
 

VEZÉRLÉS icon 230 TOUCH 
 

 

 
 

 

Szerelés és használati utasítás 
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Általános biztonsági utasítások 
 

Rendeltetésszerű használat 

 

 Az icon 230 TOUCH vezérlő kizárólag megfelelő, teljes spektrumú / vörös fényt 

kibocsátó sugárzók (pl. infrasugárzók) vezérlésére szolgál.  

 A vezérlés maximális összteljesítménye 3,5 kW és a maximális csatlakozási érték 

kimenetenként 10 A.  

 A tápegységet csak az azzal együtt leszállított vezérlőegységgel szabad üzemeltetni a 

megadott adatvezetéken keresztül. 

 

 

Szállítási terjedelem 
 Tápegység icon 230 adatkábellel és tápvezetékkel 

 Kijelző-vezérlőegység icon 230 TOUCH 

 Kijelzőfelület 

 Használati utasítás biztonsági utasításokkal 

 

 

Összeszerelés 
 

Tápegység összeszerelése 

 

 
 

Az icon 230 tápegységet a kabin mennyezetére, a kabin falára vagy a gyártó ajánlásával 

összhangban, az arra szolgáló csavarnyílásokon keresztül csavarokkal szerelik fel. A 

tápegység hőt bocsát ki, ezért megfelelő szellőzést kell biztosítani. A tápegységet nem szabad 

letakarni. 
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Helytelen felszerelés szellőzés nélkül károsíthatja a tápegységet vagy tüzet okozhat. 

 

A tápegységet száraz helyre kell telepíteni, amelynek maximális környezeti hőmérséklete 35 

fok lehet. 

 

A hálózati csatlakozó kábel és az adatkábel már telepítve van. 

 

Az infrasugárzó csatlakozása 
 

Az infrasugárzó csatlakozása a tápegységhez hideg készülék csatlakozókkal (C14) történik. 

Az Infrarotmed infrasugárzón ezek már felszerelésre kerültek. 

 

A kezelőelem összeszerelése 
 

Kijelző kivágása 

 

 

 
 

Síkban történő beépítéshez a kijelző a rajz szerint forgácsolható. Javasoljuk az eredeti 

megmérését. 
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A kijelző felszereléséhez rögzítse a házat 4 csavarral a kivágásban. Győződjön meg arról, 

hogy a csavarok egy síkban helyezkednek el és nem állnak ki. 

 

 
 

Óvatosan távolítsa el a védőfóliát a beépített LCD képernyőről. 

 

 
 

 

Ezután távolítsa el a védőfóliát az érintőképernyőről és a védőfóliát a ragasztó felületről. 

Óvatosan nyomja az érintőképernyőborítást a házra. Ügyeljen a pontos beállításra, a rögzítés 

után már nem lehet mozgatni.  

 

 
 

Most csatlakoztassa az adatkábelt a tápegységről a kijelző házra. Ehhez vezesse át a dugót 

a hátoldalon található nyíláson és csatlakoztassa. 
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Amennyiben az összeszerelés miatt szükségessé válik, akkor az adatkábelt a kijelző 

telepítése előtt is lehet csatlakoztatni. 

 

Végül ellenőrizze az összes csatlakozást. Amennyiben kábelek vagy alkatrészek meg-

sérültek, cserélje ki őket, mielőtt a vezérlőegységet csatlakoztatná a hálózathoz. 

Ellenőrizze, hogy a tápvezeték alkalmas-e a csatlakoztatott terhelésre.  

Az ellenőrzést követően a vezérlés védőérintkezős dugaszoló aljzattal csatlakoztatható a 

konnektorral. 
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Vezérlőpult érintés-vezérlés 
 

Kijelző az 1-4-es infrasugárzóhoz és a beállított teljesítményértékükhöz. 

 

Időzítő kijelzése: hátralévő idő a leállásig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gombok az első sorban: 

Növelje a sugárzó teljesítményét 1 %-al 

 

 

Gombok a második sorban: 

Csökkentse a sugárzó teljesítményét 1 %-al 

 

 

Alsó sorban található gombok: 

Az Idő-fel és Idő-le gombokkal válassza ki a kívánt 

használat időtartamát. 

Az alapértelmezett érték 30 perc. 

 

A sugárzó és időgombokra az alábbiak vonatkoznak: 

Egyszeri megnyomással az érték egy lépéssel meg-

változik. A nyomvatartás gyorsan növeli és 

csökkenti az értéket. 

 

 

 

Start-gomb: Az időzítő visszafelé kezd futni, és a 

sugárzó bekapcsolódik. 

 

Be / ki gomb: a kijelzőt finom megérintésével indítja 

el és rövid megnyomásával kikapcsolja azt. 

 

A vezérlés megjegyzi az infrasugárzó utoljára 

beállított paramétereit. 
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A infrakabin használatának menete 
 

Minden ember másképpen reagál a hőre, ezért mindenkinek meg kell találnia a saját kényelmi 

zónáját. 

 

A zuhanyozás és a szárítás megkönnyítik az 

izzadást. 

 

 

A szaunázás előtt igyon elsősorban vizet, teát 

és cukrozatlan gyümölcsleveket. 

 

 Törülközőt vagy hasonlót használja arra, 

hogy a kabinban ráüljön. 

 

 

Időtartam kb. 20-30 perc. 

 

 

Izzadás és pihenés a szaunázás után. 

 

 

A szaunázás után igyon elsősorban vizet, teát 

és cukrozatlan gyümölcsleveket. 

 

 

Szaunázás után zuhanyozzon. 

 

 

Optimális heti alkalmazás 

 

 

 

Alternatív használati lehetőségek: 

 

 

 

SPORT: 

Sportolás előtt felöltözve melegítse fel egész 

testét 10 percig nyitott kabinajtónál. 

Sportolás után üljön be a kabinba, hogy 

fokozottan izzadjon. 

 

 

GÖRCSÖK, HÚZÓDÁS: 

10-15 perces közvetlen besugárzás ajánlott. 
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Általános figyelmeztetések az infrakabin használatára vonatkozóan 
 

Ha betegségben szenved, vagy nem biztos abban, hogy az infrakabin használata megfelelő-e 

az Ön számára, kérjük forduljon orvosához.  
 

Az infrakabint nem ajánlott használni például nyitott sebekkel, műtétek után, szembeteg-

ségekkel, súlyos leégéssel és alkoholos befolyásoltság esetén. 
 

Különös gondossággal járjon el gyermekek esetében: a gyermekek felügyelet nélkül nem 

használhatják az infrakabint! Az infrasugárzó szűrőkorongja nagyon felmelegedhet és a kabin 

kikapcsolása után sem hűl le azonnal. Ezért figyeljen a nem szándékos érintkezésre. 
 

Körülbelül 30 perces szaunázást követően az anyagoknak kb. 20 percig hűlniük kell. 

 

Figyeljünk fekvésre alkalmas fülkék esetében: a mennyezeti sugárzó csak akkor használható, 

ha fekvő helyzetben használja a kabint. A fej besugárzását mindenáron el kell kerülni. A 

mennyezeti sugárzót nem szabad letakarni, semmilyen tárgyat ne helyezzen a kabinra! 

Tűzveszélyes! 

 

Elektromotorral felszerelt kabin: a fekhely csak rendeltetésszerű használatra alkalmas. A 

helytelen használat meghibásodáshoz és károkhoz vezethet, amelyekért nem vállalunk 

felelőséget. Többek között ide tartozik a lábtartó és háttámla elemeken történő ülés. A fekhely 

motorizálását kb. 85 kg átlagos testtömegre tervezték. Amennyiben túl nagy testsúlyt helyez a 

háttámlarészre, akkor a motort tehermentesíteni kell a mozgás során. A súlypont mindig az 

ülőelemen legyen. Ne tartózkodjon a fekhely mozgási tartományában illetve ne helyezzen el 

ott tárgyakat. Sérülés veszélye áll fenn illetve a fekhely meghibásodhat. A motor 

túlterhelésvédelmmel rendelkezik. Ne tartsuk nyomva a távirányítót, ha az elemek elérték 

maximális helyzetüket. 

 

 

Általános figyelmeztetések: 

 

1. Tűz elkerülése érdekében ne szárítson ruhákat az infrakabinban, és ne hagyjon benne 

törülközőket vagy egyéb gyúlékony anyagokat. 

2. Égési sérülések és áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne érintse meg az 

infrafűtőelemeket és ne használjon fém szerszámokat. 

3. Ne fújjon folyadékot a fűtőelemekre. Ez áramütést vagy a fűtőelemek károsodását 

okozhatja.  

4. Győződjön meg róla, hogy semmilyen szösz vagy idegen tárgy nem kerül a forró 

infrasugárzóra. 

5. Terhesség, betegség (pl. érzékszervi zavar a bőr kezelését követően is, bénulás, 

epilepszia, magas vérnyomás, a háton található hegek, implantátumok esetén) vagy 

gyógyszeres kezelés esetén, különösen ha olyan gyógyszert szed, amely befolyásolja a 

hőérzetet, az infrakabin használata előtt kérje ki orvosa tanácsát. 

Kérjük tartózkodjon az infrakabin használatától láz, akut fertőzések és gyulladások, 

trombózis esetén, alkohol vagy kábítószer befolyása alatt, valamint napozás vagy 

szolárium látogatása után. 

6. Alapvetően lehetséges az infrakabint az icon WLAN vezérléssel az otthoni hálózatba 

(WLAN) integrálni. Biztonsági okokból azonban nem szabad távoli indítást 

végrehajtani, mivel nem zárható ki, hogy gyúlékony anyagok vannak az infrasugárzó 

közelében. Nem vállalunk felelősséget a külső hálózatokban történő megfelelő 

működésért. 
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Műszaki adatok 
 

Icon 230 TOUCH 
 

 

 

Feszültség : 185-250 VAC 

 

Frekvencia : 50 Hz 

 

Hálózati típus : TN-S 3P+N+PE (DIN VDE 0100-540 szerint: 2007-06 (543.4.3 pont) 

 

Teljesítmény : max. összteljesítmény 3,5 kW 

 

    4 csatorna, mindegyik maximális 10 A 

 

Védelmi osztály ház: IP20 (EN 60529) 

 

Hűtés  : passzív, maximális környezeti hőmérséklet 45 °C 

 

ISO osztály : B (EN 60085) 

 

Egyéb, opcionális: vészleállítás VÉSZKIKAPCSOLÓVAL, leállítás 45 °C feletti 

hőmérséklet esetén 110 cm a talaj felett 

 

Kezelési egység: csatornák egyéni vezérlése 

 

Időzítő : igen 
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További információkért és a rendszerrel kapcsolatos kérdésekért kérjük forduljon a 

következőkhöz: 

 

Gurtner Wellness GmbH 

 

Gunzing 57 

 

4923 Lohnsburg 

 

office@gurtner-infrarot.at 

 

0676/4403679 


