
 
Doris 
Enne paigaldust lugege läbi juhend. Enne seadme sisemusse tungimist lülitage välja vool 
Hoidke juhend alles ka pärast paigaldust (garantii) 
SEADME PAIGALDAMINE 
1. Kuhu seade paigaldada? 
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 (vt. joonis  originaalpassis). Seadme paigaldamisel tuleb 
silmas pidada originaalpassis  toodud vahekaugusi. Ärge paigaldage seadet tõmbetuule kätte – see takistab termostaadi tööd, 
samuti statsionaarse pistikupesa alla (pesa ülekuumenemise oht). 
 
2. Kuidas seade paigaldada? 
Vaata paigalduspildid originaalpassis. Seade paigaldatakse 
nelja kinnituspunktiga. Märgistada pakendil oleva šablooni 
abil paigalduspunktid, puurida augud, paigaldada düüblid 
ja kinnitada seinale kinnituspesad. Lükata pesadesse puhver- 
tükid ja keerata paika stopperkruvid. Sobitada otsatükid 
ribide vahele ja kinnitada kruvidega puhvertükkide külge. 
Fikseerida puhvertükid stopperkruvidega ja paigaldada 
Ilukilbid, vt. pildid 1,1’,2,3,4,5,6 (1’ = turbovariant). 
 
3. Seadme elektriühendus 

 

 
 
4. Veeühendus variandil elekter + keskküte 
Antud seade on varustatud kahe ½” avausega keskkütteahelasse lülitamise tarvis ja õhutusnipliga. Ühendamisel silmas pidada 
läbivoolu suunda. 
Kütmine keskküttega 
Töörõhk ei tohi ületada 4 bar’i. Seadme alumise paneeli allosas olev lüliti tuleb viia asendisse OFF. Signaallamp paneelil peab 
olema kustunud. Tsirkulatsiooni tagamiseks avada küttevee pealevoolu kraan. Tähelepanu!: Seadet ei tohi kütta üheaegselt 
keskküttega ja elektriga – see võib viia küttekeha riknemiseni. Sellisel tarbimisel katkeb garantii! 
Kütmine elektriga 
Sulgeda küttevee pealevoolukraan. Mingil juhul ei tohi sulgeda küttevee tagasivoolukraani. See võib tänu ülesurve tekkele 
kahjustada küttekeha. Viia seadme alumise paneeli allosas olev lüliti asendisse ON. Signaallamp paneelil peab süttima.Enne 
seadme pingestamist veenduda õhutusventiili abil, et seade oleks veega täidetud. Kui ventiilist ei tule ühtlaselt vett, kutsuda 
paigaldaja. Tähelepanu!: Seadme kasutamisel ilma kütteveeta rikneb küttekeha ning seda ei vahetata garantiikorras! 
 
5. Programmeerimine 
Seadet on võimalik programmeerida, kui see on läbi 
programmsoone ühendatud ATLANTIC-kronoahelasse või 
tavaprogrammkellaga. Edastada saab nelja käsklust: 
KOMFORT; ÖKO; KÜLM UMISKAITSE; STOPP, vt. tabel. 
Tabelis toodud pinge mõõdetakse programmsoone ja nulli vahel. 
NB! Kui seadmel on käivitatud TURBO-reziim, omavad 
prioriteeti vaid käsklused STOPP ja KÜLMUMISKAITSE. 
 
 
SEADME KASUTAMINE 
1) Teeninduspaneeli kirjeldus (vt. pilt originaalpassis) 
1 - temperatuuri regulaator külmakaitseasendiga ja fikseerimisvõimalusega 
2 - kiirkütterežiimi kestuse valiklüliti (1/4h, 1/2h, 1h, 2h). 
3 - seadme pingestatuse indikaatorlamp  
4 - TURBO-režiimi indikaatorlamp  
5 - TURBO-reziimi sisse/välja lüliti 
6 - seadme sisse/välja lüliti 
7 - küttekeha pingestatuse indikaatorlamp  
 

 

 

 

Seade ühendatakse 230V 50Hz vahelduvvooluvõrku. 
Küljesolev kolmesooneline kaabel (PRUUN = FAAS; SININE = NULL; 
MUST = PROGRAMMSOON) ühendatakse harukarpi. Niisketes ruumides 
nagu köök või vannituba peab harukarp asuma vähemalt 25cm kõrgusel 
põrandast. Vooluühenduses peab olema vähemalt 3mm-se kontaktivahega 
mitmepooluseline lüliti seadme eraldamiseks vooluvõrgust. 
Seade ei kuulu maandamisele! MITTE MINGIL JUHUL ei tohi musta 
programmsoont ühendada maandusega!!! 



 
2) Komforttemperatuuri reguleerimine 
Komforttemperatuur on temperatuur ruumis kui seda kasutatakse. Lüliti 6 sisse, indikaator 3 süttib. Valida regulaatoriga 1 
soovitav temperatuur, indikaator 7 põleb, kuni see on saavutatud (paari tunni pärast). Kui ruumitemperatuur seejärel on teile sobiv, 
jätta reguleering paika. Seade hoiab etteantud temperatuuri. Kui temperatuur pole sobiv, valida uus temperatuur. 
 
3) Külmumiskaitserežiim 
...hoiab ruumis ca. 7°C temperatuuri – kasutatav pikemal äraolekul. Lüliti 6 jääb sisselülitatuks, regulaator 1 keerata 
külmakaitseasendisse (lumehelbeke). 
 
4) Kiirkuivatusrežiim (TURBO) 
Tavaline seade kütab sel ajal termostaadist sõltumata täie võims usega, TURBO-mudelite lisaks sellele veel 1000W ventilaator. 
Lüliti 6 on sisse lülitatud. Valige valiklülitiga 2 kiirkütte kestus. Vajutage TURBO-lülitit 5, süttib indikaator 4. TURBO-režiimi 
saab enneaegselt katkestada, vajutades uuesti lülitit 5. NB! Kui seadmel on käivitatud TURBO-reziim, omavad prioriteeti vaid 
käsklused STOPP ja KÜLMUMISKAITSE. 
Kasutamine keskkütterežiimis: 
Seade peab olema pingestatud (alumine lüliti asendis ON). Lüliti 6 sees, indikaator 3 põleb, regulaator 1 külmumiskaitse asendis. 
Vajutades lülitit 5 käivitub kiirküte. 
 
5) Regulaatori 1 blokeerimine (et lapsed ei muudaks juhuslikult reguleeringut vms.) 
a) regulaatori lukustamine: eemaldage peene kruvikeeraja abil regulaatornupp 1, murdke lahti üks pii P ja lükake see noolega 
näidatud auku. Taaspaigaldage regulaatornupp. 
b) regulaatori liikumispiirkonna piiramine: sama mis eelpool, ent aukudesse panna kaks piid P, vt. joonis 3.  
 
HOOLDUS  
Seadet puhastada niiske lapiga, mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid! TURBO-mudelitel puhastada ventilaatorit 
tolmuimejaga. Vedelikku tuleks kontrollida 6 aasta möödudes, vajadusel vahetada. Elektrilised mudelid peavad sisaldama 
vedelikku: 500W – 3,8L, 750W – 5,9L, 1000W – 8,7L. 
 
NÕUANDEID KASUTAMISEL 
- Kui ruumi õhutatakse, tuleb seade LÜLITIST 6 välja lülitada. 
Pikemaajalisel eemalviibimisel alandada temperatuuri järgnevalt: 
   alla 24 tunni  - mitte muuta reguleeringut 
   üle 24h või suvel - lülitada seade külmumiskaitserežiimi “*” 
 
Hoiatused 
Kahesüsteemne seade tuleb täita keskkütteveega. Ärge laske lapsi seadmele ronima! Suvalist sissetungi elektriosadeni teostagu 
spetsialist! Seadmesse ei tohi toppida paberit ega muid esemeid. Esmakäivitusel võib tingituna tootmisjääkidest tekkida 
põlemislõhn, mis peatselt kaob. Seade võib olla kuum ka siis kui see ei tööta.  
 
Probleemide korral 
- Seade ei küta:  Kontrollida vooluvarustust, seadme sisselülitatust ja ruumitemperatuuri.  Lülitada lüliti 6 korraks välja, seejärel 
uuesti sisse. Kui indikaator 7 vilgub 3 korda, on termoandur vigane – pöörduge garantiiandja poole. Kui indikaator 7 vilgub 5 
korda, on tegemist ülepingega (üle 250V) – pöörduge elektriku poole. 
- Seade on programmahelas kuid ei allu programmeeringule. Kontrollida ega seade pole lülitatud kiirkütterežiimi.  
- Seade kütab pidevalt:  Kontrollida, et seade ei viibi tõmbetuules, ega pole muudetud reguleeringut. 
- Ventilaator lülitub välja: veenduge, et võre pole ummistunud – vajadusel puhastage võre. Lülitage seade lülitist 6 ca.10 minutiks 
välja, seejärel uuesti sisse. 
  
Ventilaatori filter (TURBO-mudelitel) 
Ventilaatori filter võib aja jooksul mustuda – sellest annab märku punane indikaator ventilaatori keskel (vt. originaalpass). 
Seega vajalik filtri regulaarne puhastamine: seade lülitist 6 välja, filter eemaldada, puhastada ja taaspaigaldada. Vastav protseduur 
on näidatud ka ventilaatori juures seitsme tingmärgiga, vt. originaalpass. 
 
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 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. 
 
Müüdud:      Müüja: 
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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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