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

 
Elektriradiaatorid 
KEA 
 
 
Tähelepanu ! 
Seadet ei tohi kasutada isikud (sh. lapsed), kellel on füüsiline, sensoorne või vaimne puue ning 
inimesed, kellel pole piisavalt kogemusi ja teadmisi, välja arvatud juhul kui nad  (sh. lapsed 
vanuses vähemalt 8.aastat) on saanud juhised seadme kasutamiseks inimese poolt, kes on 
vastutav nende turvalisuse eest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi 
läbi viia seadme puhastamist ja kasutajapoolset hooldust. 
 
- 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. 
- Töötavat seadet ei tohi kinni katta – ülekuumenemise oht. 
 
TOOTEETIKETT 
 

 
 

 
 
 
Paigaldamine 
 
PAIGALDUSKOHA VALIK 

  
                                                                                                      
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). Töötavat 
radiaatorit ei tohi kinni katta (ülekuumenemise oht) ! 
 

Enne paigaldust lugege läbi juhend. Enne 
seadme sisemusse tungimist lülitage välja 
vool. Hoidke juhend alles ka pärast 
paigaldust (garantii). 
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RAAMI SEINALE KINNITAMINE 
Eemaldada raam seadme küljest, vabastades 2 riivistust. Kasutada raami šabloonina. Raam kinnitada 
seinale kas minimaalkõrgusele või omal valikul soovitavale kõrgusele (minimaalkõrgusest kõrgemale). 
 
Raami kinnitamine minimaalsele kõrgusele (300 mm põrandast) 
 
1 

 

2 

 
 

Toetada raam põrandale. Märgistada 
augud A. Nendest saavad raami 
alumised kinnituspunktid. 

Tõsta raami alumised kinnitusaugud 
kohakuti märgistusega A ja märgistada 
ülemised kinnitusaugud B. 

3 Puurida 4 auku ja paigaldada sobivad düüblid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Põrand 

Põrand 
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Raami kinnitamine vabalt valitud kõrgusele 
 
Valige meelepärane juhtpaneeli kõrgus põrandast ja tähistage see. Kinnitusaugud asuvad sellest 175mm ja 
559mm allpool. 
Näide : juhtpaneel ca. 1.5 m kõrgusel põrandast ( mõõt L ). 
 
1 

 
 

2

3 

 
 

4 Puurida 4 auku ja paigaldada sobivad düüblid. 

 
 

Põrand 

Põrand 
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Rätikuivatusraamide paigaldamine 
 
Raamid võib paigaldada avatuna paremale või vasakule. 

 
Seejärel kinnitada seadme raam seinale. 
 
 
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. Kasutada 1,0mm²  220-240 V isoleeritud kaablit. 
 

   
 
 
 
 

Lükata raamid 
pesadesse 

Viia kinnitusaugud 
kohakuti 

Kinnitada kaasasoleva 4 
kruviga. 
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Programmsoon ühendatakse vaid kahel juhul: 
a) kui teie majas on väline keskprogrammeering (näiteks programmkell). 
    NB! Programmkella toitekaabel tuleb ühendada samale faasile mis toidab radiaatorit. 
 
b) kui soovite radiaatorit juhtida Apple või Android nutitelefoniga Cozytouch rakenduse abil. 
    Sel juhul tuleb juurde osta Cozytouch Bridge ja Cozytouch Interface. 
 
Kasutamisel üksikseadmena tuleb programmsoon jätta ühendamata. 
 
SEADME PAIGALDAMINE RAAMILE 
 

 
 
 
 
RADIAATORI KASUTAMINE 
 
Juhtpaneeli kirjeldus 
 

                       
 
 
 
 
 

Asetage radiaator toele S. 
Lükata seadet seina poole ja tõsta, 
vt. 1, 2. 
Suruda seade ülemisele kinnitusele 
3 ja lukustada riivid V. 

Valiknupp 
väärtuse suurendamine 

Valiknupp 
väärtuse vähendamine 

Valiku kinnitamine 

Infonäidud 

Kiirkütte / käteräti-
kuivatuse režiimide lüliti 

Reguleeringud 

Sisse / välja 
lüliti 
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Vooluvarustuse lüliti 
Vooluvarustuse lüliti asub seadme tagaküljel. Kasutada lülitit ainult seadme pikemaajalisel seiskamisel (näit. 
väljaspool kütteperioodi). Esmakäivitusel lülitada asendisse I ja jätta sellesse asendisse. 
 
Küttevajaduse sisse / välja lülitamine 

Vajutada  . Tehasereguleering on 19°C. 
 
LCD-Displei aktiveerimine 
Kui 10 sekundi jooksul pole ühtki juhtelementi vajutatud, lülitub displei välja. Aktiveerimiseks vajutada 
suvalist klahvi. 
 
Juhtelementide lukustamine 

Hoida üheaegselt 3 sekundi vältel all klahve  ja . Ilmub piktogramm , aktiivne on vaid klahv . 
 
Päeva ja kellaaja reguleerimine 
Vajutada 2 x klahvile MENU. Klahviga  valida päev, kinnitada valik klahviga OK. 
Tunnid vilguvad. Klahviga  valida tund, kinnitada valik klahviga OK. 
Minutid vilguvad. Klahviga  valida minutid. Kinnitada valik klahviga OK. 
Väljumiseks vajutada klahvile MENU.  

 
TÖÖREŽIIMID 
Aktiveerimiseks vajutada suvalist nuppu. 
 
Kiirküte BOOST 

Ruumi kiireks soojendamiseks kütteventilaatori abil. Aktiveerimiseks vajutage 1 x klahvile . 

Klahvidega  ja saab kiirkütte kestuseks valida 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutit.. 
Kiirkütte enneaegseks lõpetamiseks valida klahviga kestuseks „0“ ja kinnitada valik klahviga OK. 
 
Käterättide kuivatamine 
 
Raamil rippuvate käterättide kuivatamine / soojendamine. Režiimi aktiveerimiseks vajutada 2 x klahvile 

. Klahvidega  ja saab režiimi kestuseks valida 30, 60, 90 või 120 minutit.. 
Režiimi enneaegseks lõpetamiseks valida klahviga kestuseks „0“ ja kinnitada valik klahviga OK. 
 

Programmeerimine 
Korraldused „stopp“ ja „külmumiskaitse“ omavad programmrežiimil prioriteeti. 
 
Sisemine programmeering 
Tehaseseadistusena on sisemine programmeering aktiveeritud. See võimaldab teil ööpäeva lõikes valida, 
millal seade kütab komfort- ehk nn. mugavustemperatuuril ( tehasereguleering 19°C), millal ECO- ehk 
säästutemperatuuril ( -3.5° võrreldes komforttemperatuuriga). Komforttemperatuuri saab soovi korral muuta. 

Sisemise programmeeringu muutmiseks vajutada 1 x klahvile MENU, valida klahviga  „Yes“ (pr.k. OUI) ja 
kinnitada valik klahviga OK. 
1 – nädalapäev vilgub, vajutada OK 
2 – tunnid vilguvad, vajutada OK 

3 – klahviga  saab soovitud tunniks valida komforttemperatuuri, klahviga  säästutemperatuuri. 
Kinnitada valik klahviga OK. 
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Kui te kellaajalist temperatuuri ümberlülitust ei soovi võite: 
a) kõik tunnid komforttemperatuurile programmeerida või 
b) sisemise programmeeringu välja lülitada. 
 
Väline programmeering programmsoone abil 
Välise programmeeringu valimiseks vajutada 1 x klahvile MENU, valige klahviga   NO (pr.k. NON) ja 
kinnitage valik klahviga OK. 
Programmsoone abil on võimalik edastada nelja korraldust: KOMFORT, ECO, külmumiskaitse, stopp. 
 
 

REGULEERINGUD 
Hoidke 3 sekundi vältel üheaegselt all klahve   ja MENU. 
 
Keele valik 
Valige keel klahvi  abil. Kinnitage valik klahviga OK. 
 
 
 
Kiirkütterežiimi BOOST kestuse piiramine 
Kiirkütterežiimi kestuse saab valida 10-minutiliste sammudena.  
Max. kestus 60 minutit. 

Klahviga  või valida kestus. Kinnitada valik klahviga OK. 
 
Käterättide kuivatusrežiimi kestuse piiramine 
Režiimi kestuse saab valida 10-minutiliste sammudena. 
Max. kestus 120 minutit.  

Klahviga  või valida kestus. Kinnitada valik klahviga OK. 
 
 
 
Komforttemperatuuri määramine 
Komforttemperatuuri saab valida vahemikus 19°C kuni 28°C. 

 Klahviga  või valida temperatuur. Kinnitada valik klahviga OK. 
 
 
Programmeeringu sisse / välja lülitamine 

Klahviga  või valida ON või OFF. Kinnitada valik klahviga OK. 

 
 
Seadme kalibreerimine 
Kui ruumi tegelik termomeetriga mõõdetud temperatuur erineb 
termostaadi omast, on võimalik seadet kalibreerida. 

Klahviga  või valida kalibreerimisväärtus 
(vahemikus -3°C ja 3°C). 
Kinnitada valik klahviga OK. 
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Reguleeringu kaitsmine PIN-koodiga 

Reguleeringule ligipääsuks võite määrata PIN-koodi. Koodi sisestamiseks vajutage klahvi , sisestage 
kood vahemikus 000-999 ning kinnitage valik klahviga OK. NB! Kui olete koodi määranud, jätke see meelde! 

 
 
Tehase algseadistuse taastamine 
Saate taastada tehase algseadistuse: Komfort 19°C, ECO 15.5°C, sisemise programmeeringu 
tehaseseadistus: Komfort 6.00 – 10.00 ja 18.00 – 22.00. 

Vajutades klahvi  valige YES ja kinnitage valik klahviga OK. 
 

PROBLEEMIDE KORRAL 
PROBLEEM KÕRVALDAMINE 

Tegelik ruumitemperatuur 
ei vasta radiaatori poolt 
mõõdetule 

Peale temperatuuri etteandmist oodata ca. 6 tundi kuni 
ruumitemperatuur ühtlustub. Kui erinevus säilib, on seadet võimalik 
kalibreerida. 

Radiaator ei küta. - Kui radiaator on PROG-režiimis, veenduda, et programmeering on 
COMFORT-ajavahemikus. 
- Veenduda, et vooluvarustus oleks sisse lülitatud. 
- Kontrollida ruumi temperatuuri: kui see on etteantust kõrgem, puudub 
küttevajadus. 
 

Radiaator kütab pidevalt. - Veenduda, et radiaator ei asu tuuletõmbuse käes ega pole muudetud 
reguleeringut.  

Radiaator ei küta piisavalt. Tõsta 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 2,5 m või 40W/m3). 
 

Radiaatori 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. 

Ventilaator lülitub enne 
režiimiaja lõppu välja 

- Kontrollida et õhuvõre poleks kaetud või ummistunus. 
- Kontrollida ruumi temperatuuri: kui see on etteantust kõrgem, puudub 
küttevajadus.  

Lülitada radiaator välja ( lüliti  ). Oodata 10 minutit ja lülitada 
radiaator uuesti sisse. 

Seadme ümber seinal 
tekivad määrdunud jäljed. 

- Tingitud ruumiõhu kvaliteedist (küünlasuits, sigaretisuits, puudulik 

ventilatsioon jms.). Õhutage ruumi, välistage suits ruumis. 

Vibratsioonimüra kütmise 
ajal. 

Kontrollida et seade oleks korralikult seinale kinnitatud. 
Õõnsa seina korral võib esineda mõningast vibratsioonimüra. 

Radiaator ei reageeri läbi 
programmsoone antavatele 
korraldustele. 

Kontrollige programmkella õiget ühendust : 
Pinge Graafik Režiim 
0 V  Komfort 
230 V Eco 

-155 V negatiivne Külmumiskaitse 
+155 V positiivne Stopp 

Külmumiskaitse ja stopp omavad prioriteeti. Ümberlülitusaeg 
komforttemperatuurilt ECO’le on ca. 12 sekundit. 

Radiaator ei tööta ja 
displeile ilmub veakood 
E_ _ (E ja kaks numbrit).

Pöörduda garantiiandja poole. 
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RÄTE IDENTIFIKATION 
 
Muude probleemide korral pöörduda paigaldaja poole, esitades talle andmed seadme, ruumi 
temperatuuri ja (olemasolul) programmsüsteemi kohta. Seadme tootesilt vt. juhendi alguses. 

 

 

 
 

HOOLDUS 
Ca. 2 korda aastas või vastavalt vajadusele tihemini puhastada seadet pehme lapiga või tolmuimejaga. Mitte 
kasutada abrasiivseid materjale ega lahusteid. Enne hooldust lülitada seade vooluvõrgust välja (pikk vajutus 
sisse/välja klahvile). 
 
 
 

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. 
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