
Mint minden műszaki termék, a GLAMOX is meghibásodhat, szállítás és beüzemelés 
közben sérülhet. Érdemes tudnia, hogy bármilyen problémája adódik, akkor kollégáink kész-
séggel állnak rendelkezésére - nem a szokásos magyar módon, hanem ügyfélközpontú, 
problémamegoldásra törekvő barátságos stílusban, norvég mintára.

1. Szállítás során sérült a fűtőpanel.

•  a fűtőpanelben valami lötyög, zörög,
•  a fűtőpanel sérült, nyomott,
•  a dobozon horpadás van: 
Ellenőrizze a dobozt,  hívja kollégáinkat a 06 (20) 955 2629 telefonszámon, 
akik intézkednek sérülésmentes fűtőpanel kiszállításáról, cseréjéről.

2. A panel más hőmérsékletet mutat, mint a helyiség valós hőmérséklete:

Az Ön fűtőpaneljét minden bizonnyal kalibrálni kell a valós hőmérsékletre. 

A folyamat leírását a  11. oldalon találja.

AmenAmennyiben a kalibrálás továbbra sem oldja meg a problémát és a szoba hőmérséklete 
alacsonyabb mint amit a fűtőpanel mutat, valószínűleg nagyobb panelre lesz szükség a 
szoba kifűtésére.

3.  A panel egyáltalán nem fűt, vagy nem fűt elég intenzíven:

EEllenőrizze a csatlakozást, bekapcsolást a használati utasításnak megfelelően, 24 óráig 
hagyja dolgozni a panelt. Amennyiben ezután sem fűt kellőképpen, a fűtőpanelt 
valószínűleg kalibrálni kell a valós hőmérsékletre, mely folyamat leírását a 11. oldalon ta-
lálja meg. 

Ha nem boldogul, vagy a kalibrálás nem oldotta meg a problémát, hívja általános ügyfél-
szolgálati számunkat.

4. A panel füstöl, szikrázik, zúg:

A füst az első bekapcsolást követő 3 percben teljesen normális jelenség, ekkor ég le a 
fűtőbetétről a gyártási szennyeződés. Ha szikrázik, vagy zúg, áramtalanítsa a készüléket és 
hívja műszakis kollégáinkat a 06 (34) 300 778-as telefonszámon.

Minden egyéb hibajelenségnél ellenőrizze, hogy a használati / felszerelési utasítás alapján 
járt-e el, ha igen és ennek ellenére a probléma fenáll, 
hívja kollégáinkat a 06 (20) 955 2629-es telefonszámon.

G L A M O X felhasználói kézikönyv
elektromos fűtőpanel

Köszöntő,  elérhetőségeink

Garanciál is  tudnivalók

Felszerelés,  beüzemelés

Direktbekötés /  Biztonsági  és elhelyezési  i rányelvek

Méret- és tel jesítmény táblázat

Vezérlő termosztátok áttekintése

ET - Egyál lású termosztET - Egyál lású termosztát

  ET - Kal ibrálás

DT - Digitál isan programozható termosztát

  DT - Az első bekapcsolás

  DT - Otthoni üzemmód / éjszakai  takarékfunkció

  DT - Otthoni üzemmód / nappal i  takarékfunkció

  DT - Irodai  takarékfunkciók

    DT - Általános funkciók

  DT - Gyermekzár,  Kal ibrálás

Hibaelhárítás



Azzal, hogy megvásárolta a GLAMOX fűtőpanelt, egy olyan terméket fog használ-
ni, amely az Ön kényelmét, biztonságát, komfortját hivatott biztosítani hosszú 
éveken át.

A fűtőpanelt egyenesen Norvégiából szállítottuk Önnek, ahol a hidegre való 
felkészülés  létkérdés. A norvég gyártó jelmondata: “VI VARMER MENNESKER”   
(mi melegítjük az embereket). Ez igazolja azt, hogy az GLAMOX önálló fűtésként 
egy tökéletesen helytálló megoldás.

Célunk az, hogy Ön a termékünkkel és szolgáltatásainkkal maximálisan elégedett 
legyen, ezért állítottuk össze ezt a tájékoztatót is, hogy egy helyen minden             
információt, elérhetőséget biztosítsunk az Ön számára. 

Ezért kérjük ezt a gépkönyvet NE dobja ki!

A használati útmutatót folyamatosan fejlesztjük, az aktuális verziót a 
www.glamoxfutes.hu honlapunkon találja meg.

ÉÉrdemes tudnia, hogy fűtésrendszerével kapcsolatban bármilyen problémája 
adódna, kollégáink mindig készséggel állnak rendelkezésére - ügyfélközpontú, 
problémamegoldásra törekvő barátságos stílusban, norvég mintára.

06 (30) 816 0544

06 (1) 78 26187

06 (34) 300 778 

06 (20) 955 2629

06 (20) 289 2030

ugyfelkozpont@nordart.hu

06 (34) 300 77806 (34) 300 778

Számlázás, pénzügyek: 

Értékesítés, Budapest: 

Értékesítés, Tata: 

Szállítás, futárral kapcsolatos ügyek: 

Ügyvezető: 

E-mail minden ügyben: 

Általános ügyÁltalános ügyfélszolgálat / Hibaelhárítás:







Fürdőszobában ne helyezzük 
olyan helyre, ahol közvetlen 
fröccsenő víznek lehet kitéve!

A fűtőpanel lehetőleg a kon-
nektor mellett kapjon helyet, ne 
alatta! Direktbekötés esetén a 
kábel megvágása helyett hasz-
náljuk a direktbekötő-dobozt!

A fűtőpanel túlmelegedés ese-
tén automatikusan lekapcsol, 
ennek ellenére soha ne takarjuk 
le semmilyen tárggyal, ne 
használjuk ruhaszárításra!



GLAMOX TLO03
GLAMOX TLO05
GLAMOX TLO07
GLAMOX TLO10
GLAMOX TLO14

300 W
500 W
700 W

1000 W
1400 W

20,2 cm
30,2 cm
60,5 cm
60,5 cm

119,8 cm

10,5 cm
25,2 cm
21,9 cm
40,9 cm
27,5 cm

17,7 cm
25,0 cm
22,5 cm
41,5 cm
27,0 cm

48,4 cm
80,3 cm

104,9 cm
142,9 cm
174,3  cm

1,30 A
2,17 A
3,04 A
4,35 A
6,09 A

Típus Teljesítmény A B C L Amper-igény (W/V)

cm

L = fűtőpanel hossza A = fali konzol furattávolsága

ADAX NEO
ADAX NEO

cm

15 cm

mm

GLAMOX TPA04
GLAMOX TPA06
GLAMOX TPA08
GLAMOX TPA10
GLAMOX TPA12
GLAMOX TPA15
GGLAMOX TPA20

400 W
600 W
800 W

1000 W
1200 W
1500 W
2002000 W

20,2 cm
30,2 cm
30,2 cm
60,5 cm
60,5 cm
60,5 cm

11119,8 cm

11,6 cm
16,3 cm
25,3 cm
18,5 cm
23,0 cm
37,5 cm
223,0 cm

18,5 cm
18,6 cm
25,8 cm
18,5 cm
23,0 cm
37,5 cm
224,1 cm

50,3 cm
65,1 cm
81,3 cm
97,5 cm

106,5 cm
135,5 cm
16166,9 cm

1,74 A
2,60 A
3,47 A
4,34 A
5,22 A
6,52 A
88,69 A

Típus Teljesítmény A B C L Amper-igény (W/V)

cm

L = fűtőpanel hossza A = fali konzol furattávolsága

cm



Első bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a 
főkapcsoló le van-e kapcsolva. Csatlakoztassa a 
dugvillát a konnektorba,  kapcsolja be a fűtőtest fő 
kapcsolóját. 

A kijelzőn megjelenik a 20. 

A + és - gombokkal állíthatja a kívánt 
hőmérsékletet. 

EzEzzel a készülék haszhnáltra kész és megfelelően 
fűteni kezd.

Amennyiben programozni szeretné a fűtőpanelt, 
akkor kétféle üzemmódból választhat, a készülék 
gyárilag az OTTHONI üzemmódot értelmezi.

Nappali
takarékfunkciók

Funkció gomb

Kívánt 
hőmérséklet

Éjszakai
takarékfunkciók



Hőmérséklet beállító tárcsa

Kapcsolja be a fűtőpanelt, majd állítsa be a 
kívánt hőmérsékletet! Ezzel a panel készen 
áll az önálló fűtésre.

A panel éppen
fűt / nem fűt

Főkapcsoló 
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Fürdőszobában ne helyezzük 
olyan helyre, ahol közvetlen 
fröccsenő víznek lehet kitéve!

A fűtőpanel lehetőleg a kon-
nektor mellett kapjon helyet, ne 
alatta! Direktbekötés esetén a 
kábel megvágása helyett hasz-
náljuk a direktbekötő-dobozt!

A fűtőpanel túlmelegedés ese-
tén automatikusan lekapcsol, 
ennek ellenére soha ne takarjuk 
le semmilyen tárggyal, ne 
használjuk ruhaszárításra!



Fürdőszobában ne helyezzük 
olyan helyre, ahol közvetlen 
fröccsenő víznek lehet kitéve!
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nektor mellett kapjon helyet, ne 
alatta! Direktbekötés esetén a 
kábel megvágása helyett hasz-
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Azzal, hogy megvásárolta a GLAMOX fűtőpanelt, egy olyan terméket fog használ-
ni, amely az Ön kényelmét, biztonságát, komfortját hivatott biztosítani hosszú 
éveken át.

A fűtőpanelt egyenesen Norvégiából szállítottuk Önnek, ahol a hidegre való 
felkészülés  létkérdés. A norvég gyártó jelmondata: “VI VARMER MENNESKER”   
(mi melegítjük az embereket). Ez igazolja azt, hogy az GLAMOX önálló fűtésként 
egy tökéletesen helytálló megoldás.

Célunk az, hogy Ön a termékünkkel és szolgáltatásainkkal maximálisan elégedett 
legyen, ezért állítottuk össze ezt a tájékoztatót is, hogy egy helyen minden             
információt, elérhetőséget biztosítsunk az Ön számára. 

Ezért kérjük ezt a gépkönyvet NE dobja ki!

A használati útmutatót folyamatosan fejlesztjük, az aktuális verziót a 
www.glamoxfutes.hu honlapunkon találja meg.

ÉÉrdemes tudnia, hogy fűtésrendszerével kapcsolatban bármilyen problémája 
adódna, kollégáink mindig készséggel állnak rendelkezésére - ügyfélközpontú, 
problémamegoldásra törekvő barátságos stílusban, norvég mintára.
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ugyfelkozpont@nordart.hu
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Számlázás, pénzügyek: 

Értékesítés, Budapest: 

Értékesítés, Tata: 

Szállítás, futárral kapcsolatos ügyek: 

Ügyvezető: 

E-mail minden ügyben: 

Általános ügyÁltalános ügyfélszolgálat / Hibaelhárítás:



Mint minden műszaki termék, a GLAMOX is meghibásodhat, szállítás és beüzemelés 
közben sérülhet. Érdemes tudnia, hogy bármilyen problémája adódik, akkor kollégáink kész-
séggel állnak rendelkezésére - nem a szokásos magyar módon, hanem ügyfélközpontú, 
problémamegoldásra törekvő barátságos stílusban, norvég mintára.

1. Szállítás során sérült a fűtőpanel.

•  a fűtőpanelben valami lötyög, zörög,
•  a fűtőpanel sérült, nyomott,
•  a dobozon horpadás van: 
Ellenőrizze a dobozt,  hívja kollégáinkat a 06 (20) 955 2629 telefonszámon, 
akik intézkednek sérülésmentes fűtőpanel kiszállításáról, cseréjéről.

2. A panel más hőmérsékletet mutat, mint a helyiség valós hőmérséklete:

Az Ön fűtőpaneljét minden bizonnyal kalibrálni kell a valós hőmérsékletre. 

A folyamat leírását a  11. oldalon találja.

AmenAmennyiben a kalibrálás továbbra sem oldja meg a problémát és a szoba hőmérséklete 
alacsonyabb mint amit a fűtőpanel mutat, valószínűleg nagyobb panelre lesz szükség a 
szoba kifűtésére.

3.  A panel egyáltalán nem fűt, vagy nem fűt elég intenzíven:

EEllenőrizze a csatlakozást, bekapcsolást a használati utasításnak megfelelően, 24 óráig 
hagyja dolgozni a panelt. Amennyiben ezután sem fűt kellőképpen, a fűtőpanelt 
valószínűleg kalibrálni kell a valós hőmérsékletre, mely folyamat leírását a 11. oldalon ta-
lálja meg. 

Ha nem boldogul, vagy a kalibrálás nem oldotta meg a problémát, hívja általános ügyfél-
szolgálati számunkat.

4. A panel füstöl, szikrázik, zúg:

A füst az első bekapcsolást követő 3 percben teljesen normális jelenség, ekkor ég le a 
fűtőbetétről a gyártási szennyeződés. Ha szikrázik, vagy zúg, áramtalanítsa a készüléket és 
hívja műszakis kollégáinkat a 06 (34) 300 778-as telefonszámon.

Minden egyéb hibajelenségnél ellenőrizze, hogy a használati / felszerelési utasítás alapján 
járt-e el, ha igen és ennek ellenére a probléma fenáll, 
hívja kollégáinkat a 06 (20) 955 2629-es telefonszámon.
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