
 1

 
Teie poolt ostetud seade on läbi teinud arvukad kvaliteedikontrollid ja –testid. Loodame, et jääte ostuga rahule. 
 

Elektriküttekonvektor ALTIS 
Enne paigaldust lugege läbi juhend. Enne seadme sisemusse tungimist lülitage välja vool. Hoidke juhend 
alles ka pärast paigaldust ( juhend kehtib garantiitalongina). 
Tähelepanu ! 
- Ärge lubage lapsi seadmega mängima. Kuigi seade ei soojene üle kehtivate normidega lubatu, tuleks see 
  paigaldada nii, et seade oleks väikelaste haardeulatusest väljas. 
- Elektritöid seadme juures tohib teostada vaid spetsialist. 
- Seadmesse ei tohi toppida paberit ega muid esemeid. 
- Seade võib olla kuum ka siis kui see ei tööta. 
 

1. Paigaldamine 

 
 
Seade on mõeldud kasutamiseks eluruumides. Paigaldamisel järgida kehtivaid elektriseadmete 
paigaldamise nõudeid. Seade omab kaitseklassi II ja on pritsmekindel IP24. Seega tohib seda paigaldada 
vannituppa tsooni 2. Vannis- või duši all olev inimene ei tohi ulatuda teeninduspaneelini, seega peab see 
jääma tsooni 3. Ärge paigaldage seadet statsionaarse pistikupesa alla (pesa ülekuumenemise oht). Seadet 
ei tohi paigaldada tõmbetuule kätte. Seadet ei tohi paigaldada vahetult ventilatsiooniseadmete alla. Seadet ei 
tohi paigaldada võrega vertikaalasendisse. Tagamaks seadme ja eriti termostaadi optimaalset 
funktsioneerimist, tuleb seina ja konvektori vahele jätta vähemalt 6mm õhuruumi. Kui on tegemist pehme või 
koheva seinakattega,tuleb kinnituse ja seina vahele panna seinakatte paksune vaheseib. 
 
1.1 Kasutamine jalgadel 
Jalad on juurdetellitavad lisaseadmed. Jalgade kinnitus vr. Jalgadega kaasasolev juhend. Jalgadel seade 
peab asuma horisontaalsel pinnal. Ärge kasutage seadet vanni dušši või basseini vahetus läheduses ega 
piiratud väljapääsuvõimalustega kitsastes ruumides. 
 
1.2 Seinale kinnitamine 
1.2.1 Seinaraami vabastamine radiaatori küljest 
Asetage radiaator esiküljega põrandale. Kruvikeeraja abil 
vabastage ülaosa riivistus ja eemaldage raam. 
 
1.2.2 Raami seinalekinnitamine 
Toetada raam põrandale. Tähistada augud A. 
Need jäävad raami alumisteks kinnitusaukudeks. 
Tõsta raam seinale, viies raami alumised kinnitus- 
augud kohakuti tähistustega A. Nüüd tähistada 
ülemised augud B. Puurida 4 tähistatud auku ja 
kinnitada raam düüblite / kruvidega seinale. 
 
1.2.3 Radiaatori paigaldamine raamile 
Asetada radiaator alumistele kanduritele S1. 
Tõsta radiaatorit pisut ja sobitada ülemistele 
kanduritele S2. Lükata riivid lukku. 
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2 Elektriühendus 
Seade ühendatakse 230V 50Hz vahelduvvooluvõrku pistikühenduse abil. Niisketes ruumides nagu köök või 
vannituba peab pistikupesa asuma vähemalt 25cm kõrgusel põrandast. Vooluühendus vooluvarustajast 
pistikupesani tuleb teostada spetsialisti poolt kohalikest kehtivatest normidest lähtudes ning peab olema 
varustatud mitmepooluselise lülitiga kontaktivahega vähemalt 3mm. Seade ei kuulu maandamisele. 
 

3. Kasutamine 
3.1 Juhtpaneel 

                     
3.2 Kuidas kasutada 
3.2.1 Radiaatori sisse / välja lülitamine 
Esimesel sisselülitamisel on seade režiimis KOMFORT. Komforttemperatuur on vaikimisi 19°C ja 
ökotemperatuur 16°C. 

 
 
3.2.2 Juhtelementide lukustamine (lapselukk) 

 
 
3.3 Kütterežiimid 

 
 
3.3.1 Komfortrežiim 

 
 
3.3.2 Ökorežiim 
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3.3.3 Külmumiskaitse režiim 

 
NB! Ökotemperatuur on komforttemperatuurist 3°C madalam. 
 
3.3.4 Taimeri režiim 
- Taimeri režiim võimaldab sobitada radiaatori tööd teie kodusoleku ajaga. 
- Taimer sisse („on“): radiaator lülitub peale valitud aega (1-24 tundi) sisse komfortrežiimil. 
- Taimer välja („off“): radiaator töötab komfortrežiimil ja lülitub peale valitud aega (1-24 tundi) välja. 

 
 
3.3.5 Temperatuurinäidu kalibreerimine 

 
NB! Taassisselülimisel on seade alati viimati valitud režiimis. 
 

4. Nõuandeid kasutajale 
- Seadet pole mõtet reguleerida maksimumile - seeläbi ei soojene ruum kiiremini. 
- Ruumi õhutamise ajal lülitage konvektor välja. 
- Kui viibite majast väljas,on mõttekas eelnevalt alandada temperatuuri. 
  Väljasoleku kestus: 
   - alla 2 tunni: reguleeringut pole vaja muuta. 
   - 2-24 tundi: kasutage ökorežiimi.    
   - üle 24 tunni või suvel: kasutage külmumiskaitserežiimi. 
   - Kui ühes ruumis asub mitu konvektorit,on kasulik hoida need kõik üheaegselt töös. See tagab ühtlase 
temperatuuri kogu ruumi ulatuses,ilma,et seejuures rohkem energiat kuluks. 
TÄHELEPANU: Alumist ja esiküljevõret ei tohi ei täielikult ega osaliselt kinni katta - see võib rikkuda seadet. 
Samuti ei tohi seadme ette riputada kardinaid ega varjata seadet mööblitükkidega. Eriti tuleb silmas pidada, 
et väikesed lapsed ei topiks võresse paberit jms. 
 

5. Hooldus 
 
Vajalikku remonti ja kontrolli seadme sisemuses teostagu spetsialist. Enne hooldust lülitada seade 
vooluvõrgust välja. 
Et tagada seadme stabiilne töövõimsus,tuleb seadet regulaarselt tolmust puhastada. Selleks võtta 
tolmuimejaga üle alumine- ja  esiküljevõre. Esikülje võre mustumine on tingitud peaasjalikult ümbritseva õhu 
mustusest. Vältimaks seda, tuleb ruume regulaarselt õhutada, samuti kontrollida võimalikke õhusaaste 
põhjuseid. Kahjustuste puhul, mille tekkepõhjus on õhu saastatusest tingitud esivõre ummistumine, ei 
remondita ega asendata seadet garantii raames. Radiaatori pinda puhastada pehme lapiga. Mitte kasutada 
abrasiivseid materjale ega lahusteid. 
 

6. Probleemide korral 
 
- Seade ei küta    - Veenduge, et radiaator oleks komfortrežiimil. 

- Veenduge, et vooluvarustus oleks sisse lülitatud. 
- Kontrollige ruumi temperatuuri: kui see on etteantust kõrgem, 
  puudub küttevajadus. 

- Seade kütab kogu aeg.  - Veenduda, et radiaator ei asu tuuletõmbuse käes ega pole 
                                                                 muudetud reguleeringut. 
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- Seade ei küta piisavalt   - Muutke etteantavat temperatuuri. Kui reguleering on maksimumi 

  peal, kontrollige kas toas pole teisi kütteseadmeid, kas toa uks on 
  suletud, kas seadme võimsus vastab toa suurusele (soovitame     
  100W/m² lae kõrgusel 2,5m). 

- Seadme ümber seinal tekivad  - Tingitud ruumiõhu kvaliteedist (küünlasuits, sigaretisuits, puudulik 
määrdunud jäljed     ventilatsioon jms.). Õhutage ruumi, välistage suitsetamine ruumis. 
- Ökorežiimis põlebb displeil küttekeha - See on normaalne – seade võib hoida ka ökotemperatuuri. 
töösoleku indikaatori sümbol. 
- Seadme pind on väga kuum.  - Veenduda, et seadme võimsus vastab ruumi suurusele (soovitame 

  100W ruutmeetri kohta), et seadet pole paigaldatud tuuletõmbusse 
  ning et seadet pole varjatud kardinaga. 

 
Kui seade on varustatud kronokaardiga või ühendatud programmahelasse: 
Seade ei allu programmeeringule. - Veenduda, et seade on korralikult ühendatud programmahelaga või 

  kronokaardiga ja et programmeering oleks korrektne (õige päev ja 
  kellaaeg). 

Muude probleemide korral pöörduda paigaldaja poole, esitades talle andmed seadme, ruumi 
temperatuuri ja probleemi kohta. 
 

Tooteetikett 

 

IP24 - pritsmekindel,  - Classe II – topeltisolatsioon – seadet mitte maandada. 

 
 

7. Garantii 
Kooskõlas tootjaga annab AS Plastor tootele täieliku garantii 2 aastat. Garantii kehtib ainult Eesti Vabariigi 
territooriumil. Turustamisel väljaspool EV-d vastutab garantii eest edasimüüja. Garantii eelduseks on antud 
juhendi olemasolu, antud juhendi nõuetest kinnipidamine ning müügikuupäev ja müüjatempel antud juhendil. 
Garantii hõlmab üksnes antud seadet ega laiene muudele tekkida võivatele kahjustustele. 
Garantiireklamatsiooni korral tuleb seade jätta seinale tööasendisse, vastasel juhul ei saa me väljakutset 
arvestada garantii raames. Garantiijuhtumi korral teatage garantiiandjale kindlasti andmed B, C, D ja 
müügikuupäev. 
 
 
 
 
Müüdud:      Müüja: 
 
 
 
 

AS PLASTOR, Hoiu 7, 76401 Laagri, Harju mk., tel. 6796756, fax 6796759, 
e-mail:  plastor@plastor.ee      vaata ka:  http://www.plastor.ee 

 
 
 
 
 
 
NB! Tootja jätab endale õiguse teha toote juures muudatusi toote täiustamise huvides. Kui need ei kajastu antud kasutusjuhendis, 
pöörduge AS PLASTORi poole. 
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