
Használati utasítás 
 
A                         DF-230 2-pont szabályozású, elektrotermikus működésű szelepállító. Csatlakozó 
hollandi segítségével radiátorszelepre vagy fűtési osztó-gyűjtőre szerelve annak nyitását/zárá-
sát biztosítja. Gyári alaphelyzetben, feszültségmentes állapotban az állítómű a szelepet zárva 
tartja, 230V-tal megtáplálva néhány percen belül a szelep nyitását biztosítja. A szelep nyitott 
vagy zárt állapotát az állítómű homloklapján található szürke színű henger tengelyirányú 
elmozdulása, helyzete jelzi. A szelep zárt állapotában a henger az állítómű házába süllyed, a 
szelep nyitott állapotában pedig az állítómű homloklapjából néhány millimétert kiemelkedik. Az 
egyszerű, elekrotermikus kialakítás üzembiztos működést, alacsony energiafelhasználást 
biztosít.

A                         DF-230 állítóművek egy tehermentesítő kulccsal vannak ellátva, melyet a 
felszerelést követően el kell távolítani. Hosszabb üzemszünet esetén a kulcsot célszerű 
visszahelyezni annak érdekében, hogy az állítómű ne feszítse a szeleptányért a szelepülék-
hez, meggátolva így annak beragadását. A tehermentesítő kulcs eltávolítását, visszahelyezé-
sét a szelep nyitott állapotában célszerű elvégezni.

FIGYELEM! Az állítómű beépítésénél ügyeljen arra, hogy az csepegő víz ellen védett helyen 
és helyzetben kerüljön felszerelésre. Ne szerelje azt szelep vagy más szerelvény alá! A 
készüléket hozzáértő személynek kell telepítenie/üzembe helyeznie!
VIGYÁZAT! A készülék módosítása az elektromos áramütés vagy a meghibásodás kockáza-
tával jár.

A                        DF-230 típ. elektrotermikus állítómű az EU EMC 2004/108/EC; LVD 
2006/95/EC, valamint az RoHS 2011/65/EU szabványoknak megfelel. 

Műszaki adatok:
Tápfeszültség: 230V AC;  50Hz
Feszültségmentes állapotban 
a szelepet: zárja
Teljesítményfelvétel: 2W 
Max. áramfelvétel: ~50mA
Védettség: IP41
Szigetelési osztály: kettős szigetelés
Max. löket: ~4mm
 

Csatlakozó kábel hossza: 1m 
Csatlakozóhollandi mérete: M30x1,5mm
Üzemi hőmérséklet: 0ºC….+50ºC
Tárolási hőmérséklet: -20ºC….+70ºC
Nyitás/zárás időtartama: ~4perc (25 ºC)
Nyitóerő: 120N
Várható élettartam: min. 8 év
Méret: Ø40x60mm

Gyártó: QUANTRAX Kft.
 6726 Szeged, Fülemüle u. 34.
 Tel: 62/424-133;  www.quantrax.hu;  iroda@quantrax.hu

Származási hely: Kína
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TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe 
helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számí-
tott 1 év.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadá-
sát követően lépett fel, így például, ha a hibát 

szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, 
vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a  
használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen 
kívül hagyása,
helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
elemi kár, természeti csapás

okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a 
választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik 
jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredmé-
nyezne.

ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, 
illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn 
belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, 
a fogyasztó - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a 
szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munka-
napon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többlet-
költségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a 
rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható 
rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelen-
tős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy 
a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem 
végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással 
kijavíttathatja.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó 
a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy 
jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre 
(termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében 
újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével 
kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költsé-
geket – a forgalmazót terhelik.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a 
fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni, a fogyasztói szerződés megkötését 
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését 
igazoló bizonylatot.

A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti. 

A fogyasztó javítási igényével az alábbi szervizhez is fordulhat. 

Név:  Quantrax Kft.
Cím:  H-6726 Szeged, Fülemüle u. 34.
Telefonszám: +36 62 424 133
E-mail cím: iroda@quantrax.hu

A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében 
érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) 
GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatá-
rozott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére 
átadni. 
A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor a GKM rendelet 
5. §-a szerinti elismervény átadására köteles. 

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, 
illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a 
megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület 
eljárását is kezdeményezheti.
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