
 

Redelsoojendid / käterätikuivatid WHITE ja CHROME 
Enne paigaldust lugege läbi juhend. Enne seadme sisemusse tungimist lülitage välja vool 
Hoidke juhend alles ka pärast paigaldust (garantii) 
SEADME PAIGALDAMINE 
1. Kuhu seade paigaldada? 

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 (vt. joonis originaalpassis). Seadme paigaldamisel tuleb 
silmas pidada originaalpassis toodud vahekaugusi. Ärge paigaldage seadet tõmbetuule kätte – see takistab termostaadi tööd, 
samuti statsionaarse pistikupesa alla (pesa ülekuumenemise oht). 
 
2. Kuidas seade paigaldada? 
Vaata paigalduspildid originaalpassis. Seade paigaldatakse sõltuvalt tüübist kolme või nelja kinnituspunktiga. Märgistada šablooni 
järgi paigalduspunktid, puurida augud, paigaldada düüblid ja kinnitada seinale kinnituspesad. Paigaldada ribidele kinnitus-
klambrid. Lükata klambrid pesadesse ja fikseerida stopperkruvidega. 
 
3. Seadme elektriühendus 

 

 
 
 
4. Programmeerimine 

Seadet on võimalik programmeerida, kui see on läbi 
programmsoone ühendatud ATLANTIC-kronoahelasse või 
tavaprogrammkellaga. Edastada saab nelja käsklust: 
KOMFORT; ÖKO; KÜLMUMISKAITSE; STOPP, vt. tabel. 
Tabelis toodud pinge mõõdetakse programmsoone ja nulli vahel. 
NB! Kui seadmel on käivitatud TURBO-reziim, omavad 
prioriteeti vaid käsklused STOPP ja KÜLMUMISKAITSE. 
 
 
SEADME KASUTAMINE 
Teeninduspaneeli kirjeldus (vt. pilt originaalpassis) 
A – Sisse / välja lüliti, 24h auto-režiim 
B – Lukustatuse ja kiirkütte kontrolllamp 
C – Küttekeha töösoleku kontrolllamp 
D – Temperatuuri regulaatornupp 
 

Ruumitemperatuuri reguleerimine 
Komforttemperatuur on temperatuur ruumis kui seda kasutatakse. Lülitada lüliti A sisse.. Valida regulaatoriga D soovitav 
temperatuur. Kui ruumitemperatuur on valitust madalam, süttib lamp C. Kui kuue tnni möödudes on ruumitemperatuur sobiv, jätta 
reguleering paika, muul juhul korrata eelnenut. 
 
Külmumiskaitserežiim 

...hoiab ruumis ca. 7°C temperatuuri – kasutatav pikemal äraolekul (üle 48 h). Lüliti A jääb sisselülitatuks, regulaator D keerata 
külmakaitseasendisse (kohver). 
 
Kiirkütte e. -kuivatusrežiim (2h) 
Lüliti A on sisse lülitatud. Vajutage lühidalt (ca. 1 sek) lülitile A. Süttib lamp B, põleb ka lamp C. Seade kütab sel ajal 
termostaadist sõltumata 2 tundi täie võimsusega. Kui soovite kiirkütet varem lõpetada, vajutage uuesti lühidalt nupule A. Lamp B 
kustub ja seade läheb tagasi tavarežiimi. 
 
Kiirküte 2h iga päev samal ajal (24h auto-režiim) 
Aktiveerimiseks viia lüliti A asendisse 24h auto. Näiteks teete seda kell 7 hommikul. Süttib lamp B, lamp C ei põle. Seade kütab 
ruumi 2 tundi täisvõimsusel ja läheb seejärel tagasi tavarežiimi. Järgmisel hommikul alustab seade kütmist kell 6.15, valmistades 
teile kella 7-ks ette sooja vannitoa. Ja nii igal hommikul, kuni lüliti A on asendis 24h auto-režiim. Kiirkütet saab igal aja nii välja 
kui sisse lülitada lühikese vajutusega nupule A. Kiirkütte seesolekut näitab põlev lamp B. 
 

 

 

Seade ühendatakse 230V 50Hz vahelduvvooluvõrku. 
Küljesolev kolmesooneline kaabel (PRUUN = FAAS; SININE = NULL; 
MUST = PROGRAMMSOON) ühendatakse harukarpi. Niisketes ruumides 
nagu köök või vannituba peab harukarp asuma vähemalt 25cm kõrgusel 
põrandast. Vooluühenduses peab olema vähemalt 3mm-se kontaktivahega 
mitmepooluseline lüliti seadme eraldamiseks vooluvõrgust. 
Seade ei kuulu maandamisele! MITTE MINGIL JUHUL ei tohi musta 
programmsoont ühendada maandusega!!! 



 
 
Juhtelementide lukustamine (et lapsed ei muudaks juhuslikult reguleeringut vms.) 
Vajutada nuppu A pikemalt (üle 3 sek.). Lamp B vilgub 5 korda – nupud on lukus. Lülitid A ja D ei reageeri keeramisele. Küll aga 
on võimalik lukusoleku ajal käivitada kiirkütterežiimi (lühike vajutus nupule A). Nuppude lahtilukustamiseks vajutada uuesti 
pikemalt nupule A. Lamp B vilgub 5 korda ja juhtelemendid on lahti lukustatud. 
 
HOOLDUS 

Seadet puhastada niiske lapiga, mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid! 
 
Hoiatused 

Ärge laske lapsi seadmele ronima! Suvalist sissetungi elektriosadeni teostagu spetsialist! Esmakäivitusel võib tingituna 
tootmisjääkidest tekkida põlemislõhn, mis peatselt kaob. Seade võib olla kuum ka siis kui see ei tööta.  
 
Probleemide korral 
- Seade ei küta:  Kontrollida vooluvarustust, seadme sisselülitatust ja ruumitemperatuuri. 
- Seade kütab pidevalt:  Kontrollida, et seade ei viibi tõmbetuules, ega pole muudetud reguleeringut. Kui juhtelemendid ei allu 
  reguleerimisele võib olla tegemist toitepinge kõikumisega – lasta kontrollida vooluvarustust. 
- Seadme pind on väga kuum: Veenduda, et seadme võimsus vastab ruumi suurusele (soovitame 50W ruutmeetri kohta). 
- Seadme ülemine / alumine ots pole ühtlaselt soojad: Vedelik pole jõudnud ühtlaselt soojeneda. 
- 24h auto-režiim ei toimi iga päev: Kontrollida et pole olnud voolukatkestust või et lüliti A asendit pole muudetud. 
- Seade on programmahelas kuid ei allu programmeeringule. Veenduda, et seade on programmahelasse korralikult ühendatud.  
 
 
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. Garantiiandjale tuleb lisaks müügikuupäevale teatada ka toote kood B ja seerianumber A (vt. originaalpass ja 
tooteetikett). 
 
Müüdud:      Müüja: 
 
 

AS PLASTOR, Hoiu 7, 76401 Laagri, Harju mk., tel. 6796756, fax 6796759, e-mail: plastor@plastor.ee      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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