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

MONTA                                      GE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG 

Paigaldus- ja kasutusjuhend 
ACCESSIO DIGITAL  

Elektroonilise termostaadiga radiaator 

Enne paigaldust lugege läbi juhend. Enne seadme sisemusse tungimist lülitage välja vool. Hoidke juhend alles 
ka pärast paigaldust ( juhend kehtib garantiitalongina). 

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. 
- Seade võib olla kuum ka siis kui see ei tööta. 
 

 
TOOTEETIKETT 

 
 

                                     
 

IP24 - pritsmekindel,  - Classe II – topeltisolatsioon, mitte maandada. 
 

                                 PAIGALDUS                               _   
 

 
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). Seadet ei tohi paigaldada 
tõmbetuule kätte. 
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RAAMI SEINALE KINNITAMINE 
 

 
Raami seinalekinnitamine: 

- Toetada raam põrandale, märgistada 
keskmised augud. 
- Tõsta alumised augud kohakuti 
märgistusega ja märgistada raami 
ülemised augud. 
- Puurida augud, paigaldada düüblid, 
kinnitada raam seinale. 
 

 

Raami külgvaade 

       

Kipsplaadi puhul kasutada vastavaid düübleid. 

 
 

 
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. Kasutada 1,0mm²  220-240 V isoleeritud kaablit. 
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RAAMILE PAIGALDAMINE 

 
 

 
Tõsta radiaator 

raamile ja lükata 

riivid 

pesadesse. 

  

 
Lukustada riivid 

kruvikeeraja abil 

90° pöördega. 

Radiaator on 

raamile 

fikseeritud. 
 

 

_______________________TÖÖ_______________________ 
 

1/ Juhtpaneeli kirjeldus
 

 A     Kütterežiimi näit 

 B     Kütterežiimi vahetamine 

 C     Temperatuuri tõstmine (komfortreziimil) 

 D     Temperatuuri alandamine (komfortrežiimil) 

 E      Küttekeha töösoleku kontrolllamp         

 
SISSE / VÄLJA LÜLITI: Lüliti asub radiaatori parema külje allosas. Kasutada ainult pikemaajaliseks 
väljalülitamiseks. 
 

2/ Komforttemperatuuri reguleerimine 

Komforttemperatuur on temperatuur ajaks, mil viibite kodus. Reguleeritav vahemikus 13°C kuni28°C. 

a) Klahvi   (B) abil viia kütterežiimi näit (A) ikooni  alla. 

b) Klahvide C või D abil valida soovitav ruumitemperatuur. Küttekeha töösoleku kontrolllamp süttib kui tegelik 

temperatuur on valitust madalam. 

c) Oodata paar tundi kuni ruumitemperatuur on ühtlustunud. 

d) Kui ruumitemperatuur ei sobi, korrata samme b ja c. 

e) Displei kustub mõne minuti pärast. Displei taasaktiveerimiseks vajutada   klahvi.
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3/ Ökotemperatuur ECO  

Sel režiimil alandatakse temperatuuri võrreldes komforttemperatuuriga ca. 3 °C võrra. Sobib ajaks kui viibite 

üle 2 tunni kodust väljas. Ökotemperatuur saab olla vahemikus 10°C kuni 19°C, s.t. isegi kui 

komforttemperatuur on valitud 28°C, on ökotemperatuur 19°C. 

Displei aktiveerimiseks vajutada suvalist klahvi. 

a) Klahvi  (B) abil viia kütterežiimi näit (A) ikooni alla. 

b) Displei näitab alandatud temperatuuri ( - 3°C etteantud komforttemperatuurist ). ECO –temperatuur ei ole 

reguleeritav (vajutades klahvidele C või D näit vilgub, näitab ECO –temperatuuri ja lülitub välja). 

 

4/ Külmumiskaitse  

See režiim hoiab ruumitemperatuuri ca. 7°C juures. Soovitatav kasutada kodust eemal oleku ajal 24 tundi või 

rohkem. 

Displei aktiveerimiseks vajutada suvalist klahvi. 

a) Klahvi  (B) abil viia kütterežiimi näit (A) ikooni alla. 

b) Displei näitab külmumiskaitsetemperatuuri 7°. Külmumiskaitsetemperatuur ei ole reguleeritav (vajutades 

klahvidele C või D näit vilgub, näitab külmumiskaitsetemperatuuri ja lülitub välja). 

 

5/ Juhtimine programmsoone abil 

Ühendades radiaatori programmsoone keskprogrammeeringuga (programmkell või Atlantic-kronokaardiahel) 

on võimalik radiaatoril teostatavaid komfort-öko ümberlülitusi juhtida keskprogrammeeringuga. Täpsemalt vt. 

programmkella või Atlantic kronokaardiga juhitava radiaatori juhend. 

Programmsignaalid on näidatud peatükis „Elektriühendus“. 

Displei aktiveerimiseks vajutada suvalist klahvi. 

a) Klahvi  (B) abil viia küttereziimi näit (A) ikooni  alla. 

b) Komforttemperatuuri saab ka sel juhul ette anda klahvidega C või D. ECO –temperatuur pole reguleeritav. 

Kui signaal puudub, töötab radiaator komfortrežiimil. Ümberlülitus temperatuuride vahel programmrežiimil 

toimub ca. 12 sekundi jooksul. 

 

6/ Juhtelementide lukustamine (lapselukk) 

Displei aktiveerimiseks vajutada suvalist klahvi. 

a) Lukustamiseks hoida üheaegselt all klahve   ja . Displei näit vilgub ja lülitub välja. Vajutades 

suvalisele klahvile, ilmub vilkuv näit – reguleeringut enam muuta ei saa. 

b) Lahtilukustamiseks vajutada uuesti üheaegselt klahve   ja . 
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7/ Temperatuurinäidu kalibreerimine 

Kui temperatuurinäit erineb tegelikust ruumitemperatuurist (termomeetri näit), on võimalik radiaatorit 

kalibreerida. Kalibreerimispiirkond on -3°C kuni +3°C. 

Displei aktiveerimiseks vajutada suvalist klahvi. 

Vajutada üheaegselt klahvidele  , ja  . Klahvidega  ja sisestada kalibreerimisväärtus. 5 

sekundi pärast kustub displei. 

 

 

 
PROBLEEMIDE KORRAL 

 

 

PROBLEEM PÕHJUS / KÕRVALDAMINE 

Ruumitemperatuur ei vasta 
displei näidule. 

Oodake vähemalt 6 tundi, et ruumitemperatuur ühtlustuks. 
 

Radiaator ei küta. - Veenduge, et radiaator oleks komfortrežiimil . Kui kasutatakse 
programmeeringut, peab see samuti olema komfortrežiimil. 
- Veenduge, et vooluvarustus oleks sisse lülitatud. 
- Kontrollige ruumi temperatuuri: kui see on etteantust kõrgem, 
  puudub küttevajadus. 

Radiaator kütab pidevalt. - Veenduda, et radiaator ei asu tuuletõmbuse käes ega pole muudetud 
reguleeringut. 
- Lülitage seade 10 minutiks välja ja seejärel uuesti sisse. Kui probleem 
kordub, laske kontrollida elamu vooluvarustust. 

Radiaator ei küta piisavalt.. - Muutke 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 2,5m). 

Radiaator soojeneb 
aeglaselt. 

Küttekeha kütab küttevedelikku mis soojenemise käigus hakkab radiaatoris 
loomulikult ringlema. Radiaatori pinnatemperatuur saavutab sõltuvalt 
ruumitemperatuurist optimaalse väärtuse ca. 15 minuti jooksul. 

Temperatuuri 
reguleerimisel displei näit 
vilgub. 

- Radiaator on ökorežiimil – vajutades klahvidele  ja , näit vilgub. 
- Juhtelemendid on lukustatud. 

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. 

Kui seade on ühendatud programmahelasse: 
Seade ei allu 
programmeeringule. 

- Veenduda, et seade on korralikult ühendatud programmahelaga ja et 
programmeering oleks korrektne (õige päev ja kellaaeg). 

 

Muude probleemide korral pöörduda paigaldaja poole, esitades talle andmed seadme, ruumi temperatuuri ja 
(olemasolul) programmsüsteemi kohta. 
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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. Garantiijuhtumi 
korral teatage garantiiandjale kindlasti andmed B, C, D ja müügikuupäev. 
 
 
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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