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Pruun 

Kollane/roheline 

Sinine 

POS. 4 (230V) 

POS. 2 (400V) 

POS. 1 (400V) 

POS. 3 (230V / 400V) 

Näide 1 

Näide 4 Näide 3 

Näide 2 



 

230 V elektroonilise termostaadiga 
mudelid.Maandatud pistikuga juhe* (öine 
säästurežiim) 

230 V bimetalltermostaadiga mudelid. 
Maandatud pistikuga juhe 

* 1460.000–1467.000 (joonis4, pos. 4) 
 1480.000–1487.000 (joonis4, pos. 4) 
 1580.000–1587.000 (joonis4, pos. 4) 
 1315.000– (joonis4, pos. 4) 

Seinale või eraldiseisvana 
paigaldatavad radiaatorid 
tarnitakse koos vastavate 
paigaldusraamide, 
elektrijuhtme ning 
pistikuga. 
Kaitseaste IP 21. 

1380.000–1387,000 (joonis 4, pos. 4) 
1316.100 (joonis4, pos. 4) 
1315.100 (joonis4, pos. 4) 

1383.100 (joonis4, pos. 4) 

Seinale või 
eraldiseisvana 
paigaldatavad 
radiaatorid tarnitakse 
koos vastavate 
paigaldusraamide, 
elektrijuhtme ning 
pistikuga. 
Kaitseaste IP 21. 

230 V elektroonilise termostaadiga mudelid. 
Püsipaigaldus* (öine säästurežiim) 

230 V bimetalltermostaadiga mudelid. 
Püsipaigaldus 

* 1470.000–1477.000 (joonis4, pos. 1) 
 1490.000–1497.000 (joonis4, pos. 2) 
 1590.000–1597.000 (joonis4, pos. 2) 

Seinale paigaldatav 
radiaator tarnitakse koos 
vastava raami, harukarbi 
(pos.1) või 
elektrijuhtmega (pos.2). 
Kaitseaste IP 2. 

1390.000–1397.000 (joonis4, pos. 2/3) Seinale paigaldatav 
radiaator tarnitakse 
koos vastava raami ja 
elektrijuhtmega 
(pos. 2). 
Kaitseaste IP 21. 

 

Paigaldamine 
 
1. Püsipaigaldus 
Koos seadmega tarnitud raam tuleb seinale kinnitada tarnes 
sisalduvate kruvide abil.Need peaksid ulatuma radiaatori kummastki 
otsast 100 kuni 150 mm kaugusele.Oluline on, et radiaator oleks 
paigaldatud horisontaalselt ning oleks järgitud joonistel 1 ja 2 toodud 
minimaalseid mõõtusid.Radiaatorit ei tohi paigaldada otse pistikupesa 
alla ning ka selliselt, et vannis, duši all või basseinis viibiv inimene ei 
saaks mõne pingestatud osa, nagu näiteks toitelülitiga otseselt kokku 
puutuda. 
 
1.1. Eraldiseisvana paigaldamine 
Põrandakinnitustega radiaatoreid saab kasutada ka 
eraldiseisvatena.Koos seadmega tarnitud tugijalg tuleb suruda 
tugevalt radiaatori külge, nagu näidatud joonisel 3. 
 
1.2. Ühendused 
Kui radiaator tarnitakse koos harukarbi (joonis 1, pos.1) ja 
ühenduskaabliga (joonis4 või 2), tuleb seade lasta ühendadavastavat 
pädevust omaval elektrikul ning lisaks tuleb paigaldada 
mõlemapooluseline lüliti.Harukarbi saab mugavalt paigaldada 
olemasoleva radiaatori taga asuva armatuuri või kaablikarbiku 
kohale.Radiaatori kinnitamise kohta käivate ning mudeli tüübist 
sõltuvate detailseteandmetega tutvumiseks vaadake joonist 4.Mudelid 
1470.000–1477.000 on taimeriga või muul sarnasel viisil töötades 
seadistatud 4 kraadi suurusele temperatuuriintervallile(joonis4, 
pos.1). 
Oluline! Radiaator peab olema ühendatud sobiva pingega ja 
maandatud pistikuga toitesüsteemi külge. 
 

Kasutus 
 
2. Temperatuuri seadistamine 
Radiaatori sisselülitamiseks keerake "I” ja "O” märgistega tähistatud 
lüliti asendisse "I". Pöörake termostaati soovitud temperatuuri 
tõstmiseks päripäeva ning langetamiseks vastupäeva.Elektrooniliste 
radiaatorite vedelkristallekraan töötab vaid siis, kui radiaator on sisse 
lülitatud.Soovitud temperatuuri hoitakse pärast seadistamist 
automaatselt.Termostaadi reguleerimise temperatuurivahemik:5 kuni 
35 °C. 
 

2.1. Termostaadi nupu kalibreerimine 
Termostaadi nupu kalibreerimiseks tegutsege järgmiselt. 
1. Keerake katte küljes olevat kruvi 90° vastupäeva ning 

eemaldage kate  (joonis5, näide 1). 
2. Tõstke kate maha (joonis5, näide 2). 
3. Lükake kruvikeeraja nupu all asuvasse pilusse ning vabastage 

termostaadi nupp (joonis5, näide 3). 
4. Tõstke nupp maha (joonis5, näide 4). 

5. Pöörake nupp sellisesse asendisse, et see näitaks ruumis 
asuva termomeetriga sama väärtust.Asetage kate peale tagasi. 

 
2.2. Öine säästurežiim 
Mudelid 1460.000–1467.000 / 1470.000–1477.000 on varustatud öise 
säästurežiimiga.Kui lüliti „Sun – Moon“ on asendis „Moon“, 
alandatakse temperatuuri nelja kraadi võrra. 
 
2.3. Ülekuumenemine 
Radiaator on ülekuumenemise vältimiseks varustatud releega, mis 
seadme liigsel kuumenemisel radiaatori välja lülitab.Relee 
algseadistamiseks tuleb radiaator umbes 15 minutiks välja lülitada või 
vajutada termostaadi taga asuvat pruuni/punast värvi lülitit (kehtib 
mudelite 1460.000–1467.000 ja 1470.000–1477.000 puhul). 
 
2.4 Hooldus 
Puhastamisel kasutage üksnes mitteabrasiivseid puhastusaineid. 
 

Ettevaatusabinõud 
 
3 Meelespea 

 Ärge kasutage radiaatorit rõivaste või tekstiilide kuivatamiseks, 
neid otse radiaatori pinnale asetades. 

 Radiaator on täidetud spetsiaalse õliga, mis tähendab seda, et 
radiaatori avamist eeldavaid remonttöid tohib teostada üksnes 
seadme valmistaja. 

 Mis tahes lekkeid tohib kõrvaldada üksnes seadme valmistaja. 

 Radiaator tuleb ülekuumenemise ja tulekahju tekkimise 
ohu vältimiseks paigaldada selliselt, et termostaat jääks 
seadme alumisse serva, st kohta, kus elektrijuhe on 
radiaatori külge ühendatud. 

 Kui toitejuhe on kahjustada saanud, viige radiaator tagasi 
poodi, kust te seadme ostsite. 

 
4. Kui tekivad probleemid… 

 Veenduge, et radiaator on korrektselt ühendatud. 

 Kontrollige sulavkaitset. 

 Kontrollige punktis 2.3 kirjeldatud ülekuumenemise eest 
kaitsvat releed. 

 Kui radiaator ikkagi tööle ei hakka, võtke ühendust seadme 
valmistaja või edasimüüjaga. 

 

Garantii 
 
Garantii kehtib kaks aastat. Probleemide tekkimisel või remonttöö 
teostamise vajaduse korral võtke ühendust seadme valmistaja või 
edasimüüjaga. 
Oluline! Toimingu lihtsustamiseks hoidke ostutšeki koopia alati 
alles ning täitke garantiitunnistuse vajalikud väljad. 

 


