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

Kiirgurkonvektor SOLIUS ECODOMO 
Elektriradiaator SHANGAI ECODOMO 
TOOTEETIKETT 

 
 

 
 

PAIGALDAMINE 
Paigalduskoha valik 

                                     
 

                                                                                                       
 
Elektriühendus 
Seade ühendatakse kolmesoonelise kaabli abil 230V 50Hz vahelduvvooluvõrku vastavalt ühendusskeemile. 
Niisketes ruumides nagu köök või vannituba peab harukarp asuma vähemalt 25cm kõrgusel põrandast. 
Vooluühendus tuleb teostada kohalikest kehtivatest normidest lähtudes ning peab olema varustatud 
mitmepooluselise lülitiga kontaktivahega vähemalt 3mm. Seade ei kuulu maandamisele. Mingil juhul ei tohi 
programmsoont (must) maandada ! Rikkevoolukaitse kasutamise korral peab see lisaks vooluvarustusele 
hõlmama ka programmsoont. Seadmete programmsoonte ühendamisel on võimalik koostada kuni 20 
seadmest koosnev programmahel (1 juhtseade, kuni 19 sõltuvat seadet). Kasutada 1,0mm²  220-240 V 
isoleeritud kaablit. 

          
 

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 ole soovitatav paigaldada mööbliga suletud nurka 
ega tuuletõmbuse kätte – see võib häirida termostaadi ja 
andurite tööd. 
 

Enne paigaldust lugege läbi juhend. Enne 
seadme sisemusse tungimist lülitage välja 
vool. Hoidke juhend alles ka pärast 
paigaldust (garantii). 
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Kronšteini eemaldamine seadme küljest 
Vältimaks esikülje kahjustamist on soovitatav seade asetada põrandale, esikülg allapoole. 

      
 
 
Kronšteini kinnitamine seinale 

         
 
Seadme paigaldamine kronšteinile 
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Teeninduselementide kirjeldus 
 

 
 
 
 
JUHTPANEEL 
 

 
ENERGIASÄÄSTUFUNKTSIOONID 

 
 
 
 

Kui 2 minuti jooksul pole ühtki 
teeninduselementi aktiveeritud, 
kustuvad energiatarbimise 
indikaatorid. 
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KASUTAMINE 
Ruumi kütmine: kuidas kasutada COMFORT-režiimi 
Antud režiim võimaldab teil hoida ruumis soovitud „mugavus“temperatuuri. Energiatarbimise indikaatorid 
aitavad reguleeringut optimeerida (vt. lk. 7). 
 

               

               
 
 
 
Automaatne temperatuuri alandamine ruumis: kuidas kasutada ÖKO-režiimi 
Soovitatav kasutada kodust eemalviibimisel 2-24 tundi või öösiti, eriti magamistoas. 
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Kui teil on kronoahel või –kaart: 

Kütte programmeerimine: kuidas kasutada PROG-režiimi 
Programmi abil saab ruumi kütmise kohandada oma elustiiliga. 
 
Ühendades seadme programmahelasse või kasutades Atlantic-kronokaarti (juurdetellitav), saab määrata 
ümberlülitusperioode komforttemperatuurilt (kui olete kodus) ökotemperatuurile (kui teid pole kodus) ja 
vastupidi. Täpsemalt vaata kronokaardiga kaasas olevast juhendist. 
 
Baastemperatuuriks on valiklülitiga C valitud komforttemperatuur. Ökotemperatuur on sellest automaatselt 
ca. 3,5°C madalam. Korraldused KÜLMUMISKAITSE (hoiab ruumis temperatuuri ca. +7°C) ja STOP 
(katkestab küttekeha vooluvarustuse) omavad prioriteeti ECO- ja COMFORT-režiimi ees. 
 

       
 
 
Kuidas kasutada energiasäästufunktsioone 
Nende funktsioonide kasutamiseks viige kursor A asendisse COMFORT või PROG. 
 
ÕHUTAMISE AVASTAMINE 
Ruumi kütmise katkestamine õhutamise ajaks aitab kokku hoida elektrienergiat. Kui te ei seiska seadet akna 
lahtioleku ajaks, avastab see funktsioon ise lahtise akna ja viib seadme kogu õhutamise ajaks 
külmumiskaitserežiimile. Akna avamise-sulgemise avastamine seadme poolt toimub erinevate parameetrite 
(etteantud ruumitemperatuur, välistemperatuur, seadme asukoht ruumis jm.) analüüsi tulemusena. 
NB! Funktsiooni aktiveerumisest teavitab rohelise valgusdioodi aeglane vilkumine. Kui funktsioon teid ei 
rahulda, võite kütmise katkestamiseks seadme kursori A abil välja lülitada. 
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EEMALOLEKU AVASTAMINE 
See funktsioon alandab automaatselt ruumitemperatuuri kui lahkute ruumist. 
 

                                      
Kui seadet juhib programm, omab programmeering prioriteeti selle funktsiooni ees. 
 
 
ÕHUTAMISE JA EEMALOLEKU AVASTAMINE 
 

                                      
 
 
ENERGIASÄÄSTUFUNKTSIOONID DEAKTIVEERITUD 
 

                               
 
Seadme optimaalseks kasutamiseks: 
- aktiveerida energiasäästufunktsioonid (valiklüliti B) 
- võtta standard-komforttemperatuuriks 19°C (1° vähem = ca. 7% energiakokkuhoidu). 
 
Kui ruumis on mitu kütteseadet, peavad kõigi seadmete reguleeringud olema ühesugused ! 
Funktsioone „Õhutamise avastamine“ ja „Õhutamise ja eemaloleku avastamine“ pole soovitatav kasutada 
koridorides ja ruumides mis on välisukse/garaažiukse läheduses.  
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„Eemaloleku avastamine“ toimib alates kõrguselt 45cm (diagramm 1) ja kulgeb vastavalt diagrammile 2. 

 
Näiteks: Toatemperatuur komfortrežiimil on 19°C. Lahkudes toast kell 9.00, lülitub seade alates 9.30 
temperatuurile 18°C, seejärel kell 10.00 temperatuurile 17°C ja alates 10.30-st ökotemperatuurile 15,5°C. 
 
ENERGIATARBIMISE INDIKAATORID 
Elektrikütteseadme poolt tarbitav energiakogus sõltub suuresti etteantavast temperatuurist. Ametlik soovitus 
on hoida COMFORT e. „mugavus“temperatuur 19°C (seega ÖKO 15,5°C). 
Energiatarbimise indikaatorid võimaldavad teil optimeerida seadme energiatarbimist: 
- Kui põleb teine oranž või punane diood, alandage etteantavat temperatuuri oluliselt. 
- Kui põleb esimene oranž diood, alandage etteantavat temperatuuri veidi. 
- Kui põleb vaid roheline diood, on temperatuur energiakokkuhoiu seisukohalt optimaalne. 
 
NÕUANDED 
Seadet pole mõtet reguleerida maksimumile - seeläbi ei soojene ruum kiiremini. Kui ruumis asub mitu 
kütteseadet, peavad nende reguleeringud olema ühesugused. 
 
         Ruumist eemalolek 2-24 tundi                Ruumist eemalolek üle 24 tunni 

                        
NB: Temperatuuri automaatset alandamist võimaldab samuti „eemaloleku avastamise“ funktsioon, vt. lk 6. 
 
 
Reguleerelementide lukustamine Selleks võtta seade kronšteinilt maha, vt. lk.3. 
TEMPERATUURI VALIKLÜLITI LUKUSTAMINE 
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TEMPERATUURI VALIKLÜLITI REGULEERVAHEMIKU FIKSEERIMINE 

                             

                             

                              
 
 
ENERGIASÄÄSTUFUNKTSIOONIDE VALIKLÜLITI LUKUSTAMINE 

   
 
Taaspaigaldada seade kronšteinile. 
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Hooldus 
Ca. 2 korda aastas või vastavalt vajadusele tihemini puhastada seadet pehme lapiga või tolmuimejaga. Mitte 
kasutada abrasiivseid materjale. Enne hooldust lülitada seade vooluvõrgust välja. 
 
Probleemide korral 
Seade ei küta. 

                                                                
 
Seade kütab kogu aeg.  - Veenduda, et juhtpaneel ei asu tuuletõmbuse käes ega pole 
                                                                 muudetud reguleeringut. 

- Ebastabiilsest vooluvarustusest tingitud rike – lülitage seade 10 
  minutiks välja, seejärel uuesti sisse. 
- Kui probleem kordub, laske elektrikul kontrollida vooluvarustust. 

 
 
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. 

 
 
Seade ei allu programmeeringule. - Veenduda, et seade on korralikult ühendatud programmahelaga või 

 kronokaardiga. 
 
 
Küttekeha töösoleku lamp E  Andur vigane, pöörduda paigaldaja poole. 
vilgub kiirelt (poolesekundilise 
sagedusega). 
 
 
Energiatarbimise indikaator D  „Eemaloleku avastamise“ anduri ühendus vigane või andur vigane, 
vilgub kiirelt (poolesekundilise  pöörduda paigaldaja poole. Ülejäänud funktsioonid on töökorras. 
sagedusega). 
 
 
Küttekeha töösoleku lamp E  Temperatuuri valiklüliti vigane, pöörduda paigaldaja poole. 
vilgub aeglaselt (sekundilise 
sagedusega). 
 
 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Õhutamise avastamise“ 
funktsioon ei toimi. 
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Muude probleemide korral pöörduda paigaldaja poole, esitades talle andmed seadme, ruumi temperatuuri ja 
(olemasolul) programmsüsteemi kohta. 
 

 
 
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. 
- Seadme esmakäivitusel võib tingituna  tootmisjääkidest ilmneda spetsiifiline uue seadme 
  lõhn või põlemislõhn, mis peatselt kaob ega tähenda seadme riket. 
- Seade võib olla kuum ka siis kui see ei tööta. 
 
 
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: 
 
 

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. 
1111 

 

- Ruumitemperatuur erineb 
  valiklüliti C poolt etteantust. 
 
- Valiklüliti C on keeratud 
  19°C-le, energiatarbimise 
  indikaatoril põlevad ka 
  muud dioodid peale 
  rohelise. 


