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

Elektriradiaatorid
ACCESSIO DIGITAL 2
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
Enne paigaldust lugege läbi juhend. Enne
seadme sisemusse tungimist lülitage välja
vool. Hoidke juhend alles ka pärast
paigaldust (garantii).

VASTAVUSDEKLARATSIOON
Tootja: ATLANTIC INDUSTRIE, Rue Monge - BP 85, F-85002 LE ROCHE SUR YON, FRANCE
Tooted:
Elektriradiaatorid
Tüüp:
FLEG4
Mudelid :
500W (524905); 750W (524907); 1000W (524910); 1500W (524915); 2000W (524920)
Kaubamärgi nimi:
ATLANTIC
Kaubanimi:
ACCESSIO DIGITAL 2
Tooted vastavad järgmistele standarditele:
Madalpinge direktiiv 2014/35/EU:
- EN 60335-1:2012 A11:2014
- EN 60335-2-30:2009 A11:2012
- EN 62233 :2008
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EU:
- EN 55014-1:2006 A1:2009 A2:2011
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
Ohtlike ainete piirangute direktiiv 2011/65/EU
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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) !

KRONŠTEINI KINNITAMINE SEINALE
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. Seadmete programmsoonte ühendamisel on võimalik koostada kuni 20
seadmest koosnev programmahel. Kasutada 1,0mm² 220-240 V isoleeritud kaablit.
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Programmsoon ühendatakse vaid juhul kui teie majas on väline keskprogrammeering (näiteks
programmkell) ! NB! Sel juhul tuleb programmkella toitekaabel ühendada samale faasile, mis toidab
radiaatorit !
Kasutamisel üksikseadmena või Cozytouch-rakendusega tuleb programmsoon jätta ühendamata.

SEADME PAIGALDAMINE KRONŠTEINILE
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KASUTAMINE
Horisontaalse

JUHTPANEEL

‐Temperatuuri tõstmine / langetamine
Ilma et seda oleks vaja kinnitada.

BASIC

20.0°

‐Menüüdes liikumine;
‐Valikute kinnitamine;
‐Välja lülitamine;
‐Lukustamine / lahtilukustamine.
Horisontaalse

KÄIVITAMINE

Valida keel, kinnitada valik. Seejärel kuupäev ja kellaaeg.
Esmakäivitusel on radiaator PROG-režiimis, etteantud temperatuur 19°C.

Horisontaalse

TÖÖREŽIIMIDE KIRJELDUS

Radiaatoril on 2 töörežiimi:
BASIC: Radiaator hoiab etteantud temperatuuri.
PROG:
Radiaator töötab sisemise programmi alusel kus igaks nädalapäevaks eri kellaaegadeks on
programmeeritud temperatuuri ümberlülitused kõrgemalt (KOMFORT) madalamale (ÖKO) ja vastupidi
VÕI
radiaator töötab välise programmeeringu alusel (kui teil on väline programmkell, -seade vms.).
Sisemine programmeering:
Radiaatori sisselülimisel on tehase eelseadistuseks:
esmaspäevast reedeni KOMFORT-temperatuur 5.00-9.00 ja 17.00-23.00
laupäev, pühapäev KOMFORT-temperatuur 5.00-23.00.
Programmeeringut saab ise muuta, igaks nädalapäevaks saab programmeerida kuni 3 KOMFORTtemperatuuri vahemikku.
Etteantavat KOMFORT-temperatuuri saab muuta klahvidega
ja
.
Väljaspool KOMFORT-temperatuuri vahemikku saab programmrežiimis temperatuuri alandada „Lowering
temperature ECO“ all (vt. peatükk „PROG-režiimi menüü“).

Horisontaalse

VOOLUVARUSTUSE SISSE / VÄLJA LÜLITI

Seadme tagaküljel asub sisse / välja lüliti. Seda kasutada
vaid seadme pikemaajaliseks väljalülitamiseks (näiteks kütteperioodi
vaheajal). Seadme ekspluateerimisel peab lüliti olema asendis I (sees).
Peale pikemaaegset väljalülitatust tuleb seadmel uuesti seadistada
kuupäev ja kellaaeg.
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Horisontaalse

SISSE / VÄLJA LÜLITAMINE JUHTPANEELILT

Radiaatori välja lülitamiseks vajutada pikalt klahvi
Kinnitada valik, vajutades

.

Radiaatori sisse lülitamiseks vajutada pikalt

Horisontaalse

.

.

JUHTPANEELI LUKUSTAMINE

Vältimaks juhtpaneeli asjatundmatut kasutamist näiteks laste poolt on võimalik selle elemendid lukustada.
Selleks vajutada pikalt

. Valida „LOCK“

ja kinnitada valik

Lahtilukustamiseks korrata sama protsessi, valides „UNLOCK“

abil.

.

VOOLUVARUSTUSE SISSE / VÄLJA LÜLITI
Hori SÄÄSTUFUNKTSIOON: AKNA AVAMINE / SULGEMINE (OPEN WINDOW)
Funktsioon „Akna avamine / sulgemine“ tunneb ära akna avamisega kaasneva järsu temperatuurilanguse ja
viib seadme külmumiskaitserežiimi 7°C. Kui aken sulgeda, kütab seade edasi etteantud temperatuuri
saavutamiseks. Ruumi kütmise katkestamine õhutamise ajaks aitab kokku hoida elektrienergiat. Kui te ei
seiska seadet akna lahtioleku ajaks, avastab see funktsioon ise lahtise akna ja viib seadme kogu õhutamise
ajaks külmumiskaitserežiimile. Akna avamise-sulgemise avastamine seadme poolt toimub erinevate parameetrite (etteantud ruumitemperatuur, välistemperatuur, seadme asukoht ruumis jm.) analüüsi tulemusena.
Funktsiooni pole soovitatav kasutada koridorides ja ruumides mis on välisukse/garaažiukse läheduses.

Horisontaalse

TEMPERATUURI ETTEANDMINE

Energiatarbimise optimeerimiseks kasutage energiasäästu indikaatorit. Kui see
asub rohelises piirkonnas, on temperatuur madalam või võrdne soovituslikuga.

BASIC-režiim:
-Tõstmine
abil, (max 28° C).
-Alandamine
abil, (min 12° C).
-Edasine alandamine kuni 7° C (mittemuudetav külmumiskaitsetemperatuur)
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abil.

PROG-režiim:
prantsuse keel

inglise keel

Kui displei näitab PROG, olete KOMFORT-temperatuuri piirkonnas.
-Tõstmine
abil, (max 28° C).
-Alandamine

abil, (min 12° C).

Kui displei näitab PROG ECO, olete ÖKO-temperatuuri piirkonnas.

Soovitatav ja eelseadistatud ÖKO-temperatuur on KOMFORTtemperatuurist -3,5°C madalam. Seda saab erandkorras muuta "Lowering
temperature ECO” all, (vt. ptk. PROG-režiimi menüü").

Kui valitakse külmumiskaitsetemparatuur (7°C) on programm peatatud.
Programmi jätkumiseks muutke see temperatuur.

BASIC-režiimi menüü
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PROG-režiimi menüü

Hori

SISEMISE PROGRAMMEERINGU KASUTAMINE

Programmide muutmine
Igaks nädalapäevaks saab programmeerida kuni 3 COMFORT-temperatuuri vahemikku. Väljaspool
KOMFORT-temperatuuri vahemikke saab selles režiimis temperatuuri alandada „Lowering temperature
ECO“ abil (vt. „PROG-režiimi menüü“).

Valige

abil päev, kinnitage valik

.

Valige
, kinnitage valik
.
Valige
või
abil KOMFORT-temperatuuri vahemiku algusaeg, kinnitage valik
Valige
või
abil KOMFORT-temperatuuri vahemiku lõpuaeg, kinnitage valik
Liikuge järgmisele KOMFORT‐temperatuuri vahemikule.
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.
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Programmi kopeerimine
Üheks päevaks programmeeritud KOMFORT-temperatuuri ajavahemikud on võimalik kopeerida teisele päevale
/ teistele päevadele:
Valige
, kinnitage valik
.
Valige
või
abil päev, millele soovite kopeerida, kinnitage valik
.
Kopeerimiseks valige “Copy”. Kinnitage valik
.
Näiteks: Esmaspäevase programmi kopeerimine teisipäevale, neljapäevale, reedele.

KOMFORT‐temperatuuri vahemiku kustutamine
Valige
abil päev, kinnitage valik
.
Valige
, kinnitage valik
.
Valige
abil KOMFORT-temperatuuri vahemiku algusajaks 0:00, kinnitage valik
Lõppajaks valige
abil samuti 0:00, kinnitage valik
.

Hori

.

VÄLISE PROGRAMMEERINGU KASUTAMINE

Radiaator järgib programmsoone abil saabuvaid korraldusi.

Valige
Valige

abil Source Prog., kinnitage valik
abil Ext. control, kinnitage valik

.
.

Temperatuurireguleeringu piiramine
BASIC- või PROG-režiimis minna: „Settings“
, „Access“, valida „Restricted“.
Max. temperatuur piiratakse 23°C. Kui temperatuuri üritatakse suurendada, kõlab hoiatussignaal.
Juurdepääs on kaitstud PIN-koodiga EXPERT-menüüs (kood 123).
Piirangu nullib tehaseseadete ennistamine (Reset).
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EXPERT MENÜÜ
EKSPERT-menüüsse pääsemiseks hoida üheaegselt vähemalt 3 sek. all klahve
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ja

.

PROBLEEMIDE KORRAL
PROBLEEM

PÕHJUS / KÕRVALDAMINE

Juhtpaneeli displeil puudub
näit.
Ruumitemperatuur ei vasta
displei näidule.
Radiaator ei küta.

Kontrollida kas sisse-välja lülitid on sisse lülitatud.
Kontrollida kas radiaator on ühendatud vooluvõrku.
Oodake vähemalt 6 tundi, et ruumitemperatuur ühtlustuks.
Vajadusel kalibreerige seade, vt. EXPERT-menüü.
- 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 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).
Radiaator soojeneb
Küttekeha kütab küttevedelikku mis soojenemise käigus hakkab
aeglaselt.
radiaatoris loomulikult ringlema. Radiaatori pinnatemperatuur
saavutab sõltuvalt ruumitemperatuurist optimaalse väärtuse ca.
15 minuti jooksul.
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.
Radiaatori pind on väga
- Veenduda, et seadme võimsus vastab ruumi suurusele
kuum.
(soovitame 100W ruutmeetri kohta), et seadet pole paigaldatud
tuuletõmbusse ning et seadet pole varjatud kardinaga.
Temperatuur ei tõuse üle
- Max. temperatuur on piiratud (Restricted). Piirangu
23°C.
tühistamiseks juurdepääs EXPERT-menüüsse PIN 123,
seejärel ennistage reguleering (Reset).
Seadme ümber seinal
- Tingitud ruumiõhu kvaliteedist (küünlasuits, sigaretisuits,
tekivad määrdunud jäljed.
puudulik ventilatsioon jms.). Õhutage ruumi, välistage suits
ruumis.
Radiaator ei täida sisemise - Kontrollida kuupäeva / kellaaega.
programmeeringu
- Veenduda, et seade on PROG-režiimis ja valitud on sisemine
korraldusi.
programmeering.
Radiaator ei täida välise
- Veenduda, et kontrollseadme juhendi nõuded on täidetud, et
programmeeringu
seade on PROG-režiimis ja et valitud on väline
korraldusi.
programmeering.
Expert menüüle puudub
Olete juurdepääsu kodeerinud . Sisestage oma PIN kood.
juurdepääs.
Kui olete oma PIN-koodi unustanud, sisestage 081.
Muude probleemide korral pöörduda paigaldaja poole, esitades talle andmed seadme, ruumi
temperatuuri ja (olemasolul) programmsüsteemi kohta. Seadme tootesilt vt. juhendi alguses.
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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).

Küttevedelik
Seade sisaldab teatud koguses küttevedelikku, mis ei vaja kontrolli ega hooldust. Vedeliku vahetust võib
remondi käigus teostada vaid tootjalt juhtnööre saanud spetsialist. Spetsialistiga tuleb ühendust võtta ka
vedeliku lekkimise korral. Seadme utiliseerimisel tuleb vedelik utiliseerida vastavalt kehtivale
jäätmekäitlusseadusele.

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
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.
0717
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