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

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 valikn ?
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. �
- Konvektor paigaldatakse põrandast vähemalt 12cm kõrgusele.
- Seadme ette peab jääma vaba ruumi vähemalt 50cm. �
- 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.

SEADME PAIGALDAMINESEADME PAIGALDAMINE

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. Paigaldamisel kõrgmäestikes suureneb väljuva õhu tempera-
tuur (ca. 10ºC iga 1000m kohta). Samuti suureneb väljuva õhu temperatuur el.ülepinge korral.

2) Paigaldamine
2-1) Vabastage seadme lukustusriiv �
Soovitame seadme paigaldada tasasele pinnale esikülg allapoole.
Kasutage lamedat kruvikeerajat.

2-2) Vabastage seadme lukustusriiv � 
Puurimisaugud A
Puurimisaugud B
Kategooriliselt on keelatud kasutada seadmeid mobiilselt, jalgadel või rullikutel. �

2-3) Ühendamine vooluvõrku
- Vooluvõrku ühendamisel peab lähtudma kehtivatest elektritööde eeskirjadest.
- Sinine juhe = NULL; Pruun juhe = FAAS; Must juhe = PROGRAMMSOON.
- Konvektori maandamine on keelatud. Programmsoont (must) ei tohi mingil juhul maandada!
- Originaalkaabli asendamisel tuleb kasutada kaablit ristlõikega vähemalt 1,5 mm² (näit.H0,5W - F1,5 mm²).
- Konvektorile sobivad võrguparameetrid on 230 V, 50 Hz.
- Vooluvõrku ühendamisel tuleb ahelasse monteerida lüliti faaside katkestamiseks kontaktivahega vähemalt 3 mm.

Korraldus Vool puudub Vahelduvvool
faas 230 V

Negatiivne 
poolperiood

- 115 V

Positiivne 
poolperiood
+ 115 V

Signaal

Reziim KOMFORT ÖKO KÜLMUMISVASTANE
TOITE

VÄLJALÜLITAMISE
LÖPP

2-4) Riivistage seade lukustusriivi abil �



KASUTUSJUHEND
1) Kontrollpaneel: � � ��

�  � SISSE-VÄLJA lüliti         �  temperatuuri regulaatorlüliti        V1 � kontrolllamprming. 

2) Komfort (mugavus-) temperatuuri reguleerimine: 
a) Lülitage konvektor valiklülitist � sisse.
b) Keerake regulaator    asendisse 4 ja 5 vahel (lüliti tööpiirkond on ca. 5°C -28°C).   
Kui ruumitemperatuur on alla soovitu, süttib kontrolllamp V1 (elektrooniline).
c) Paari tunni pärast kontrollige ruumitemperatuuri.
d) Kui antud temperatuur Teid rahuldab, on komfort-temperatuur välja reguleeritud.
e) Kui mitte, valige lülitil uus asend ning kontrollige temperatuuri omakorda paari tunni   
pärast. Olles saavutanud vastuvõetava ruumitemperatuuri, jätke lüliti sellesse asendisse.

3) Kuidas reguleerida temperatuuri Eco (säästurežiimi) : (elektroonilisel mudelil)
See on soovitud temperatuur ajal, mil ruumis ei viibita.
Seda režiimi soovitatakse kasutada siis, kui olete ära üle 2 tunni.
a) Viige kursor �  asendisse .
b) Reguleerige ketas  asendisse 3 ja 4 vahel. Kui ümbritseva keskkonna temperatuur on alla soovitud temperatuuri 
ECO märgi, süttib signaallamp V1.
c) Oodake mõned tunnid, kuni temperatuur stabiliseerub.
Kui temperatuur sobib teile (kasutage vajadusel kontrollimiseks termomeetrit), siis � kseerige see positsioon 
lõplikult. Kui temperatuur teile ei sobi, korrigeerige seadistust, alustades uuesti punktist c.

4) Külmumiskaitsereziim HG: 
Hoiab ruumitemperatuuri ca. +7°C juures. Soovitav kasutada külmal ajal ruumist eemalviibimisel üle 24 h.
a) lüliti  �  asendisse SISSE, regulaator  asendisse  .
b) lüliti � asendisse  (elektroonilisel mudelil).

5) Kontrolllamp V1 (elektrooniline)
… näitab seadme töösolekut (kütteelemendi pingestatust).
Võimalik on lambi vilkumine stabiliseerunud temperatuuri korral.

6) Juhtelementide blokeerimine : 	 
	 
 
Võimalus piirata või � kseerida regulaatorit   ja � kseerida lülitit �, vältimaks juhureguleerimist (lapsed!).
a) Eemaldada seade raamilt.
b) Murda lahti nõelad teeninduspaneeli tagaküljel.
c) Lüliti  � kseerimiseks asetada nõelad vahemikku B, piiramiseks vahemikku L.
Lüliti �  � kseerimiseks asetada nõel avasse M.

7) Kuidas programmeerida, et energiat kokku hoida?
Elektroonilise termostaadiga varustatud seadmed suudavad võtta vastu erinevaid käsklusi:
Mugavustemperatuur (valitakse soovi kohaselt), ECO (3–4 °C alla mugavustemperatuuri), Külmumisvastane
(umbes 7 °C) või Stopp. Programmeerimiseks on kaks võimalust:
1) kasutatakse programmeeritavat peajuhet (must juhe), liidest ja süsteemi Chronopass või    
 peajuhtme karpi seinal.
2) kasutatakse toitejuhtme kandurit koos vastava liidesega igale täiendavale seadmele, Chronopass    
 süsteemi või peajuhtme karpi seinal.
Käskluste arv sõltub programmeerimissüsteemist.

SOOVITUSI KASUTAMISEL
- Seadet pole mõtet reguleerida maksimumile - seeläbi ei soojene ruum kiiremini.
- Ruumi õhutamise ajal lülitage konvektor välja,viies valiklüliti asendisse STOP   .
- Kui viibite majast väljas,on mõttekas eelnevalt alandada temperatuuri.  
Väljasoleku kestus : - alla   tunni : reguleeringut pole vaja muuta.
 - 2-24 tundi : keerake valiklüliti    kaks astet madalamale, viige kursor  � asendisse .  
 - üle 24 tunni või suvel: viige valiklüliti  / � külmumiskaitseasendisse(HG)
- 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.



HOIATUS

Seda seadet ei tohiks kasutada tajuhäirete, füüsilise või vaimse 
puudega inimesed (kaasa arvatud lapsed) või need, kellel puuduvad 
selle kasutamise kogemused või oskused. Seda tohivad kasutada 
üksnes sellised inimesed, kes on saanud turvalisuse eest vastuta-
valt isikult vastavad juhised, kuidas seadet õigesti kasutada.
Hoolitsege, et lapsed selle seadmega ei mängiks!
Ülekuumenemise vältimiseks ärge seadet kinni katke! Jälgige, et 
sellesse ei satuks esemeid ega pabereid.
Seadet tohivad remontida ainult vastava kvalifikatsiooni ja väljaõp-
pega töötajad.

HOOLDUS

-Vajalikku remonti ja kontrolli seadme sisemuses teostagu spetsialist.
-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.

AITA END ISE

Seade ei küta: kontrollige kaitsmeid ja koormuslülitit (viimase olemasolul). Kontrollige õhutemperatuuri.
Seade kütab pidevalt: kontrollige, kas seade ei asu tõmbetuules.

�

GARANTIITALONG

- Anname tootele garantii 2. aastat müügikuupäevast. Garantii eelduseks on müüjatempel, 
- allkiri ning müügikuupäevkäesoleval garantiitalongil või eraldi kaasaantud garantiitalongil.
- Garantii kehtib ainult Eesti Vabariigi territooriumil.
- 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 : ____________________________________________________________________________

*Andmed saab seadme küljel olevalt tootjasildilt

 ATLANTIC-esindaja
 Tel.  06796756
 Fax 06796759
 plastor@plastor.ee
 www.plastor.ee

MÜÜJA/PAIGALDAJA: TEMPEL
MÜÜGIKUUPÄEV


