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Paigaldusjuhend digitaalse distantsjuhtimisega soojaveeboilerile Vizengo 
NB! Käesolev juhend peale paigaldamist alles hoida. 

Üldist. 1. Parameetrid 1.1. Vertikaalsed seinaboilerid 

 
 
1.2. Jalgadel boilerid 
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2. Lisadetailid 
 

 
 
Paigaldus. 1. Paigalduskoha valik 
• Paigaldage boiler külmumiskindlasse kohta 
• Paigaldage boiler tarbimiskohale võimalikult lähedale 
• Kui boiler paigaldatakse väljaspoole eluruume (kelder, garaaž), tuleb torustik soojustada. 
• Boilerit ümbritsev temperatuur ei tohi kestvalt olla üle 40°C 
• Boileri seinalekinnitus või toetuspind peab taluma veega täidetud boileri kaalu 
• Boileri ja selle elektriosade hooldamise tarvis tuleb elektriosa kattekilbi ette (vertikaalsel seinaboileril alla) jätta vaba 
ruumi 500mm 
• Kui boiler on paigaldatud ripplae taha, pööningule või eluruumide kohale, tuleb tagada vee avariiväljalaske võimalus. 
Avariiväljalaske võimalus peab olema ühendatud äravoolutorustikuga 
 
1.1. Vertikaalse seinaboileri (VM) paigaldamine 
Boileri otstel olevad haarderandid hõlbustavad boileri paigaldamist. Paigaldamisel lähtuda seina iseärasustest. 
Õhuke sein (kipsplaat): Kinnitada ø 10 mm poltidega ja tugiplaadiga 
Tugev sein (betoon, kivi, tellis): Puurida augud, kinnitada ø 10 mm poltidega. 
Mõlemal juhul kasutage kinnituskohtade märgistamiseks boileri pakendil olevat šablooni. 
Sein pole raske boileri jaoks piisavalt tugev: Kui sein ei ole piisavalt tugev kandmaks veega täidetud boileri raskust, 
võib vertikaalse seinaboileri toetada spetsiaalsele tugijalale (lisavarustus). Seinale kinnitamine on ka sel juhul kohustuslik. 
 
1.2. Jalgadel boileri (VS) paigaldamine 
Boiler asetatakse soovitud kohal jalgadele. Vajadusel võib boileri paigaldada sobivale alusplatvormile. 
 
1.3. Boileri paigaldamine vannituppa 
Soojaveeboiler tuleb paigaldada piirkonda 3, seega väljaspoole piirkondi 0, 1, 2. 
Paigaldamisel lähtuda antud riigis kehtivatest normidest elektriseadmete paigaldamisel niisketesse ruumidesse. Boiler 
tuleb kaitsta rikkevoolukaitsega 30mA 
 
 

Tugijalg vertikaalsele seinaboilerile (kood 009231) 
- ideaalne nõrga seina korral 
- boileri seinale kinnitamine lihtsam 
- juurdepääs elektriosale ja torustikule 

 
NB! Seinale kinnitamine on kohustuslik ! 
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2. Hüdrauliline ühendamine tuleb teostada lähtudes antud riigis kehtivatest normidest. 
2.1. Boileri veetorud 
• ø 20/27 (50 l kuni 300 l) keermestatud otsaga terastorud 
• Külma vee sisend on tähistatud sinise võruga, kuuma vee väljund punase võruga 
• Veetorude otstes olevad punane ja sinine otsik peavad torustikuga ühendamisel jääma oma asukohta. 
2.2. Ühendamine torustikuga 
• Torustikuga ühendamine teostage kas jäiga toru (näit. vask) või teraspunutisega survevoolikute abil. Raud on keelatud. 
• Keerake kaasasolev dielektriline vahemuhv vahetult kuuma vee väljundtoru külge (garantiinõue!) 
• Boileri ühendamisel külma vee võrku tuleb vahele monteerida sulgurventiil, et boileri tühjendamise vajadusel oleks 
võimalik pealevool sulgeda. 
• Keerake kaasasolev kaitseklapp vahetult külma vee sisendtoru külge (garantiinõue!) Kaitseklappi ei tohi üle pingutada, 
see võib rikkuda klapi vedrumehhanismi! 
• Kaitseklapi äravool tuleb juhtida üldisesse kanalisatsiooni 
• Ühendamisel plasttorustikuga on soovitatav kuuma vee torule monteerida termoventiil. 
 
Ühendusskeem (vertikaalne seinaboiler): 

 
 
NB! Külma vee surve torustikus on harilikult alla 5 bari. Kui surve on suurem, tuleb torustikku peale veemõõdikut 
monteerida survealandaja. 
 
3. Elektriühendus 
Soojaveeboilerid on konstrueeritud silmas pidades kõiki ohutusnõudeid. Elektriühenduse teostamisel tuleb järgida antud 
riigis kehtivaid norme ja esitatavaid nõudeid. NB! Maandus on kohustuslik! 
Paigalduseks on vajalik : 
• Mitmepooluseline lüliti kontaktivahega vähemalt 3 mm 
• Toitekaabel 3 x 2.5 mm²  ühefaasilisel (faas, null, maa) või 4 x 2.5 mm² kolmefaasilisel (3 faasi + maa) ühendamisel 
• Maandusjuhe on kõigil ühendustel kollaroheline. 
Boilerit on võimalik ühendada kahetariifsesse vooluvõrku, küttes vett öösel ja tarbides seda päeval, mil boiler ei ole 
ühendatud vooluvõrku. Korrosiooni eest kaitsev titaananood saab sel juhul oma päevase toite integreeritud akust. Antud 
reziimil tuleb silmas pidada, et aku vajab korralikuks laadimiseks vähemalt 8 tundi. 
 
3.1. Soovitused 
Ühendusjuhtmed elektriosa kattekilbi all ei tohi puutuda vastu küttekeha. Maandus on kohustuslik! 
NB! Elektritoite vahetu ühendamine küttekehale (jättes vahele termostaadi) on KEELATUD igasugustes oludes, kuna see 
on ohtlik - kaob kontroll köetava vee temperatuuri üle! 
 
3.2. Elektriühenduse teostamine 
NB! Enne elektriühenduse teostamist veenduge, et vooluvarustus oleks välja lülitatud. 
1. Eemaldage elektriosa kaitsekilp, kruvides lahti kinnituskruvi. Kaitsekilbi all on elektriühenduse skeem. 
2. Boiler on seadistatud kas ühefaasiliseks (230 V~) või kolmefaasiliseks (400 V~) ühenduseks. Soovides ühefaasilist 
boilerit ümber seadistada kolmefaasiliseks, peate asendama olemasoleva ühefaasilise toitebloki kolmefaasilise blokiga. 
Bloki saate osta teile boileri müünud poest. 
3. Lükake voolukaabel läbi kaabliavause (VM). 
4. Ühendage toitekaabli otsad klemmliistule (termostaati pole vaja demonteerida). 
5. Ühendage kolla-roheline maandusjuhe maandussümboliga klemmile boileri flantsil. 
6. Kinnitage kaabliklamber 

 

 



                      Vizengo paigaldusjuhend 

                    Plastor AS 4 
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7. Paigaldage elektriosa kattekilp, jälgides tihendit. 
8. Keerake kinni kattekilbi kinnituskruvid. 
 
3.3. Ümberseadistamine kolmefaasiliseks ühenduseks 
A)                                                                                                 B) 

               
 
Käivitamine. 1. Soojaveeboileri veega täitmine 
1. Avage kuuma vee kraan 
2. Avage külma vee pealevool boilerisse 
3. Kui kuuma vee kraanist hakkab vett voolama, on boiler veega täitunud. Sulgege külma vee kraan. 
4. Kontrollige lekke puudumist torustiku ja ühenduste juures. Vajadusel kõrvaldage leke. 
 
2. Sisselülitamine 
1. Lülitage elektritoide sisse 
2. Mõningane leke kaitseklapi äravooluavast vee soojenemise käigus ca. 15 - 30 minuti pärast on loomulik, kuna lastakse 
välja liigne vesi, vältimaks üle 7 bari rõhu tekkimist boileris. 
3. Kontrollige veelkord lekke puudumist boileri ja ühenduste juures. 
4. Kui kõik on korras, aktiveerige distantspult. 
- Boileri esmakäivitusel võib tingituna tootmisjääkidest ilmneda spetsiifiline uue seadme lõhn või põlemislõhn, mis peatselt 
kaob ega tähenda seadme riket. 
- Boileri soojenemise faasis võib sõltuvalt vee kvaliteedist tekkida mõningane nn. "veekatla müra". See on normaalne ning 
ei tähenda mingit viga boileri juures. 
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Sooja tarbevee boiler Vizengo 
 
1. Boiler 

 
 
 
Boileri kirjeldus: 
• Terasest siseanum on mõeldud vastu pidama töörõhust oluliselt kõrgemale rõhule. 
Siseanuma korrosioonikaitse on tagatud emailikihiga ja võõrtoitel kaitseanoodiga; 
• Küttekeha kujutab endast keraamilist padrunit, mis , asudes emailleeritud hülsis, ei 
puutu veega vahetult kokku. Seega pole küttekeha vahetuseks vaja boilerit veest 
tühjendada; 
• Termostaat on võimaliku tekkida võiva rikke puhuks varustatud 
ülekuumenemiskaitsmega, mis katkestab vajadusel koheselt küttekeha 
vooluvarustuse, välistades ebanormaalse temperatuuri tõusu; 
• Siseanum on kaitstud korrosiooni eest eriti nõrgal alalisvoolutoitel oleva   
titaananoodiga. Anoodi elektroonika kaitseb siseanumat nii töösoleva kui ka 
vooluvõrgust eraldatud boileri korral (näit. öise tariifiga kütmisel; 
• Teenindussõbralik juhtpaneel annab ülevaate boileri tööst ja võimaldab võimalike 
häirete puhul põhjuste kiiret leidmist; 
• Uuenduslik nivooanduri süsteem võimaldab määrata kasutada oleva sooja vee 
koguse; 
• Uue põlvkonna elektroonilise termostaat, kombineeritud distantsjuhtimisega. 
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2. Distantsjuhtimine 
 

 
 
Mugavamaks kasutamiseks on seade varustatud kõiki funktsioone hõlmava 
distantsjuhtimisega: 
 

 Kasutada oleva sooja vee koguse näit 
 Režiimide valik (Auto, Programm, Eemalolek) 
 Momendiolukorra näidud (vee soojendamine, tarbimisvalmidus, rike…) 

 
Distantspult on paigaldatav seinale või toetusraami abil tasapinnale. 
 
 

Ettevalmistus kasutamiseks 
 
1. Ohutusteave 
 

 Enne seadme kasutamist tutvuda käesoleva juhendiga 
 Jälgida, et lapsed ei mängiks seadmega 
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  2. Juhtpaneel 
 
2.1. Valiklüliti 

Enne esmakäivitust veenduda, et lüliti oleks asendis  
 

 
 
 
 
 

  3. Distantspult 
 
3.1. Enne käivitust 
 
Boileri aku laadimine 
Võimaldamaks ühendust boileri ja distantspuldi vahel peab boiler olema olnud 16 tundi 
vooluvõrgus. 
NB! Kui boileri aku pole piisavalt laetud, võib esineda häireid boileri ja 
distantspuldi vahelises ühenduses. 
 
Patareide paigaldamine distantspulti 
Paigaldada kaasasolevad patareid distantspulti, silmas pidades polaarsust. Vt. peatükk 
„Patareide paigaldamine distantspulti“ lk.28. 
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Nädalapäeva ja kellaaja määramine 

Nädalapäeva ja kellaaja vaatamiseks vajutada nupule , vt. peatükk „Nädalapäeva 
ja kellaaja määramine“ lk.29. 

 
NB! Päeva ja kellaaja vale reguleering võib viia häireteni boileri juures. 
Peale päeva-kellaaja reguleeringu kontrolli võib minna edasi puldi paigaldamise juurde. 
 
3.2. Distantspuldi paigaldamine 
Distantspuldi leviulatus sõltub ümbritsevatest takistustest (seinad, põrandad). Enamikel 
juhtudel katab see kogu maja. 
 
Soovitused 

 Distantspulti ei tohi paigaldada vahetult auruallikate lähedusse (dušikabiin, 
kraanikauss jne.). 

 Temperatuur puldi ümber ei tohi kestvalt ületada 40°C 
 Tagamaks puldi korrektset tööd, pole seda soovitatav paigaldada vahetult 

metalliga ümbritsetud keskkonda. 
 
Vastuvõtu kvaliteet 

Hoides keskmist nuppu  5 sekundit all, ilmub ekraanile vastuvõtu kvaliteedi nivoo 
näit. Nivoo näit jääb ekraanile üheks minutiks (kui ühtki nuppu pole vajutatud). 

 
Alltoodud ekraanipilt näitab, et puldi ja boileri vahel puudub signaal. 

 
Probleemi kõrvaldamiseks tuleb liikuda distantspuldiga boilerile lähemale. Kui see ei 
aita, tuleb korrata peatükis „Distantspuldi boileriga sidumine“  (lk.28) toodud nelja 
sammu. 
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Puldi paigaldamine tasasele pinnale. 
Pulti võib paigaldada suvalisele tasapinnale. Selleks kasutada puldi tagaküljel olevat 
toetusraami. 

 
 
Puldi paigaldamine seinale 
Puldi paigaldamisel seinale tuleb kõigepealt eraldada toetusraam: 

 
1.Avage toetusraam   2.Tõmmake raam klambrite vahelt välja. 
 
Kinnitage raam kruvidega või riputuskonksuga seinale (kruvid-konksud pole 
komplektis). 

 
3.Kinnitamisel kasutage raamis olevaid auke  4.Paigaldage pult raamile 
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Juhtpaneeli kasutamine 
1. Paneeli kirjeldus 
 

 
 
2. Funktsioneerimine 

  2.1. Funktsioneerimine koos distantspuldiga 
 
Distantspult on aktiveeritud ja töötab. 
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Kui korrosioonikaitse kontrolllamp põleb ülalkirjeldatust erinevalt, on boileri töö häiritud 
(Vt. „Rikkeotsing“ lk.23). 

NB! Distantspuldi korraliku töö eelduseks on valiklüliti asend . 
 
 

 2.2. Funktsioneerimine ilma distantspuldita 
 
Distantspult ei tööta järgmistel juhtudel: 

 Valiklüliti pole asendis , pult pole aktiveeritud. 
 Puldi patareid on tühjad. 
 Pult pole boileriga seotud. 
 Pult on defektne. 

 
Neil juhtudel võimaldab valiklüliti kasutada järgmisi režiime / funktsioone: 
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Kui distantspult ei tööta, võib punane sooja vee jääkkoguse hoiatuslamp põleda 
järgmiselt: 
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Distantspuldi kasutamine 
1. Kirjeldus 
1.1. Esikülg 
 

 
 
Ekraan on vaikimisi välja lülitunud. Vajutades mõnda nuppu aktiveerub ekraan 15 
sekundiks. 
Taustavalgustus on sisse lülitunud kuni mõni funktsioon on aktiivne ning kustub 7 
sekundit peale toimingu lõppu. 
 
NB! Distantspuldi põhjuseta aktiveerimine kulutab patareisid. 
 
 
1.2. Tagakülg 
 

 
Avage tugiraam   Raami siseküljel asub pööratav etikett režiimide  

lühikirjeldusega 
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2. Sooja vee koguse indikaator 

Keskmises nupus  asuva tilgakujulise signaallambi värv annab informatsiooni 
olemasoleva sooja vee koguse kohta: 

 Kui see on oranž, on järel 2 või rohkema dušikorra jagu sooja vett 
 Kui see on sinine, on järel 2 dušikorra jagu või vähem sooja vett 

Nupule vajutades näeb sooja vee kogust täpsemalt. 

Üks sümbol  võrdub ühe dušikorraga (ca. 40 L 40°C vett). 
 

 
 

 
 
Silmas pidada järgmist: 

 Iga inimese sooja vee vajadus võib olla erinev, seega on sümbolid 
soovituslikud. 

 Sooja vee näit võib eri aastaaegadel varieeruda seoses külma vee temperatuuri 
erinevusega torustikus. 

 Väiksema mahuga boilerid (100-150 L) võivad teatud tingimustel peale vee 
ülessoojendamist näidata vähem kui 4 dušikorda. 

Keskmise nupu vajutamisel kuvatakse ka hetkel kehtiv režiim. 
 
 

3. Režiimid 

Nupuga  saab valida kolme režiimi vahel: 
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3.1. Režiimide kirjeldus 
 
AUTO-režiim (vaikimisi valitud): Boiler hoolitseb kõige eest. 
Kohandub automaatselt tarbija vajadustega, hoides tasakaalu mugavuse ja 
energiasäästu vahel. Kohandumise aeg on esimesed seitse päeva. Näide: Boiler 
käivitati esmaspäeval ja iga päev tarbitakse eri aegadel eri kogus sooja vett. Nädala 
möödudes toodab boiler sooja vett analoogselt eelmise nädala samale päevale. 
 
NB! Kui sooja vett tarbitakse väga ebaregulaarselt, võib esineda sooja vee 
puudujääki. 
 
PROGRAMM-režiim: Kontroll teie vajaduste üle. 
Võimaldab programmeerida sooja vee tootmist lähtudes tegelikust vajadusest. 
 
Režiim EEMALOLEK: Ära soojenda vett, mida ei kasutata. 
Pikemaajalise eemaloleku puhuks. Vett ei soojendata kui tarbijaid pole, säästes sellega 
elektrienergiat. 
Enne teie saabumist soojendatakse vesi uuesti ning jätkub töö varemkasutatud režiimil. 
 
Pikemaajalisel eemalolekul tuleks eelistada seda režiimi boileri väljalülitamisele: 

 Säilib korrosioonikaitse 
 Toimib külmumiskaitse 

 
 
3.2. Kuidas valida režiimi 

 
 
Regulaarne tarbimine – iga nädal ühesugune tarbimine. 
Näiteks: tarbin palju vett pühapäeviti, väga vähe vett esmaspäeviti 
 
Ebaregulaarne tarbimine – eri nädalatel eri tarbimine. 
Näiteks: Ma ei tarbi igal pühapäeval sama kogust vett. 
 
Ökonoomsuse huvides tuleks Auto-režiimi eelistada Programm-režiimile. Kui aga sooja 
vett jääb väheks, sobib paremini Programm-režiim. 
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3.3. Kuidas aktiveerida režiimi 

Vajutage nupule . 
 
AUTO 
Kasutades navigatsiooniklahve valida AUTO (Sérénité) ning kinnitada valik, vajutades 

keskmisele nupule . 
 

 
 
Kui ilmub sümbol OK, on valitud režiim kehtiv. 
 

 
 
PROGRAMM 
Kasutades navigatsiooniklahve valida PROGRAMM (Controle) ning kinnitada valik, 

vajutades keskmisele nupule . 
 

 
 
Programmeeritava komfortnivoo vaatamiseks või muutmiseks valida 
navigatsiooniklahvidega soovitav nädalapäev. 
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Ilmub komfortnivoo. Soovides seda muuta, vajutada keskmist nuppu  ja valida 
navigatsiooniklahvidega soovitav nivoo. 
 

 
 
Valiku kinnitamiseks ja tagasi nädalapäevade juurde pöördumiseks vajutada keskmist 

nuppu . Terve nädala valiku kinnitamiseks valida FIN ja kinnitada see. 
 

 
 
Kui ilmub sümbol OK, on nädal programmeeritud. 
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Komfortnivoo valimine 
 

 
 
 
Nivoo on valitav vahemikus 0 - 4. Madalam nivoo on ökonoomsem, kõrgem tagab 
suurema sooja vee koguse. 
Eri aastaaegadel võib nivoole vastav sooja vee kogus olla erinev, sõltudes veevõrgu 
temperatuurist. 
Alltoodud tabelis on lähtutud veevõrgu temperatuurist 15°C. 
 

 
 
Prantsusmaal tuleb vastavalt normile NF Performance aktiveerida nivoo 4 kõigiks 
nädalapäevadeks. 
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EEMALOLEK 
Kasutades navigatsiooniklahve valida EEMALOLEK (Absence) ning kinnitada valik, 

vajutades keskmisele nupule . 
 

 
Navigatsiooniklahvidega valida eemaloleku päevade arv. 
 

 
 
Navigatsiooniklahvide abil liikuda kuni tagasituleku päevani. 
Näiteks: On esmaspäev. Te olete ära 12 päeva ja saabute järgmise nädala laupäeval. 

 Parempoolse navigatsiooniklahviga valida laupäev. 
 

 

 Kinnitage valik keskmise nupuga . 
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Boiler on külmumiskaitserežiimis ning soojendab vee taas teie saabumise päevaks. 
Eemalolek on programmeeritav kuni max. 99 päevaks. Kui eemalolek kestab kauem, 
võite valida InF (lõpmatus) või jätta näit 0 päeva (vaikimisi valitud). 
 

 
 
Sel juhul boiler ei hakka automaatselt vett soojendama. 
 
Kui saabute tagasi enne programmeeritud päeva või kui on seadistatud lõpmatus, tuleb 
boiler lülitada käsitsi soovitud režiimile AUTO või PROGRAMM. 

Kui režiim EEMALOLEK on aktiivne, saab keskmisele nupule  vajutades näha 
järele jäänud eemaloleku päevade arvu. 
 

4. Infonupp 

Nupp  võimaldab juurdepääsu režiimide informatsioonile. 
 
Ekraan näitab nädalapäeva (alla joonitud), kellaaega ja režiimi. 

Menüüst lahkumiseks vajutage uuesti nuppu . 
 
NB! Näidatav teave on nädalavanune. 
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4.1. Režiimis AUTO (Sérénité) 
Näidatakse komfortnivood möödunud nädala päevadel (nivoo on automaatse arvutuse 
tulemus). 
 

 
 
 
4.2. Režiimis PROGRAMM (Controle) 

Nupp näitab komfortnivood möödunud nädala päevadel. 
 
Nädalapäevade kohal kuvatakse näosümbolid. Need näitavad programmeeritud 
komfortnivoo ja tegeliku tarbimise suhet – see võimaldab programmi edaspidiseks 
korrigeerida. 
 

 
 
Nädalasümbolite tähendus 
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Soovitus nivood tõsta        Soovitus nivood langetada 
(sooja vett napib).        (ületootmine). 
 
 
4.3. Režiimis EEMALOLEK (Absence) 
Näidatakse aktuaalset nädalapäeva ja kellaaega. 
 
 

5. Muud funktsioonid 
5.1. Legionelloositõrje tsükkel 
 
Tsükkel takistab bakterite kasvu, kuumutades vee 65°C-ni. Tsükkel käivitub kui 3 
nädala jooksul ei ole vee temperatuur programmipõhiselt tõusnud üle 60°C. 
 
Režiimis EEMALOLEK käivitub tsükkel automaatselt enne eemaloleku perioodi lõppu. 
 

Sümboli ilmudes tarbija teab, et vesi on soojem. Sümbol ilmub juba eelmisel 
päeval (ca. 18 tundi varem). 
 
5.2. Vee soojendamine mitmetariifse voolu korral (kehtib Prantsusmaal). 
 
5.3. Klahvide lukustamine 
Vältimaks soovimatut reguleeringute muutmist on võimalik klahvid lukustada. 
Lukustamiseks hoidke 2 sekundit all mõlemat navigatsiooniklahvi. 
 

 
 
Lukustamise tühistamiseks hoidke 2 sekundit all mõlemat navigatsiooniklahvi. 
 
Lukustatud klahvide korral, vajutades suvalist klahvi, näeb: 

 Allesoleva sooja vee kogust 
 Aktuaalset režiimi. 

Ülejäänud funktsioonid pole kättesaadavad. 
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Hooldus 
1. Boileri hooldus 
NB! Enne elektriosa kattekilbi avamist lülitada boileri vooluvarustus välja 
1.1. Kodune hooldus 
Ennetav hooldus 
Boiler vajab ennetavat hooldust minimaalselt. 

 Ca. 2 korda kuus kontrollida, et kaitseklapp poleks ummistunud 
 Perioodiliselt kontrollida boileri rohelise kontrolllambi tööd. Kui see ei põle vaid 

vilgub ebanormaalselt, pöörduda boileri paigaldaja poole. 
 Perioodiliselt kontrollida häirete puudumist boileri ja distantspuldi vahelises 

ühenduses. Häirete ilmnemisel vt. tabel Rikkeotsing, lk.23. 
 Suvalise anomaalia, kütte puudumise või auru tekke korral tuleb seadme 

vooluvarustus välja lülitada ja pöörduda paigaldaja poole. 
Seadme kestvaks korrasolekuks on vajalik seadme spetsialistipoolne ülevaatus iga 
kahe aasta järel. 
 
Soovitused kasutajale 
Piirkondades, kus vesi on väga kare, Th >20°F, võib kasutada vee pehmendajat, tehes 
seda kooskõlas kehtivate normidega. Garantii seeläbi ei kao. 
Boileri veest tühjendamiseks toimige järgnevalt 
1) katkestage elektriühendus 
2) sulgege külma vee pealevool 
3) avage kuuma vee kraan 
4) eemaldage kaitseklapp, kui see pole varustatud tühjendusseadmega ning 
tühjendage boiler läbi külma vee sisendtoru. 
Kui kuuma vee kraanist ei tule vett või tuleb auru, katkestage elektriühendus ja 
pöörduge paigaldaja poole. 
 
1.2. Osade kirjeldus 
Vertikaalne seinaboiler VM 
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Jalgadel boiler VS 

 

 
1.3. Spetsialistipoolne hooldus 
Teha järgmist: 1. Katkestada boileri vooluvarustus 

2. Eemaldada elektriosa kattekilp (3 kruvi) 
3. Lahti ühendada voolukaabel ja maandus 
4. Küttekeha pistik toiteblokist lahti ühendada. 
 
VM      VS 
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5. Ühendada lahti ACI punane ja sinine juhe. 

VM      VS 
 

 
6. Vabastada raadiomoodul klambrite vahelt ja ühendada lahti pistikühendus 
termostaadiga. 

 

 
7. Lahti ühendada termostaadi andurite pistikühendused. 

 

 
8. Keerata lahti plastraami kinnituskruvid (VM – 3 kruvi, VS – 2 kruvi) ja eemaldada 
raam. Andurid jäävad paigale. 
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9. Tühjendada boiler ja eemaldada hülss koos küttekehaga. 
 
10. Eemaldada siseanuma põhja kogunenud sete ja puhastada hülss (NB! Mitte 
kraapida). 
 
11. Titaananood ei vaja kontrolli ega väljavahetamist. 
 
12. Taaspaigaldada hülss, kasutades uut flantsitihendit. 
 
13. Avada sooja vee kraan. Täita boiler. Kui avatud kraanist voolab vesi, on boiler täis. 
 
14. Kontrollida lekke puudumist ning taaspaigaldada / ühendada elektroonika. 
 
15. Pingestada boiler ja kontrollida seotust distantspuldiga. 
 
16. Päeva möödudes kontrollida veelkord lekke puudumist, vajadusel pingutada flantsi 
mutreid. 
 
1.4. Rikkeotsing 
Raadiotest – vt. „Distantspuldi paigaldamine“, lk.5. 
Veateadete näidud (vt. tabel): 
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Diagnostikatabel 
 

 

 
Normaaltingimustel roheline kontrolllamp vilgub aeglaselt kui boiler ei ole vooluvõrgus 
ja põleb pidevalt kui boiler on vooluvõrgus. 
Kui roheline tuli vilgub kiiresti, on tegu rikkega. 
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Termoanduri kontroll 
Vajadusel kontrollida termoandurit oommeetriga: 

 Takistus kahe sinise juhtme vahel peab olema alla 10 oomi 
 Takistus kahe kollase juhtme vahel vt. graafik: 
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2. Distantspuldi hooldus 
2.1. Patareide paigaldamine distantspulti 
 
NB! Enne distantspuldi esmakordset aktiveerimist peab boiler olema veega 
täidetud ja vooluvõrgus. 
 

 Paigaldada kolm kaasasolevat patareid (tüüp LR03 AAA 1,5V), silmas pidades 
polaarsust. 

 
 

 
 Seejärel vajutage üht puldi nuppudest. Ekraanile ilmub vilkuv teade OFF ja 

sümbol  (vt.all vasakul): 
 

 

 
Teade OFF näitab, et distantspult ei ole veel seotud boileriga. Peale puldi sidumist 
boileriga toimub infovahetus vaid nende vahel, ohustamata näiteks naaberkorteri 
seadmeid. 
 
NB! Patareid tuleb vajadusel vahetada ainult sama tüüpi korras patareide vastu, 
vastasel juhul võib rikkuda seadmed. 
 
2.2. Distantspuldi boileriga sidumine 
Liikuge puldiga boilerile lähemale. 

 Kui distantspult tunneb boileri ära, ilmub ekraanile 8 sekundiks järgmine teade: 
 

 

 
Seejärel teade kaob. Puldi boileriga sidumine õnnestus. 
 

 Kui sellist teadet ei ilmunud, toimida järgmiselt: 
1. Lülitada boileri vooluvarustus elektrikilbist välja. 
2. Oodata 20 sekundit. 
3. Lülitada vool uuesti sisse. 
4. Seista puldiga boilerile lähemale kui 3 meetrit. 
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 Mõnedel erijuhtudel kui side puldi ja boileri vahel on kadunud, korrata eeltoodud 

nelja sammu ja hoida seejärel 10 sekundit all puldi MODE nuppu  

 
2.3. Nädalapäeva ja kellaaja määramine 
 
Peale patareide sissepanekut (esmast või vahetamise korras) tuleb määrata 
nädalapäev ja kellaaeg. 
Nädalapäeva, tundide ja minutite määramiseks kasutatakse vasak- ja parempoolset 
navigatsiooniklahvi, määrangu kinnitamiseks keskmist nuppu . 

Igakordne vajutus navigatsiooniklahvil viib kursori ühe ühiku võrra edasi. 
 
Samm 1: nädalapäeva määramine 

 

 
Samm 2: tundide määramine 
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Samm 3: minutite määramine 

 

 
Kui olete määramised lõpetanud, näeb ekraan 6 sekundi jooksul välja järgmine. 
Seejärel läheb see ooterežiimi (standby) 
 

 

 
Kellaaja muutmiseks hoida 4 sekundit all nuppu . 

 

 
2.4. Patareide vahetus vt. lk. 28. 
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Garantii ja vastavus 
 

Garantiitingimused. 
 
Garantiiaja säilivuse eelduseks on käesoleva juhendi nõuetest kinnipidamine. 
� Eriti rõhutame: 
● Seinaboilerite veetorud peavad kõigil paigaldusviisidel jääma alla suunatuks. 
● Õige elektriühendus. 
● Maanduse olemasolu. 
● Kaitseklapi ühendamine vahetult boileri külma vee sisendtorule. 
● Kaitseklapi töökorras olek - klapp pole vigastatud ülekeeramise tõttu. 
● Õige veega täitmine - kuni lahtisest kuumaveekraanist voolab vett. 
● Kaasasoleva vahemuhvi ühendamine vahetult kuuma vee väljundtorule. 
● Paigaldamine külmumiskindlasse ruumi. 
 
� Anname tootele garantii müügikuupäevast: 

- garantii 2 aastat kõigile osadele 
- lisagarantii +3 aastat siseanumale 

� Garantiireklameerimisel tuleb boiler jätta tööasendisse kuni garantiispetsialisti 
saabumiseni. Lahtiühendatud boileri puhul pole reklamatsiooni võimalik 
arvestada garantii raames. 
� Garantii näeb ette garantiispetsialisti poolt garantiile alluvaks praagiks 
tunnistatud osade väljavahetamist. Kahjutasunõuded on välistatud. 
� Vale väljakutse garantii raames on tasuline. Mittetasumisel katkeb garantii. 
Seega kontrollige hoolikalt antud juhendi nõuetest kinnipidamist! 
� Garantii kehtib ainult Eesti Vabariigi territooriumil. 
� Garantii teie boilerile annab : 
 
AS PLASTOR 
Hoiu 7, 76401 Laagri, Harju mk. 
Tel. 6796756 
plastor@plastor.ee 
www.plastor.ee 
 
 

Garantii ei kehti: 
● Vee mustusest tingitud kaitseklapi ummistumise korral (soovitame filtrit 
külmaveevõrku). 
● Toitepinge kõikumise või boilerile mittevastavuse korral, elektriliste ülepingete või 
välgu korral. 
● Vigaste lisaseadmete (kraanid jms.) tõttu tekkinud rikete puhul. 
● Keemiliste või elektrokeemiliste mõjude tulemusena tekkinud rikete puhul. 
● Välismõjudest tekkinud rikete puhul. 
● Joogivee normatiividest kõrvale kalduva vee kasutamise puhul. 
● Veesurve puhul üle 5 bari, kui pole monteeritud survealandajat. 
● Katlakivi ebanormaalse tekke korral. 
● Võõraste (mitte ATLANTIC) varuosade kasutamise korral. 
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Müügijärgne hooldus 
 
Boileril on järgmised vahetatavad varuosad : 
● flantsitihend 
● elektroonilise termostaadi komplekt 
● küttekeha 
● küttekeha hülss 
● termo- ja kaitseandurid 
● sooja vee nivooandur 
● raadiomoodul 
● distantspult 
 
Spetsiifilisi varuosi küsi garantiiandjalt. 
 
Kasutada tohib vaid ATLANTIC varuosi. 
Varuosade tellimisel nimetada boileri tüüp, maht, elektriühendus, tehasenumber. 
Andmed saate boileri küljes olevalt tootjaetiketilt. 
 
NB!Suvalisi elektritöid boileri juures tohib teostada vaid spetsialist. 
 

Vastavusdeklaratsioon 
 
Käesolev seade vastab järgmistele EÜ direktiividele: 
• 2004/108/EÜ elektromagnetiline ühilduvus 
• 2006/95/EÜ madalpinge 
 
Direktiiv R & TTE 1999/5/EÜ * 
 
Kirjeldus: digitaalne distantspult + raadiomoodul 
Tüüp: saatja - vastuvõtja - 868 MHz 
 
Kinnitab, et toode eespool nimetatud toode vastab direktiivi R&TTE 1999/5/EÜ 
nõuetele. 
 
Elektriohutusseaduse: 
NF EN 60950-1 (aprill 2002) / toote SELV / II klass 
 
Elektromagnetiline ühilduvus: EN 301 489-3 (detsember 2002) 
 
Radioelektriline spekter: EN 300220-2 (juuli 2006) 
 
Kinnitab, et testid on läbi viidud, tootele omistatud CE märgistus 
 
CE-märgistuse omistamise aasta: 2009 
Tootja CE deklaratsioon: Nr. EM 01283 
Kuupäev: 01/10/09 
 
* direktiiv raadioseadmed ja telekommunikatsioonivõrk 
 
 
NB! Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toote täiustamise huvides. 
Kui need muudatused ei kajastu antud juhendis, pöörduda garantiiandja poole. 
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