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ComfortHeat 
 

Telepítési és használati utasítás 
Comfort Heat CAHF – 25/50/100 

Tükörpárátlanító fóliához 
 
 
A Comfort Heat CAHF fűtőfólia hatékonyan párátlanítja a fürdőszobában, vagy más vizes 
helyiségekben telepített tükröket. A tükör felszerelésekor kérjük, vegye figyelembe a tükör 
gyártójának utasításait is. 
 

 
A Comfort Heat CAHF tükörpárátlanító fólia tükör felőli oldala öntapadó ragasztóval rögzíthető a 
tükör hátoldalához. 
 

I. Elektromos bekötés 

A Comfort Heat CAHF fűtőfóliát ajánlott a fürdőszoba villanykapcsolójával közös áramkörre kötni, 
hogy a fűtőfólia is automatikusan bekapcsoljon, amikor a villanyt felkapcsolják, de természetesen 
külön kapcsolóra is köthető. A terméket csak olyan személy telepítheti, aki a hatályos 
jogszabályokban előírt képesítéssel rendelkezik. 
A vezetékek színkódjai a következők: 
 Kék………..Nulla 
 Barna…….Fázis 
A bekötésnek zártnak és kívülről hozzáférhetetlennek kell lennie a vonatkozó biztonsági előírások 
értelmében. 
Feszültség 230V, szigetelés: Class II., teljesítmény: 200W/m2 
 



2 

 

II. Műszaki adatok 

 

Típus Teljesítmény (W) Méret (mm) Feszültség (V) 

CAHF25 25 274x574 230 

CAHF50 50 524x524 230 

CAHF100 100 1024x524 230 

 

III. A CAHF tükörpárátlanító fólia telepítése 

A CAHF fűtőfóliát közvetlenül a tükör hátoldalára kell telepíteni az optimális teljesítmény elérése 
érdekében. 
 

IV. A fűtőfólia felragasztása a tükörre 

1. Vésse ki a falban a CAHF bekötődobozának helyét, hogy a felszereléskor a tükör ne álljon el 
a faltól. 

2. Jelölje be a tükör hátoldalán, hogy hova fog pontosan kerülni a fűtőfólia! 
3. Győződjön meg róla, hogy a tükör hátoldala száraz és pormentes! 
4. Távolítsa el az öntapadó rétegen levő védőpapírt! 
5. Helyezze a CAHF fűtőfólia egyik sarkát a tükör hátoldalára! 
6. Innen indulva fokozatosan ragassza fel a tükör hátoldalára a fóliát! 
7. Simítsa rá a fóliát úgy, hogy ne maradjanak alatta levegő buborékok! 
8. Helyezze fel a tükröt a falra! 

 
FIGYELEM! Nagy méretű tükrök esetén a hőtágulás miatt javasolt dilatációs hézagot hagyni a 
keret és a tükör között. 
 
FONTOS! 
A tükör károsodását megelőzendő mindenképpen tartsa szem előtt a következőket: 

1. Győződjön meg róla, hogy a falfelület szilárd, sima és száraz legyen. 
2. A tükör mindkét oldalának teljesen simának kell lennie a repedések elkerülése 

érdekében. 
3. Csavarok használata esetén azokat nem szabad túlzottan meghúzni, nehogy elrepesszék 

a tükröt. 
4. Ne helyezzen olyan tárgyat a tükör elég, ami megakadályozhatja a hőleadást. 
5. Ha szabálytalan alakú, vagy bármilyen módon módosított tükörhöz szeretné a fűtőfóliát 

használni, akkor különös elővigyázatossággal kell eljárni. 
 
Megjegyzés: A CAHF fűtőfóliát nem szabad vágni, vagy szabni, mert ez megsérti a szigetelést és 
veszélyessé teheti a termék használatát. Noha a CAHF fűtőfóliát folyamatos használatra tervezték, 
javasoljuk, hogy az áramkört a villanykapcsolóval, vagy egy másik, külön kapcsolóval tegye 
megszakíthatóvá. 
 
A fűtőfóliát úgy kell felszerelni, hogy telepítés után ne legyen hozzáférhető, megérinthető. 
 
Helytelen telepítésből fakadó károk esetén a gyártó és kereskedő nem tehető felelőssé. 
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V. Jótállás 

A fűtőfóliára a gyártó 2 év garanciát vállal. A jótállási idő a telepítés napján kezdődik, amit a 
jótállási jegyen kell feltüntetni (a telepítést a vásárlástól számított 6 hónapon belül el kell végezni). 
A jótállás feltétele az alábbi dokumentumok bemutatása: 

 Kitöltött jótállási jegy 
 Vásárlást igazoló számla vagy nyugta 

 A gyártó díjmentesen vállalja a meghibásodott termékek javítását vagy cseréjét a jótállási 
időn belül, kivéve a javításhoz kapcsolódó egyéb járulékos költségeket. 

 
A jótállás nem vonatkozik a szakszerűtlen telepítésből, nem rendeltetésszerű használatból, az 

elektromos hálózat hibájából, a hibás tervezésből, mechanikai behatásokból és szándékos 
rongálásokból eredő károkra. A gyártó ilyen esetekben a javítást kizárólag a költségek 
megtérítése esetén vállalja. 

 
A garancia nem vonatkozik az elszállított, de ki nem fizetett termékekre! 
 

Jótállási jegy 
 
Vásárolt termék: CAHF-25, CAHF-50, CAHF-100 (a megfelelő aláhúzandó) 
 
Vásárlás dátuma:..........................................(év).............................(hó).......................(nap) 
 
Vásárlás helyszíne:.................................................................................................................. 
(üzlet neve, dátum, aláírás, bélyegző) 
 
Telepítés dátuma, helyszíne:………………………………………………………………….. 
 
 
Gyártó: 
Comfort Heat UAB 
Tel.: +37052704596 
Fax.: +37052704498 
Cím: Laisves pr 123 
LT-06118 Vilnius 
Litvánia 

info@comfortheat.eu 
www.comfortheat.eu 
 
Importőr: 
Nordinova Energy Kft 
Tel.: +36 (70) 430 4284 
Cím: 1037 Budapest 
Bécsi út 403. 
Magyarország 

szasz.janos@nordinova.hu 
www.nordinova.hu 
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