigyázni 
kell, ha gyermekek és kiszolgáltatott emberek vannak jelen.

FIGYELMEZTETÉSEK
1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során!
2. Ne helyezze közvetlen sarokba, tartsa be a 2. ábrán feltűntetett minimális elhelyezési távolságokat! Vegye figyelembe a 
mindenkori országban érvényes biztonsági előírásokat!
3. A készülék rendeltetése szerint csak a levegő felmelegítésére használható, általános melegítési célokra nem.
4. A kiáramló meleg levegő ne irányuljon közvetlenül függönyre, vagy más éghető anyagra!
5. Ne helyezze gyúlékony anyag közelébe! (min. 100 cm)
6. Tilos ott használni, ahol gyúlékony gőz vagy robbanásveszélyes por szabadulhat fel! Ne használja gyúlékony vagy 
robbanásveszélyes környezetben!
7. A készüléket TILOS fürdőkád, mosdókagyló, zuhany, úszómedence vagy szauna közvetlen közelében használni!
8. Csak száraz beltéri körülmények között használható! Óvja párás környezettől (pl. fürdőszoba, uszoda)!
9. A készüléket tilos közvetlenül hálózati csatlakozóaljzat alatt elhelyezni!
10. A felszerelésnél vegye figyelembe a fal alapanyagát, teherbírását!
11. Mielőtt áram alá helyezi a készüléket, győződjön meg róla, hogy a fűtőkészülék stabilan van a falon!
12. Csak folyamatos felügyelet mellett üzemeltethető!
13. Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni!
14. Tilos a készüléket gépjárművekben vagy szűk (< 5 m2), zárt helyiségekben használni (pl. lift)!
15. Ha hosszabb ideig nem használja, a készüléket kapcsolja ki, majd húzza ki a csatlakozókábelt!
16. Mielőtt mozgatja a fűtőtestet, minden esetben áramtalanítsa azt!
17. Ha bármilyen rendellenességet észlel (pl. szokatlan zajt hall a készülékből, vagy égett szagot érez) azonnal kapcsolja 
ki és áramtalanítsa!
18. Ügyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerülhessen a készülékbe.
19. Óvja portól, párától, napsütéstől és közvetlen hősugárzástól!
20. Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával!
21. A készüléket és a csatlakozókábelt vizes kézzel soha ne érintse meg!
22. Csak 230V~ / 50Hz feszültségű földelt fali csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni!
23. A csatlakozókábelt teljesen tekerje le!
24. Ne vezesse a csatlakozókábelt a készüléken, vagy a levegő be-és kivezető nyílások közelében!
25. Ne vezesse a csatlakozókábelt szőnyeg, lábtörlő, stb. alatt!
26. Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót a készülék csatlakoztatásához!
27. A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető, kihúzható legyen! 
28. Úgy vezesse a csatlakozókábelt, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve ne botolhasson meg benne senki!
29. Csak magáncélú felhasználás engedélyezett, ipari nem!
30. Figyelem! A készülék csak WiFi környezetben és csak az ingyenes okostelefonos alkalmazással vezérelhető.
31. A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a dizájn előzetes bejelentés nélkül is változhat.
32. Az aktuális használati utasítás letölthető a www.somogyi.hu weboldalról.
33. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elnézést kérünk.

ÜZEMBE HELYEZÉS
1. Üzembe helyezés előtt óvatosan távolítsa el a csomagolóanyagot, nehogy megsértse a készüléket vagy a 
csatlakozóvezetéket. Bármilyen sérülés esetén tilos üzembe helyezni!

smart infra fűtőtest



2. Vegye ki a dobozból a készüléket. 
3. A működéshez biztosítani kell a meleg levegő szabad áramlását, ezért vegye figyelembe a 2. ábrán feltűntetett minimá-
lis elhelyezési távolságokat!
4. A készülék helyének megválasztásakor vegye figyelembe, hogy az csak WiFi-s környezetben és csak az ingyenes 
okostelefonos alkalmazással vezérelhető.
5. A 3. ábrán feltűntetett távolságok segítségével készítsen a mellékelt, vagy a használni kívánt tipliknek megfelelő furato-
kat a falba.
6. Helyezze a tipliket a furatokba, majd a mellékelt, vagy a használni kívánt csavarokat csavarozza be a tiplikbe úgy, hogy 
a csavarfejek a fal síkjából kb. 10 mm-t álljanak ki.
7. Illessze a készülék hátán lévő furatokat a csavarokra, majd tolja el a készüléket balra, és engedje le. Győződjön meg 
róla, hogy a fűtőkészülék stabilan van a falon. FIGYELEM! A készüléket csak úgy szabad falra szerelni, hogy a tetején 
látható nyíl a mennyezet felé mutasson.
8. A készülék kapcsolója kikapcsolt állásban legyen!
9. Csatlakoztassa a készüléket szabványos földelt fali csatlakozóaljzatba! Ezzel a készülék üzemkész.

Tilos letakarni! Letakarása túlmelegedést, tűzveszélyt, áramütést okozhat!

Áramütésveszély!
Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramta-
lanítsa és forduljon szakemberhez.

Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárólag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hason-
lóan szakképzett személy végezheti el!

JELLEMZŐK
elektromos infra fűtőtest, beltéri helyiségek levegőjének felmelegítésére ● kizárólag okostelefonos alkalmazással vezérelhető ● 700 W teljesítmény ● 
elektronikus termosztát ● heti program ● falra szerelhető kivitel ● automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén

FELÉPÍTÉS (1. ábra)
1. főkapcsoló   
2. WIFI reset   

ÜZEMELTETÉS 
A készülék kizárólag okostelefonos alkalmazással üzemeltethető. 
A WIFI hálózathoz és okostelefonhoz még nem csatlakoztatott fűtőtest áram alá helyezés és a főkapcsoló (1) bekapcsolása után 25 °C termosztát érték 
mellett fog üzemelni. 
Áramtalanítás utáni első bekapcsoláskor, vagy a WIFI hálózat elvesztése esetén a készülék szintén 25 °C termosztát érték mellett üzemel.
A telefonnak az internethez kell kapcsolódnia.
1. Olvassa be telefonjával a QR-kódot (4. ábra), majd töltse le és telepítse a „Tuya Smart” alkalmazást.
2. Válassza ki az országhívó számot, majd adja meg mobiltelefonszámát, nyomja meg a „Get” gombot.
3. Az SMS-ben kapott megerősítő kódot („verification code”) gépelje be, és adja meg az alkalmazásban használni kívánt jelszavát, amely számokból és 
betűkből kell, hogy álljon. 
4. Lépjen be az alkalmazásba: „Login”
5. Biztosítsa, hogy a készülék és az okostelefon a wifi routerhez a lehető legközelebb legyen, és mindkettő ahhoz kapcsolódjon.
6. Adja hozzá a programhoz az új berendezést a „+” gomb megnyomásásval.

• Válassza ki az eszköz típusát: „Small home appliances” → „Fűtés (other)”.
• Nyomja meg a „Configure Gateway” gombot.
• Tartsa nyomva több, mint 5 másodpercig a készülék WIFI reset gombját a sípszóig.
• Amennyiben a készüléken a visszajelző gyorsan villog, nyomja meg a telefonján a „Confirm indicatror rapidly blinks” gombot.
• Adja meg a készülékén a használni kívánt WIFI hálózat jelszavát, majd nyomja meg a „Confirm” gombot.
• A telefonja csatlakoztatja a készüléket a felhő alapú hálózathoz.

7. Ha nem volt sikeres a 6-os pont szerinti csatlakozás, akkor a „Failed to add” felirat jelenik meg. 
• Válassza az alsó „Switch Pairing Mode” lehetőséget.
• Amennyiben a készülék visszajelzője lassan villog, válassza a „Confirm indicator slowly blinks” gombot.
• Adja meg a készülékén a használni kívánt WIFI hálózat jelszavát, majd nyomja meg a „Confirm” gombot.
• Nyomja meg a „Go to Connect” gombot, majda telefonján a WLAN hálózatok között  válassza a SmartLife-XXXX hálózatot. Ha a státusz „csatlakoztat-
va”, akkor nyomja meg a telefon visszalépés gombját.
• A „Connecting now” képernyő lefut, és a készülék csatlakozott a felhp alapú alkalmazáshoz.

8. Az alkalmazásban látja a szoba hőmérsékletét, be/ki kapcsolhatja a készüléket valamint beállíthatja a készülék ki-, és bekapcsolásának pontos 
időpontjait és napjait.

Amennyiben a környezeti hőmérséklet 1 °C-kal a beállított érték alá esik, a készülék bekapcsol. Ha a környezet hőmérséklete 1 °C-kal meghaladja a 
beállított értéket, a készülék kikapcsol.
Bármikor kikapcsolhatja a készüléket a főkapcsoló (1) megnyomásával.



A túlmelegedés elleni védelem túlmelegedés esetén kikapcsolja a készüléket. Áramtalanítsa a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával. Hagyja lehűlni 
a készüléket (min. 30 perc). Ellenőrizze, hogy nem gátolja-e valami a levegő szabad áramlását. Ismét helyezze üzembe a készüléket. Ha a túlmelegedés 
elleni védelem ekkor is aktiválódik, áramtalanítsa a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával és forduljon szakszervizhez.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS
A készülék optimális működése érdekében a szennyeződés mértékétől függő gyakorisággal, de legalább havonta egyszer szükséges lehet a készülék 
tisztítása.
1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, majd áramtalanítsa a csatlakozódugó kihúzásával!
2. Hagyja lehűlni a készüléket (min. 30 perc).
3. Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét. Ne használjon agresszív tisztítószereket! A készülék belsejébe, az elektromos alkatrészekre 
nem kerülhet víz!

HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség A hiba lehetséges megoldása
a készülék fűtési fokozatban nem fűt ellenőrizze a hálózati tápellátást

ellenőrizze a termosztát beállításait
aktiválódhatott a túlmelegedés elleni védelem

sűrűn aktiválódik a túlmelegedés elleni védelem tisztítsa meg a készüléket

MŰSZAKI ADATOK
tápellátás:    230 V~ / 50 Hz
teljesítmény    700 W
fűtőtest mérete:   120 x 60 x 5,5 cm
IP védettség:    IP20: Víz behatolása ellen nem védett! 
Jelátviteli frekvencia/teljesítmény  2,4 GHz / 1 mW
tömege:    7 kg
csatlakozókábel hossza:   1,5 m

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes 
összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi 
forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére 
szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő 
szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük.


