
Paigaldus- ja kasutusjuhend: F617 ELEKTROONILISE TERMOSTAADIGA KONVEKTOR 
HOIATUSED 

Ettevaatust! Toote osad võivad olla väga kuumad ja põhjustada põletusi. Eriti tähelepanelik olla laste ja füüsilise, 

sensoorse või vaimse puudega inimeste puhul. Alla 3 aastased lapsed hoida seadmest eemal  või jälgida neid pidevalt. 

- Seadet ei tohi kasutada ilma järelevalveta lapsed vanuses alla 8 eluaasta ja inimesed, kellel on füüsiline, sensoorne või 

vaimne puue ning inimesed, kellel pole piisavalt kogemusi ja teadmisi, välja arvatud juhul kui nad on saanud juhised seadme 

kasutamiseks inimese poolt, kes on vastutav nende turvalisuse eest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. 

- Seade tuleb ühendada vooluvõrku vastavalt paigaldusjuhendile ja vastavuses riigis kehtivatele normidele. Töid teostagu 

kvalifitseeritud spetsialist. Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see asendada samaväärsega. 

- Seadmega on kaasas kasutusjuhend koos garantiitingimustega. Probleemide korral pöörduda garantiiandja poole, vt. 

garantiitingimused. Seadme esmakäivitusel võib tingituna  tootmisjääkidest ilmneda spetsiifiline uue seadme lõhn või 

põlemislõhn, mis peatselt kaob ega tähenda seadme riket. 

 Ettevaatust: Et vältida seadme ülekuumenemist ja tagada turvalisus ei tohi töötavat seadet kinni katta. Jälgige, et 

sellesse ei satuks pabereid ega muid esemeid. 

 Seadmed kuuluvad peale kasutusaja lõppu utiliseerimisele. Järgida kohalikke kehtivaid jäätmekäitlusnõudeid. 

PAIGALDUS: Kuhu seade paigaldada? (vt. joonised originaalpassis)    
- Seade on disainitud kasutamiseks elukondlikes ruumides. 

- Seade tuleb paigaldada  vastavalt normaalsetele tavadele ja kooskõlas riigis kehtivate normidega. 

- Seade kuulub klassi II koos kaitseastmega IP24. Vannitoas tohib seadet  paigaldada tsooni 2. 

  Vannis või duši all olev inimene ei tohi ulatuda teeninduspaneelini, seega peab see jääma tsoonist 2 väljaspoole. 

  Seadme paigaldamine tsooni 1 on keelatud. 

- Seade tuleb paigaldada nii, et seadme ümber jääks vaba ruumi vastavalt joonisele originaalpassis. 

- Eemaldada seinalekinnitusraam seadme küljest. Selleks on soovitatav asetada seade tasasele pinnale, esikülg allpool. 

  Kasutada lamedat kruvikeerajat.      
- Kinnitada raam seinale: Toetada raam põrandale ja märkida alumised augud. Viia raami alumised augud kohakuti 

märgituga ja märkida ülemised augud. Puurida augud, paigaldada düüblid (pole komplektis) ja kinnitada raam seinale. 

Elektriühendus 

Seadmele sobivad võrguparameetrid on 220-230V, 50Hz/60Hz. 

Ühendada statsionaarsesse harukarpi. Pruun = faas, sinine = null, must (kui on) = programmsoon.  

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 (garantiinõue)! 

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 tuleb 

programmsoon jätta ühendamata. Rikkevoolukaitse kasutamise korral peab see lisaks vooluvarustusele hõlmama ka 

programmsoont. 

Seadme paigaldamine raamile (vt. joonis originaalpassis) 

Asetada seade alumistele kanduritele S1. Tõsta seadet pisut ja sobitada ülemistele kanduritele S2. Lükata seade raami vastu 

ja allapoole kuni liugsulgur klõpsuga sulgub. Raamilt eemaldamiseks vabastada eelnevalt sulgurid lamekruvikeeraja abil. 

Juhtpaneel (vt. joonis originaalpassis) 

V – Kontrolllamp näitab küttekeha pingestatust. Lamp põleb kuni saavutatakse soovitud ruumitemperatuur. 

A – Režiimide valikklüliti  B – Temperatuuri valiklüliti 

Kuidas kasutada COMFORT- ehk mugavusrežiimi? 

- Komforttemperatuuri on soovitatav kasutada kui viibite ruumis. 

- Viige režiimilüliti asendisse  ning valige temperatuurilülitiga sobiv temperatuur. Kui ruumitemperatuur on alla teie poolt 

valitu, süttib kontrolllamp. Kui kontrollamp kustub, on etteantud ruumitemperatuur saavutatud. 

Tähelepanu! Kui ruumitemperatuur on kõrgem seadme skaala maksimumist, kütmist ei toimu. Küttekeha lülitub sisse 

alles siis kui ruumitemperatuur langeb allapoole valiklülitiga valitut. 

Kuidas kasutada ECO ehk ökonoomsusrežiimi? 

- Soovitatav kasutada kui viibite ruumist eemal üle kahe tunni. 

- Viige režiimilüliti asendisse ECO. Ruumitemperatuur alandatakse automaatselt ca. 3-4°C. 

Kuidas kasutada külmumiskaitserežiimi? 

- See režiim on mõeldud hoidma ruumis temperatuuri ca. 7 °C kui ruumis pikemat aega (üle 24 tunni) ei viibita. 

- Viige režiimilüliti asendisse . 

Kuidas kasutada programmrežiimi? 

- Seadet on programmsoone abil võimalik ühendada keskprogrammeeringuga vm. nädalaprogrammi võimaldava 

programmseadmega, teostamaks programmi raames ümberlülitusi komfort-öko, lülitamaks seadet külmumiskaitserežiimi 

või välja. 

- Viige režiimilüliti asendisse PROG. Edasi järgige programmseadme juhendit. 



Kuidas lukustada juhtelemente? (vt. joonis originaalpassis) 

- Vältimaks reguleeringu muutmist näiteks laste poolt on võimalik lülitid A ja B lukustada. 

- Eemaldada seade raamilt. Murda lahti nõelad P seadme tagaküljel. 

- Lüliti B fikseerimiseks asetada nõel punkti N, temperatuurivahemiku piiramiseks punktidesse L. 

- Lüliti A fikseerimiseks soovitud režiimil asetada nõel punkti M. 

 

HOOLDUS 

Vajalikku remonti ja kontrolli seadme sisemuses teostagu spetsialist. Enne hooldust lülitada seade vooluvõrgust välja. 

- Et tagada seadme stabiilne töövõimsus,tuleb seadet regulaarselt tolmust puhastada. Selleks võtta vähemalt kaks korda 

aastas tolmuimejaga üle alumine- ja  esiküljevõre. Iga viie aasta järel on soovitatav lasta spetsialistil üle vaadata seadme 

sisemised komponendid. 

- Esikülje võre mustumine on tingitud peaasjalikult ümbritseva õhu mustusest. Vältimaks seda, tuleb ruume regulaarselt 

õhutada, samuti kontrollida võimalikke õhusaaste põhjuseid. Kahjustuste puhul, mille tekkepõhjus on õhu saastatusest 

tingitud esivõre ummistumine, ei remondita ega asendata seadet garantii raames. Radiaatori pinda puhastada pehme 

lapiga. Mitte kasutada abrasiivseid materjale ega lahusteid. 

SOOVITUSED KASUTAJALE 

- Ruumi õhutamise ajaks lülitage seade välja. 

- Kui viibite ruumist väljas mitu tundi, on mõttekas seadme temperatuuri alandada. 

- Kui ühes ruumis asub mitu konvektorit,on kasulik hoida need kõik üheaegselt töös. See tagab ühtlase temperatuuri kogu 

ruumi ulatuses, ilma,et seejuures rohkem energiat kuluks. 

PROBLEEMIDE KORRAL 

- Seade ei küta:  Veenduge, et radiaator oleks komfortrežiimil. Veenduge, et vooluvarustus oleks sisse lülitatud. Kontrollige 

ruumi temperatuuri: kui see on etteantust kõrgem, puudub küttevajadus. 

- Seade kütab kogu aeg: Veenduda, et radiaator ei asu tuuletõmbuse käes ega pole muudetud reguleeringut. 

- 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). Kui see ei aita, lülitage seade 5 

minutiks välja ning seejärel taas sisse. Kui ka see ei aita, laske kontrollida vooluvõrgu parameetreid. 

- Seadme 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. 

 
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. 

Ebaõigest paigaldusest, ebaõigest kasutamisest või valedest vooluparameetritest tingitud kahjustused ei allu garantiile. 

- Garantii hõlmab vigaste detailide või seadme remonti või väljavahetamist ega laiene muudele tekkida võivatele 

kahjustustele. Kahjutasunõuded on välistatud. 

- Garantiireklamatsiooni korral tuleb seade jätta seinale tööasendisse, vastasel juhul ei saa me väljakutset arvestada garantii 

raames. 

 

 
 
Toote nimi ........................................................................................................ 

Toote kood ....................................................................................................... 

Seerianumber .................................................................................................. 

Ostja nimi, aadress, telefon .............................................................................. 

Müüja / paigaldaja ........................................................................................... 

Müügikuupäev ................................................................................................. 

Tempel 

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

NB! Tootja jätab endale õiguse teha toote juures muudatusi toote täiustamise huvides. Kui need ei kajastu antud 

kasutusjuhendis ega originaaljuhendis, pöörduge AS PLASTORi poole. 


