
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
           
 
 
 
 

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

Nõuandeid 
Enne seadme paigaldamist lugege tähelepanelikult läbi käesolev juhend. Enne seadme sisemusse 
tungimist tuleb seade vooluvõrgust eraldada. Hoidke käesolev juhend peale seadme paigaldamist alles (garantiiprobleem). 

1. Paigalduskoha valik Elektriseadmete teeninduselemendid ei tohi reeglina olla vannis või duši all olijale kättesaadavad. 

Klass II  koos kaitseastmega"pritsmekindel"  lubab konvektorit paigaldada suvalisse ruumi, ka vannituppa piirkonda 2 nii, et 
teeninduspaneel jääks väljapoole vannisolija haardeulatust, seega tsoonist 2 välja, (vaata pilt originaalpassis). 
• Konvektor paigaldatakse põrandast vähemalt 12cm kõrgusele. 
• Seadme ette peab jääma vaba ruumi vähemalt 50cm (pilt originaalpassis). 
• Seade tuleb paigaldada kohta,kus puuduvad tuuletõmbus jm. reguleerimist segada võivad mõjud (välisuks, ventilatsiooniava). 
• Seadet ei tohi paigaldada vahetult  pistikupesa alla. 
• Seadet ei tohi paigaldada vahetult ventilatsiooniseadmete alla. Seadet ei tohi paigaldada võrega vertikaalasendisse. 
NÕUANDEID: Tagamaks seadme ja eriti termostaadi optimaalset funktsioneerimist, tuleb seina ja konvektori vahele jätta vähemalt 12mm 
õhuruumi. Kui on tegemist pehme või koheva seinakattega,tuleb kinnituse ja seina vahele panna seinakatte paksune vaheseib. Paigaldamisel 
kõrgmäestikes suureneb väljuva õhu temperatuur (ca. 10ºC iga 1000m kohta). Samuti suureneb väljuva õhu temperatuur el.ülepinge korral. 
2. Paigaldamine (vt. joonised originaalpassis) 
       2.1. Asetada kinnitusraam põrandale, välja arvatud liistkonvektor. 
       2.1.a. Liistkonvektoril raami alumiste aukude kõrgus põrandast vähemalt 175mm. Liistkonvektori puhul edasi vt. alates p. 2.4. 
       2.2. Tähistada augud, millised jäävad raami alumisteks kinnitusaukudeks. 
       2.3. Tõsta raami alumised augud kohakuti tähistustega ja märkida ära ülemised augud. 
       2.4. Puurida augud,paigaldada düüblid, kinnitada raam. 
       2.5. Teostada elektriühendus, vt. ptk.3 
      2.6. Tõsta seade raamile ja riivistada riiviga V. 
3. Elektriühendus 
3.1. Ühendamine vooluvõrku: 
• Vooluvõrku ühendamine peab toimuma vastavalt antud riigi normidele ning lähtudes üldistest elektritööde eeskirjadest. 
• Sinine juhe = NULL; Pruun juhe=FAAS; Must juhe =  PROGRAMMSOON. 
• Konvektori maandamine on keelatud. 
• Konvektorile sobivad võrguparameetrid on 230 V, 50 Hz. 
Vooluvõrku ühendamisel tuleb ahelasse monteerida lüliti faaside katkestamiseks kontaktivahega vähemalt 3mm. 
3.2.Programmeerimine - pakub Teile kolme võimalust. 
a) Konvektor on varustatud kronokaardiga - antud lahendust soovitab Teile ATLANTIC !! Tähelepanu ! Enne kronokaardi sisestamist 
veenduge,et programmsoon (must) pole ühendatud: faasijuhtmega, mõne muu programmkellaga, nulljuhtmega ega mõne elektromehhanismiga !! 
 
VARIANT: PROGRAMMSOON POLE KUHUGI ÜHENDATUD 
(Üksikprogrammeerimine, fig.6 ja 7). 
Konvektor töötab kahel režiimil: "komfort" ja "ökonoom". 
Kui režiimilüliti (vt.juhtpaneeli pilt) on asendis  �, 
juhib programm mõlemat režiimi. Programmeeritavad 
temperatuurid vastavad konvektori ketaslülititega 
"comfort" ja "eco" valituile. 
 
VARIANT:PROGRAMMSOON ON ÜHENDATUD 
PROGRAMMVÕRKU (vt.fig.8 ja9). 
       Seade töötab juhtkonvektorina komfort- ja ökorežiimil 
        vastavalt kronokaardi programmile. Juhtkonvektori  
  programmahelasse võib ühendada kuni 15 elektroonilise 
termostaadiga konvektorit. Käsud "komfort" ja "öko" 
antakse programmsoone abil edasi kõigile "sõltuvatele" 
konvektoritele, kusjuures temp°. ei sõltu konkreetsel 
juhtkonvektoril valitud temperatuuridest. Igal "sõltuval"  
konvektoril reguleeritakse temperatuurid "komfort"ja"öko" 
välja kohalike valiklülititega.Seega võivad sõltuvate 
konvektorite komfort-ja öko-temperatuurid olla erinevad 
juhtkonvektori vastavatest temperatuuridest. 
Edasi antakse järgmine informatsioon: vt. tabel. 
 
b) Konvektor pole varustatud kronokaardiga (fig.10) 
VARIANT: PROGRAMMSOON POLE KUHUGI ÜHENDATUD 
(fig.7).Konvektor töötab režiimil,millise olete kohalike 
valiklülititega valinud.Režiimiüliti asend  � vastab seejuures 
režiimile "komfort". 
 
VARIANT: PROGRAMMSOON ON ÜHENDATUD AHELASSE, 
MIDA JUHIB TEINE, KRONOKAARDIGA VARUSTATUD 
"JUHTKONVEKTOR"(fig.11 ja 12). Konvektor on "sõltuv" kui tema 
režiimilüliti on asendis  � ning võtab juhtkonvektorilt vastu käske 
"komfort" ja "öko".Vastavad temperatuurid peavad olema konvektoril 
 enne välja reguleeritud. 
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VARIANT: PROGRAMMSOON ON ÜHENDATUD MÕNE 
PROGRAMMKELLAGA VÕI MÕNE KESK- 
PROGRAMMEERINGUGA (vt.fig.13 ja 14). Konvektor 
võtab vastu käsklusi keskprogrammeeringult. 
Seade võib vastu võtta nelja signaali (vt.tabel): 
komfort - öko - külmumiskaitse - stopp. 
Kõik neli režiimi on vastuvõetavad kui režiimi- 
lüliti on asendis  �. Režiimid "külmumiskaitse" ja "stopp" 
onvastuvõetavad ka siis kui režiimilüliti on asendis 
“päike” või  “kuu”). 
 

 
1.Komfort-temperatuuri reguleerimine (vt.pilt) 
Komfort-temperatuur peaks vastama Teie ruumis viibimise ajal soovitule: Tõstke üles  
teeninduspaneeli kaitseklapp, viige režiimilüliti asendisse  “päike”, vastav lamp süttib. 
Keerake COMFORT-lüliti asendisse 5, kui ruumitemperatuur on alla selle, süttib 
küttekeha lamp. Paari tunni möödudes otsustage, kas ruumi temperatuur Teile sobib. 
Kui ja, jätke lüliti paika, kui ei, korrigeerige lüliti asendit ja kontrollige olukorda paari 
tunni pärast. Märkus: Sõltuvalt seadme asukohast ruumis ja eri ruumide erinevast 
isolatsioonist võib sarnaste konvektorite komfortlülitite asend olla ühesuguse 
temperatuuri saavutamisel erinev. 
 
 
2. Öko-temperatuuri reguleerimine (režiimilüliti asendisse ”kuu”) 
- öko-temperatuur on ideaalne ruumi mittekasutamise korral, samuti öösel, olles madalam komfort-temperatuurist, hoides seega kokku elektrienergiat. 
- numbrid öko-temperatuurilülitil näitavad, mitme kraadi võrra soovitakse seda alandada võrreldes komforttemperatuuriga (näit.: -3,5 tähendab, et 
  ökotemperatuur on komforttemperatuurist 3,5 kraadi võrra madalam ). 
- kui olete ruumist väljas üle 24 tunni, tasub öko-lüliti keerata külmumiskaitse asendisse (lumehelbeke). 
- öko-režiimi on võimalik kasutada kolmel erineval moel: režiimilülitiga käsitsi (vt.ptk.3), kronokaardiga või muu programmjuhtimisega. 
3. Küttekeha kontrolllamp …näitab Teile seadme töösolekut (küttekeha pingestatust). Lamp põleb, kuni saavutatakse soovitud ruumitemperatuur. 
4.Režiimilüliti (5 positsiooni) kasutamine: 
-"komfort"( päike) - Komfort-temperatuuri hoitakse konstantsena, ka siis kui kronokaart või muu programmkell annab käsu “öko”. Prioriteeti omavad 
 vaid keskprogrammi käsud:külmumiskaitse/stopp. 
-"öko" ( kuu ) - Öko-temperatuuri B hoitakse konstantsena ka siis kui kronokaart või muu programmkell annab käsu “komfort”. Prioriteeti omavad vaid 

keskprogrammi käsud: külmumiskaitse/stopp. 
-"programm"( � ) - Režiimi (komfort, öko) määrab kronokaart, režiimi (komfort, öko, külmumiskaitse või stopp) muu programmkell. Kui 
                                         programmsignaal puudub, töötab konvektor komfort-režiimil. 
- Külmumiskaitse (lumehelbeke) – seade hoiab ruumis temperatuuri ca. 7C.   - Stop - Seade lülitub välja. 
Soovitusi kasutamisel:  Seadet pole mõtet reguleerida maksimumile - seeläbi ei soojene ruum kiiremini.Ruumi õhutamise ajaks lülitage konvektor 
välja,viies töölüliti A asendisse STOP. Kui viibite majast väljas,on mõttekas eelnevalt alandada temperatuuri. 
Väljasoleku kestus:    - alla 2 tunni:  reguleeringut pole vaja muuta;   - 2-24 tundi:   keerake töölüliti A asendisse ”öko”( kuu );   
                                   - üle 24 tunni või suvel: ökolüliti B külmumiskaitseasendisse(HG) ja töölüliti A ökoasendisse ( kuu ) 
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.Maja ulatuses peaks hoitama minim. temperatuuri igas ruumis. 
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. 
HOOLDUS:Vajalikku remonti ja kontrolli seadme sisemuses teostagu spetsialist.Et tagada seadme stabiilne töövõimsus, 
tuleb seda regulaarselt tolmust puhastada.Selleks võtta tolmuimejaga üle alumine- ja esiküljevõre. Esikülje võre mustumine 
on tingitud ümbritseva õhu mustusest.Vältimaks seda, tuleb ruume regulaarselt õhutada, samuti kontrollida võimalikke 
õhusaaste põhjuseid. Rikke puhul, mille põhjus on õhu saastatusest tingitud võre ummistumine, ei remondita 
ega asendata seadet garantii raames ! 
LÜLITITE BLOKEERIMINE (vt. joonis originaalpassis):  
Võimalus piirata või fikseerida lüliteid 2-3 ja fikseerida lülitit 1, vältimaks juhureguleerimist (lapsed!). 
Eemaldada seade raamilt. Murda lahti nõelad P teeninduspaneeli tagaküljel. Lülitite2-3 fikseerimiseks 
asetada nöelad vahemikku B, piiramiseks vahemikku L. Lüliti 1 fikseerimiseks asetada nõel avasse M. 
                  KRONOKAART…võimaldab energiakokkuhoidu kuni 25% !! - mittekasutatavat eluruumi 
                  pole mõtet kütta  komfort-režiimil !   Kronokaart sobitub Teie elurütmi ideaalselt,lülides sobivalt ümber kütterežiime! Tegemist on 
                  kasutussõbralikuima PROGRAMMEERIMISEGA TURUL: ümberlülitusvõimalus kolme nädalaprogrammi vahel + lihtsalt paigaldatav: 
                  paigaldage liides, sisestage kaart ...  ja konvektor ongi programmeeritud + programmsoone abil võimalik juhtida kuni 15 konvektorit. 

 
 

 

GARANTIITALONG F18: 
• Anname tootele garantii 2. aastat müügikuupäevast. Garantii eelduseks on müüjatempel, -allkiri ning müügikuupäev  käesoleval garantiitalongil. 

Talong esitada täidetult müüjale või AS PLASTOR’ile vaid garantiireklamatsiooni korral, seadme andmed saab seadme tootjasildilt.  
• Garantii kehtib ainult Eesti Vabariigi territooriumil. Turustamisel väljaspool EV-d vastutab garantii eest edasimüüja. 
• Garantii hõlmab vigaste detailide või seadme remonti või väljavahetamist. Suvalised kahjutasunõuded on välistatud. 
• Ebaõigest paigaldusest, kasutamisest või antud juhendi nõuete eiramisest tingitud kahjustused ei allu garantiile.  
• GARANTIITINGIMUS: Väljakutse korral garantii raames peab konvektor olema tööasendis seinal,kuna mahamonteeritud ja 

lahtiühendatud konvektori korral puudub võimalus kontrollida elektriühenduse korrektsust ning seega garantiile alluvust!   
Seadme tüüp………………………..Seerianumber…………………………Ostja nimi,aadress,telefon……………………………………………………… 
                                                                                                                                                            ............................................................................ 
 
müüja/paigaldaja:                                                AS PLASTOR Hoiu 7, 76401 Laagri, Harju mk. 
tempel                                                                tel. 6796756, fax 6796759, e-mail: plastor@plastor.ee                                     
müügikuupäev                                                                              vaata ka: http://www.plastor.ee 

Tehas võib toote täiustamise huvides teha muudatusi toote juures. Leides ebakõla juhendis, kontakteeruge AS Plastoriga !    0212 

 


