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ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN!

RÖVID TERMÉKISMERTETŐ

•

Őrizze meg a használati útmutatót, a későbbi üzemeltetéshez szükséges információkat
tartalmaz.

A BVF ADELIG Smart tükör alapvetően fürdőszobai és beltéri felhasználásra fejlesztett fűtő/páramentesítő tükör. Ezen felül az alábbi segédfunkciók elérhetőek:

•

Általánostól eltérő üzemeltetés esetén a leírtakon felül egyéb kiegészítésekre lehet szükség,
kérjük vegye fel a kapcsolatot a BVF Magyarország központi ügyfélszolgálatával.

•

LED világítás

•

Időjárás kijelző és előrejelző, naptár, pontos idő, páratartalom

•

Fűtő és egyben páramentesítő üzemmód

A CSOMAG TARTALMA

Részletesebb termékinformációkért látogasson el a bvfheating.hu gyártói weboldalunkra.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Figyelmesen olvassa el az alábbiakat mielőtt beszereli és használatba veszi a terméket. Tartsa
meg a használati útmutatót és adja át mindenkinek aki használhatja a készüléket!
FIGYELEM!
Ne szerelje mennyezeti síkra! A terméket kizárólag függőleges oldalfalon rögzítse.
A mennyezeti rögzítés tűzveszélyes lehet, és fennáll a leesésből eredő személyi vagy
anyagi kár/sérülés kockázata!
FIGYELEM!

A:

BVF ADELIG SMART TÜKÖR ×1

B:

Csavar ×4

C:

Tipli / dübel ×4

D:

Furatsablon ×1

E:

Használati útmutató ×1

Ez a fűtőberendezés 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai vagy szellemi
képességgel élők számára bármilyen tapasztalat vagy tudás nélkül használható,
feltéve, hogy megfelelően felügyelik őket, vagy felvilágosítást kaptak a fűtőberendezés biztonságos használatáról. Biztosítsa, hogy a 3 évnél fiatalabb gyermekek a
fűtőtesttől biztonságos távolságra maradjanak kivéve, ha felnőtt személy állandó
felügyelete alatt állnak. A 3 és 8 év közötti gyermekek felnőtt személy felügyelete
alatt is csak akkor kapcsolhatják be vagy ki a fűtőberendezést, ha azt üzembe helyezték vagy beépítették, vagy utasításokat kaptak arra vonatkozóan, hogyan kell a
fűtőtestet használni. A 3 és 8 év közötti gyermekek ne csatlakoztassák a készüléket,
ne módosítsák a fűtőberendezés beállításait, ne tisztítsák meg vagy ne végezzenek
semmiféle felhasználói karbantartást a fűtőberendezésen. A fűtőelem túlmelegedhet, ha lefedi!
FIGYELEM!
A termék felületi hőmérséklete magas lehet, érintése hosszabb idő után sérülést
okozhat.

TARTALOMJEGYZÉK

A fűtést csak annak teljes áramtalanítása után telepítheti. Minden szerviztevékenységet csak szakképzett személy végezhet az áramellátás kikapcsolása után. A fűtőtestet nem szabad konnektoraljzat alá elhelyezni. A tápáramkört legalább 30 mA-es
érintésvédelemi relével kell üzemeltetni, különösen, ha káddal vagy zuhanyzóval
ellátott vizes helyiségbe van beépítve.
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•

A fűtőberendezés fürdőszobába történő beszerelésekor tartsa be a hatályos előírásokat,
szabványokat.

•

Beüzemelés előtt távolítson el minden csomagolóanyagot és védőfóliát.

•

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség: 110-240V, 50Hz, és hogy a fogadó aljzat a hatályos
szabványoknak megfelelő földelt hálózathoz csatlakozik.

•

Ellenőrizze a termék áramfelvételi adatait és győződjön meg arról hogy a fogadó hálózat
elbírja-e a terhelést.
BVF ADELIG SERIES
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Ne használja a terméket robbanásveszélyes környezetben vagy gyúlékony anyagok, gázok
vagy folyadékok közelében.

•

Ne használja a terméket agressszív gázok vagy maró anyagok közelében.

•

Kizárólag függőleges falsíkra szerelje fel a terméket.

•

Ne üzemeltesse a fűtőtestet vizes állapotban. Takarítás és karbantartás után várja meg a
teljes száradást a bekapcsolással.

•

Ne érintse meg a fűtőtestet vizes, nedves vagy krémes kézzel.

•

Beszereléskor és üzemeltetés közben védje a terméket közvetlen vízsugártól.

•

Ne akasszon, tegyen rá vagy ragasszon semmit a fűtőtestre.

•

Működés közben sose takarja le a fűtőtestet.

•

Tartsa távol a terméket gyermekektől és kisállatoktól. Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt eszközt.

•

Ellenőrizze minden bekapcsolás előtt a termék sértetlenségét, hogy mentes-e rongálástól
vagy töréstől.

•

Ellenőrizze minden bekapcsolás előtt a bekötőkábelek illetve a fogadó aljzat sértetlenségét,
hogy mentes-e rongálástól vagy szakadástól.

•

Stabilan csatlakoztassa a villásdugót a földelt fogadó aljzatba.

•

Ne használjon hosszabbítót a bekötésnél. Csak erre kialakított földelt fali aljzathoz csatlakozzon.

•

Karbantartás vagy áthelyezés előtt húzza ki a termék tápkábelét az aljzatból.

•

Ha sérülést tapasztal a terméken, semmi esetre se kísérelje meg a fűtőtest üzemeltetését.
Ha az általánostól eltérő működést vagy nem működést tapasztal áramtalanítsa a készüléket
és haladéktalanül jelezze a hibát a vásárlás helyén vagy a BVF központi ügyfélszolgálatán.

•

Telepítéskor tartsa be a használati útmutatóban található védőtávolságokat.

•

Sose fúrja át vagy rögzítse ragasztással a terméket. Használja kizárólag a csomagolásban
található rögzítőket (kivétel ez alól a gipszkartonon történő rögzítés, ott használjon a kartonnak megfelelő rögzítő elemet, kartontiplit).

•

Ne telepítse a fűtőpanelt függyönyhöz közel, tartsa a be a védőtávolságokat.

•

Ne telepítse a készüléket szemétkuka vagy más tárolók közvetlen közelébe.

•

Ne érintse meg a termék felületét működés közben.

•

Ne szerelje a terméket zuhanyfülkébe vagy olyan helyen ahol közvetlen vízsugár érheti, ne
szerelje masszázsmedence vagy úszómedence közvetlen közelébe.

•

A terméket olyan helyen rögzítse, ahol nem lehet közvetlenül kádból vagy zuhanyfülkéből
elérni/bekapcsolni.

•

Ne helyezzen a termékre ruhákat vagy törölközőket.

•

Ne használja vagy építse be a terméket kültéren.

•

Ne húzza ki a terméket a lengőkábelt fogva. Áramtalanításkor húzza a villásdugónál
fogva.

•

Sose feszítse meg vagy nyújtsa meg a kábelt erős húzásokkal. Ügyeljen arra hogy a bekötőkábelbe ne lehessen véletlenül beleakadni vagy abban elesni.

•

Ne fedje semmivel a bekötőkábelt, ne vezesse azt burkolat vagy szekrény mögött.

•

Ne építse be a fűtőpanelt a falsíkba, bútorba vagy gipszkarton szerkezetbe.

•

Amennyiben a lengőkábel vagy a villásdugó melegedését érzékeli, szakképzett villanyszerelő
bevonsával cseréltesse ki vagy ellenőrizze a fogadó aljzatot.

•

Soha ne nyissa ki vagy bontsa meg a fűtőpanel egyik elemét sem.

•

Az önkényes beavatkozás, szétszerelés vagy javítási kísérlet veszélyes és a garancia elvesztésével jár.

HUN
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•

TERMÉKINFORMÁCIÓK

Méret
Súly

BVF ADELIG 200

BVF ADELIG 350

600*600*44mm

600*1000*44mm

7,2 kg

12,2 kg

Üzemi feszültség

230V 50Hz

Fűtési teljesítmény

200W

350W

LED világítás

10W

13W

Előlap

•

Tükör felület

•

Érintőgomb / főkapcsoló

•

Okosképernyő

Hátlap

•

LED szalag világítás

•

Fali rögzítőkonzol

•

Hőmérséklet
/ páratartalom szenzor

BVF ADELIG SERIES
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AZ OKOS PANEL AKTIVÁLÁSA / WIFI KONFIGURÁCIÓ / HIBAELHÁRÍTÁS

1.

Válassza ki a kívánt rögzítési pontot figyelembe véve a védőtávolságokat (1/A ábra) és a
fentebb említett biztonsági figyelmeztetéseket.

2.

Jelölje be a furatok helyét a dobozban található papírsablon alapján. (2/D ábra)

A smart eszközök világában sajnos a nyomtatott használati útmutatók könnyedén elavulttá
válhatnak a folyamatos termékfejlesztés és alkalmazás frissítések miatt, ezért a nyomtatott használati útmutatóban erre nem térünk ki részletesen.

3.

Fúrja ki a rögzítési pontokat/dübel/tipli helyét és üsse be azokat. Hajtsa be a tartozék csavarokat. A csavarfejek legyenek kb. 1,5cm-re a fal síkjától. (3/B,C ábra)

4.

Tépje le a karcvédő fóliát, majd akassza fel az okos tükröt (4/A ábra) és csúsztassa el a csavaron a lenti ábra szerint.

HUN

FELSZERELÉS, RÖGZÍTÉS

Kérjük a naprakész használati útmutatóért, videó útmutatókért látogasson el weboldalunkra vagy
scannel-je be az alábbi QR kódot.

bvfheating.hu/adelig

FONTOS! Távolítsa el a védőfóliát még a felszerelés előtt!

ÜZEMELTETÉS
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1.

Csatlakoztassa a villásdugót a földelt aljzathoz és ellenőrizze, hogy nem laza és stabil-e a
csatlakozás.

2.

Helyes csatlakoztatás esetén a főkapcsoló aktívvá válik, láthatóvá válik a fehér színű visszajelző fény.

3.

A főkapcsoló egyszeri érintésével a világítást tudja bekapcsolni.

4.

A főkapcsoló kétszeri dupla érintésével aktiválhatja az okos kijelzőt.
Fontos: Az okos képernyőt a telefonos alkalmazással kell konfigurálni. Konfiguráció nélkül nem
jelenít meg hőmérséklet és időjárás adatokat.

5.

A főkapcsoló hosszú nyomva tartásával tudja bekapcsolni a fűtés/páramentesítő módot. A
főkapcsoló körüli fehér led fény kékre vált. Újbóli hosszú nyomva tartással a fűtési üzemmód
kikapcsolható.

FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT
Jelen telepítési és használati útmutató a dokumentum kiadásának időpontjában, forgalmazó
legjobb tudása szerint készült. Forgalmazó nem vállal felelősséget az online- és nyomtatott kiadványokban szereplő esetleges nyomdai hibákért. Forgalmazó fenntartja továbbá a jogot előzetes
értesítés nélkül a termék műszaki specifikációjának megváltoztatására. A BVF Heating Solutions a
BVF Fűtési Megoldások Kft. bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva.

BVF ADELIG SERIES
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READ BEFORE USE

PRODUCT INTRODUCTION

•

Please read the instructions carefully before attempting to install, operate or service the
product.

A BVF ADELIG Smart mirror is a bathroom wall mirror with some utility functions include:

•

Please retain this booklet for future reference.

SCOPE OF DELIVERY

•

LED illuminant

•

displaying weather/calendar/temperature & humidity

•

heating and defogging function

For more detailed product information, visit our bvfheating.com manufacturer’s website.

SAFETY INTRODUCTION
Read this manual carefully before starting or using the device. Always store the manual in the
immediate vicinity of the device or its site of use!
WARNING
Do not ceiling mount those devices designed for wall only!
Or else it may cause burning, fire and falling off risk!
WARNING
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not
be made by children without supervision.
A:

BVF ADELIG Smart Mirror ×1

B:

Screw ×4

C:

Dowel ×4

D:

Drill template ×1

E:

Manual ×1

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating
position and they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and
clean the appliance or perform user maintenance.
Do not use the device in small rooms if persons are present who cannot leave the
room independently and who are not under constant supervision.

CONTENTS

WARNING
Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present. Its dangerous of installation close to curtains and other combustible materials. To avoid the
possibility of burns, the following people should be much more careful when using
the heaters: infants and kids, people with sensitive skin, the old, the sick, people
who is drunk, people who takes sleeping pills.

Product Introduction............................................................................................................................................................................................................. 9
Safety Introduction ................................................................................................................................................................................................................ 9
Product Information ............................................................................................................................................................................................................. 11
Installation ....................................................................................................................................................................................................................................... 12
Operation ......................................................................................................................................................................................................................................... 13
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Weather display operating instructions ......................................................................................................................................................... 13

•

Remove all the blue protective films (both on the front and on the back) before using.

Troubleshooting . ...................................................................................................................................................................................................................... 13

•

Be sure the usage voltage is between 110-240V, 50Hz, and power supply has been strictly in
accordance with IEC, left is null wire and right is live wire, and also well grounded.

•

The devices will draw more current than small appliances, so a separate 5A socket is required.

•

Do not use the device in potentially explosive rooms.
BVF ADELIG SERIES
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Do not use the device in aggressive atmosphere.

•

Set the device up in an upright and stable position.

•

Do not run the cable under carpeting. Do not cover the cable with throw rugs, runners, or
similar coverings. Do not route the cable under furniture or appliances. To avoid a tripping
hazard arrange the cable away from traffic areas so that it will not be tripped over.

•

Let the device dry out after a wet clean. Do not operate it when wet.

•

Do not use the device with wet or damp hands.

•

Do not use on soft surfaces, such as a bed, where openings may become blocked.

•

•

Do not expose the device to directly squirting water.

Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains, at least 0.9m (3 feet) from the front of the appliance and keep them away from the sides
and rear when the appliance is plugged in.

•

Never insert any objects or limbs into the device.

•

Do not cover or transport the device during operation.

•

Do not sit on the device.

•

If there is a loose fit between the plug and the socket or the plug becomes very hot, the socket may need to be replaced. Check with a qualified electrician to replace the socket.

•

This appliance is not a toy! Keep away from children and animals. Do not leave the device
unattended during operation.

•

Turn off all controls before unplugging. Unplug before connecting any tool or accessory.

•

Allow the device to cool down before transport or maintenance work.

•

Check accessories and connection parts for possible damage prior to every use of the device. Do not use any defective devices or device parts.

•

Do not privately disassemble the device or replace parts, otherwise it may cause mechanical
failure, electric shock, fire or body injury.

•

Ensure that all electric cables outside of the device are protected from damage (e.g. caused
by animals). Never use the device if electric cables or the power connection are damaged!

•

The warranty is not applicable for the product fault caused by private disassembly.

•

The electrical connection must be according to the specifications in chapter Technical data.

•

Insert the mains plug into a properly secured mains socket.

•

Do not use the device when the socket or wire overloaded.

PRODUCT INFORMATION

•

Observe the device’s power input, cable length and intended use when selecting extensions
to the power cable. Completely unroll extension cables. Avoid electrical overload.

Front

•

Before carrying out maintenance, care or repair work on the device, remove the mains plug
from the mains socket. Hold onto the mains plug while doing so.

•

Switch the device off and disconnect the power cable from the mains socket when the device is not in use.

•

Mirror Sufrace

•

Do not under any circumstances use the device if you detect damages on the mains plug or
power cable. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Defective power cables
pose a serious health risk.

•

Touch Switch

•

Display Screen

•

During the installation of the device observe the minimum distances from walls and other
objects as well as the storage and operating conditions specified in the Technical data chapter.

•

Never drill into the heating device.

•

Do not use the device once any damage found on the glass or mirror surface.

•

Do not use the device in immediate proximity to curtains.

•

Do not place the device on combustible ground.

•

Do not transport the device during operation.

•

Do not touch the surface during the device working to avoid burns.

•

Allow the device to cool down before transport and / or maintenance work.

•

Do not use this device near bathtubs, shower trays, swimming pools or other water containers. Risk of electric shock!

•

The device must be placed where the switches and controllers cannot be touched by a person in a bathtub or shower.

•

Do not place any objects, e.g. clothing, on the device.

•

Do not use the device outdoors. Do not place the device on wet or flooded ground.

•

Do not unplug by pulling on the cable. To unplug, grasp the plug, not the cable.

•

Do not stretch the cable or place the cable under strain.

•

Keep cable away from heated surfaces.

ENG
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•

Back

•

LED Strip Light

•

Mounting Brackets

•

Temperature
/ Humidity Sensor

BVF ADELIG SERIES
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Net Weight

BVF ADELIG 350

600*600*44mm

600*1000*44mm

7,2 kg

12,2 kg

Rated Voltage

230V 50Hz

Heating Power

200W

350W

LED Power

10W

13W

ENG

Size

BVF ADELIG 200

OPERATION
1.

Plug in power.

2.

The backlight of the touch button is in the active (lighted white) status.

3.

Single-click the touch button, the surrounding LED lights up; Single-click again, the light goes
off.

4.

Double-click the touch button, the weather display screen is turned on; Double-click again to
close.
Note: Weather display needs to be configured in advance, please check the following instruction.

5.

Long press the touch button to turn on the heating or defogging function, the white
backlight of the touch button changes to blue; Long press again to turn off heating/defogging.

INSTALLATION
1.

Choose the mounting position, keep the required minimum distances.

2.

Mark the positions for the bore holes onto the drilling template (D) if there are no existing
marks. Stick the drilling template on the wall.

3.

Drill the holes. Insert the screws into the dowels and fasten the screws. The screws should
protrude approx. 1.5 cm from the dowels.

4.

Tear off the back protective film, Hang the mirror (A) on the screws and move it to one
direction.

WEATHER DISPLAY OPERATING INSTRUCTIONS / TROUBLESHOOTING
For up-to-date information please visit the website or scan the QR code below.

bvfheating.com/adelig

Note: please tear off the front and back protective film once you start using the device.
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