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Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta. Bízunk benne, hogy 
maximális elégedettséggel fogja használni a fűtőkészülékét. Kérjük, hogy beszerelés és 
használatba vétel előtt olvassa el ezen útmutatót. Kérjük további felhasználás céljára 
őrizze meg ezt a dokumentumot.

1. A készülék beszerelése

1.1. A készülék elhelyezése
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A készüléket lakóépületben történő alkalmazásra tervezték. Más felhasználás esetén 
kérje ki a forgalmazó véleményét.
 - A készüléket az idevonatkozó szabványok betartásával kell felszerelni.
 - A fűtőkészülék besorolása II védelmi osztály (kettős szigetelésű), védettsége IP24 

(fröccsenő víz ellen védett). Fürdőszobákban, vizes helyiségekben a zónabesorolásra 
vonatkozó előírásokat be kell tartani. A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a kád-
ból ne lehessen elérni a kezelőgombokat (lásd 1. ábra). 

 - Vegye figyelembe a minimális felszerelési távolságokat a 3. oldal 1. ábra szerint

Ne szerelje a fűtőkészüléket:

 - Huzatban lévő helyre, vagy pl. ventilátor közelébe
 - Konnektordugalj alá
 - Függöny, vagy más gyúlékony anyag közelébe 
 - Fürdőszobában 1-es zónába

A készüléket falra szerelt állapotban, vagy külön kapható tartólábbal szabadon állóan 
lehet üzemeltetni.

Ne szerelje az álló készüléket fektetve, fekvőt pedig állítva.
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1. ábra

a)

b)

c)

d)

1.2. A készülék elhelyezése

1.2/b. Falra szerelés:  
I, A tartókonzol leszerelése:

Fektesse le a készüléket a hátuljával felfelé egy sík felületre. Távolítsa el a készü-
lék hátuljáról a tartókonzolt egy lapos csavarhúzó segítségével. 

1.2/a. Mobil, szabadon álló elhelyezés:

A külön kapható tartólábat az ahhoz adott szerelési útmutató alapján szerelje 
a készülék aljára. Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, vagy medence 
közelében. 
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II, A tartókonzol falra rögzítése:

2. ábra 3. ábra

• Tegye a konzolt a falhoz, úgy, hogy az 
alja a padlóhoz érjen.

• Jelölje be a 2. ábra szerint az „A” rögzí-
tési pontot.

• A konzol alsó rögzítési pontjait helyezze  
a bejelölt „A” rögzítési ponthoz, majd 
rajzolja be a 3. ábra szerinti „B” rögzítési 
pontot.

• A bejelölés alapján rögzítse a falhoz a 
tartókonzolt megfelelő csavarokkal.

Használja a konzolt sablonként az alábbiak szerint:

A készülék helyének 
meghatározásához vegye 
figyelembe az 1. ábrát.
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 - Dugvillával szerelt modell esetén a készüléket a fali csat-
lakozóba kell dugni.

 - Kötődobozba kötés: fázis=barna, nulla=kék. A készüléket 
NEM kell földelni. 

 - Fix bekötésnél csak szakképzett villanyszerelő végezheti 
a bekötést. Ha a készüléket 30mA FI-relére kötötték (pl. 
fürdőszobában) a vezérlőkábelt is azonos potenciálra kell 
hozni.

 - Vizes helyiségekben a kötődobozt vagy konnektort min. 25 cm-re kell a padlószint-
től elhelyezni.

60 cm

60 cm

60 cm

3
m

2,
25

m

KOMFORT TAKARÉK FAGYVÉD. FŰTÉS KIKAPCSOLÁSA

KÖZVETÍTETT
JEL

FESZÜLTSÉG
A VEZÉRLŐKÁBEL
ÉS A NULLA KÖZT

0 Volt 230 Volt
-115 Volt
negatív

+115 Volt pozitív

S1

S2

KLIKK

3-as 
zóna

méretek cm-ben

2-es 
zóna 1-es 

zóna

Kezelő-
gombok

A rögzítési
pont

A rögzítési
pont

B rögzítési
pont

Fázis

Nulla
Elektromos
hálózat

Barna=fázis

Kék=nulla

Fekete=
VezérlőkábelA készülék

csatakozó
kábele

Kétféle bekötési lehetőség

1-es lehetőség: 
önálló készülék

2-es lehetőség: készülé-
kek közös vezérléssel

A készülék nincs távvezérelve
A vezérlőkábel nincs bekötve

Vezérlőkábel a többi készülék
kábeléhez csatlakozik

1.3. A fűtőkészülék elektromos bekötése

A készülék áramellátására 230-240V 50Hz szükséges.

A készüléket nem kell földelni!

III, A készülék felszerelése

Az alábbi módon pattintsa a készüléket a falra rögzített tartókonzolra:

• Akassza a készülék hátoldalán lévő alsó rögzítőpontot a konzol aljára (S1) enyhén 
döntött szögben

• A felső rögzítőpontot tegye a konzol tetejéhez (S2), majd ha beakadt, enyhén nyom-
ja lefele a fűtőkészüléket, hogy a rögzítőfül a helyére kattanjon
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A készülék bekapcsolásához 
nyomja meg a bekapcsoló 
gombot (MENU/ON). A leg-
utóbbi beállítások megjelen-
nek a kijelzőn.

A készülék kikapcsolásához 
nyomja meg a kikapcsoló 
gombot (OFF). A kijelző 
kialszik.

2. A készülék üzemeltetése

2.1. Kezelőszervek és kijelző

A maximális komfort és a gazdaságos üzemeltetés érdekében az Ön készülékét egy 
digitális vezérlőegységgel láttuk el. Ezen az egységen állíthatja be a konvektor összes 
funkcióját.

Bekapcsolás és  
programozás

Takarék mód 
(ECO)

Komfort 
mód

Program mód
Kiválasztó gomb

Léptető gombokKijelzőKikapcsoló gomb

Fagyvédő  
mód

Aktív fűtési üzemmód

Kiválasztott üzemmód

Fűtésprogram  
használatban

Mozgásérzékelő aktiválva

Hőmérséklet kijelzése, 
beállításkor a dátum idő 
megjelenítése

Gombok lezárva

Fűtés aktív

Üzemmód

2.2. A készülék be-, és kikapcsolása

Az első bekapcsoláskor a készülék komfort módban van. A gyári komfort-hőmérséklet 
24°C, a takarék (ECO) 19°C.
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2.3. Az idő és a nap beállítása

Az idő beállításához a MENU 
gomb léptetésével jelölje ki a 

 piktogramot.

Az óra változtatásához használ-
ja a ▲ vagy ▼ gombokat, az 
óra értéke villogni kezd, állítsa 
be az értéket. 5 mp. inaktivitás 
után az óra beállítás tárolódik.

Az óra beállítása után lépjen a 
perc beállításra ▷ gombbal, és 
a ▲ vagy ▼ gombok segítsé-
gével állítsa be a percet. 5 mp. 
inaktivitás után a perc beállítás 
tárolódik.

A perc beállítása után lépjen a 
nap beállításra ▷ gombbal, és 
a ▲ vagy ▼ gombok segítsé-
gével állítsa be a hét napját 
(1=hétfő, 2=kedd stb.). 5 mp. 
inaktivitás után a nap beállítás 
tárolódik.

3. Fűtési beállítások

3.1. Üzemmódok leírása

Piktogram Megnevezés Mikor használja ezt a módot?

Komfort
Amikor otthon tartózkodnak.(Gyári beállítás: 24°C, állítási 
tartomány: ECO+1°C-tól 28°C-ig)

Takarék/ECO
Éjszaka, vagy 2-48 órás távollét esetén. (Gyári érték: 19°C 
állítási tartomány: 7°C-tól komfort -1°C-ig)

Fagyvédelem
Két napnál hosszabb távollét, vagy nyári időszakban. A 
fagyvédelmi hőmérséklet gyárilag kb. 7°C-ra van állítva, 
és nem módosítható.

Időprogram 
alapján

A konvektor az előre beállított időprogram alapján üze-
mel, 5 gyári beállítás közül tudja a megfelelőt kiválasztani.
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Az üzemmód választó gombbal 
▷ léptesse az üzemmód ikont 
a komfort mód piktogramjához 
( ). A hőmérséklet változta-
tásához használja a ▲ vagy ▼ 
gombokat. Javasolt komfort 
hőmérséklet érték: 24°C.
A komfort hőmérséklet 8°C és 
28°C között állítható. 5 mp. 
inaktivitás után a perc beállítás 
tárolódik.

Az üzemmód választó gombbal 
▷ léptesse az üzemmód ikont 
a takarék mód piktogramjához 
(ECO). A hőmérséklet változ-
tatásához használja a ▲ vagy 
▼ gombokat. Javasolt takarék 
hőmérséklet érték: 19°C.
A takarék hőmérséklet 7°C és 
27°C között állítható. 5 mp. 
inaktivitás után a perc beállítás 
tárolódik.

Az üzemmód választó gombbal 
▷ léptesse az üzemmód ikont a 
fagyvédő mód piktogramjához 
( ). A fagyvédő hőmérséklet 
7°C, ez nem módosítható.

3.2. A komfort mód ( ) aktiválása és beállítása 

Ez a mód felel meg a normál fűtésnek, ezzel a móddal tudja a kívánt szobahőmérsékle-
tet tartani. 

3.2. A takarék mód (ECO) aktiválása és beállítása 

Ezt a módot ajánljuk, ha 2-48 órán át nem tartózkodnak a helyiségben, vagy éjszakai 
hőmérséklet csökkentésére, jellemzően hálószobákba. 

3.3. A fagyvédő mód ( ) aktiválása és beállítása 

Ezt a módot 48 óránál hosszabb távollét esetén ajánljuk.
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0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Pr1

Pr2

Pr3

Pr4

Pr5

3.4. A beépített program mód (      ) aktiválása, beállítása és módosítása 

Ezzel a móddal 5 előre beállított program alapján tud a komfort és ECO mód között idő 
alapján váltani. A programozás megkezdése előtt az idő/nap beállításokat ellenőrizni 
kell, szükség szerint a beállításokat el kell végezni.

5 beállított program áll rendelkezésre: Pr1, Pr2, Pr3, Pr4 és Pr5. A programok nem mó-
dosíthatók. 

Pr1  Folyamatos otthon tartózkodáshoz (pl. hétvégén) javasolt program (ECO mód 23 
órától 5 óráig, komfort mód 5 órától 23 óráig)

Pr2  Napközbeni távollét esetén (pl. munkanap) javasolt program (ECO mód 23 órától 5 
óráig, illetve 9 órától 17 óráig; komfort mód 5 órától 9-ig, és 17 órától 23 óráig)

Pr3  Munkanaphoz hasonló beállítás, de napközbeni hazamenetellel (ECO mód 23 órá-
tól 5 óráig, 9 órától 12 óráig, illetve 14 órától 17 óráig; komfort mód 5 órától 9-ig, 
12 és 14 óra között, és 17 órától 23 óráig)

Pr4 Folyamatos komfort mód
Pr5 Folyamatos ECO mód

A program mód beállításához a 
MENU gomb léptetésével jelöl-
je ki a  piktogramot. A 01-es 
nap (hétfő) alapértelmezett 
programja a Pr1.

Ha módosítani kívánja a beál-
lítást (jelen esetben a hétfői 
programot), akkor a ▲ vagy ▼ 
gombokkal válassza ki a kívánt 
programot (Pr1-Pr5).

A következő nap beállításához 
lépjen tovább ▷ megnyomásá-
val. (Pl. 03: szerda)
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Mód Előny A működés leírása

Maximális  
komfort

Ha mozgást érzékel a konvektor, 10 percig folyama-
tosan kezd fűteni, és növeli a hőmérsékletet. 30 perc 
folyamatos jelenlét szükséges a funkció újraaktiválá-
sához.

Maximális ener-
giatakarékosság 
távollét esetén

Ha mozgást érzékel a konvektor, automatikusan 
komfort módba vált. Ha 30 perc után nincs mozgás a 
helyiségben, a konvektor visszakapcsol ECO módba

Maximális komfort 
az életritmushoz 
igazítva

Ha ECO módban mozgást érzékel a konvektor auto-
matikusan átvált komfort módba. Ha komfort mód-
ban van és ECO-ra váltana, de vannak a helyiségben, 
akkor 30 percig tovább tartja a komfort módot.

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Pr1

Pr2

Pr3

Pr4

Pr5

Az előző műveletet végezze el a hét összes napjával: tartsa meg, vagy változtassa meg 
az egyes napokhoz rendelt programokat. Ha végzett aktiválja a program üzemmódot.

A beépített program aktivá-
lásához az üzemmód választó 
gombbal ▷ léptesse az üzem-
mód ikont a program mód pik-
togramjához ( ). A hőmérsék-
let változtatásához használja a 
▲ vagy ▼ gombokat. 

Az érzékelő ki/bekapcsolásához 
az üzemmód választó gombbal 
▷ léptesse az üzemmód ikont 
az érzékelő piktogramjához 
( ). A ▲ vagy ▼ gombokkal 
tudja bekapcsolni (ON), vagy 
kikapcsolni OFF). 

4. Mozgásérzékelő

 - Az érzékelő a környezetében történő fény és mozgás alapján szabályozza a kon-
vektort, a beállítástól függően (Komfort, ECO, Program) a maximális komfort és 
optimális energiafelhasználás érdekében. 

 - Az első bekapcsoláskor az érzékelő aktív. 

4.1. A mozgásérzékelő hatása különböző üzemmódokban 

4.2. A mozgásérzékelő be és kikapcsolása
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5. A kezelőgombok lezárása

Illetéktelen beállítás elkerülésére és a gyerekektől való védelem érdekében zárolhatja a 
készülék kezelőgombjait.

A gombok lezárásához nyom-
ja meg egyszerre a ▲ és ▼ 
gombokat néhány másodper-
cig. Megjelenik a lakat ikon a 
kijelzőn, a beállításokat nem 
lehet elvégezni. A zár feloldásá-
hoz nyomja meg újra a ▲ és ▼ 
gombokat.

A készüléken beállítható ma-
ximális hőmérséklet módosítá-
sához nyomja meg egyszerre a 
MENU és a ▲ gombot. t° MAX 
28°C megjelenik. A hőmérséklet 
változtatásához használja a ▲ 
vagy ▼ gombokat. 

1 perc után a kijelző vissza-
áll normál módba. 

Nyomja meg egyszerre a MENU 
és a ▲ gombot, majd egyszer a 
▷ gombot, hogy megjelenjen a 
t° OFFSET felirat. A kalibrációs 
érték változtatásához használja 
a ▲ vagy ▼ gombokat. 1 perc után a kijelző vissza-

áll normál módba. 

Nyomja meg egyszerre a MENU 
és a ▲ gombot, majd háromszor 
a ▷ gombot, „FS” „oFF” jelenik 
meg. ▲ vagy ▼  gombokkal 
válassza az „on” lehetőséget 5 
mp. után a beállítás rögzül. 1 perc után a kijelző vissza-

áll normál módba. 

6. Szerelői beállítások

6.1. Maximális hőmérséklet (t° MAX) beállítása

6.2. A hőmérsékleti érték (t° OFFSET) kalibrálása

Ha a kijelzőn megjelenő hőmérséklet nincs összhangban a helyiség valós hőmérsékleté-
vel, akkor a fűtőkészülék kijelzőjét a hőmérővel mért értékhez igazíthatja.

6.3. Gyári beállítások visszaállítása
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Biztonsági figyelmeztetések
  

Tisztítás, karbantartás

Első bekapcsoláskor a készüléknek furcsa szaga lehet, enyhe füst szállhat fel, ez a jelen-
ség kb. 5-10 perc múlva elmúlik. 

A legjobb hatásfok érdekében évente minimum kétszer tisztítsa ki a levegőrácsot 
porszívó, vagy ecset segítségével. A készülékházat kikapcsolt állapotban nedves ruhával 
lehet letörölni, ne használjon tisztító-, vagy oldószert.

Szakemberrel ötévente ellenőriztesse a készülék belsejét. Poros környezetben a fűtő-
elemre szennyeződés rakódhat le. A garancia a szennyezett levegőre visszavezethető 
károsodásra nem terjed ki. 

Hibakeresés

Nem fűt a készülék: ellenőrizze hogy komfort üzemmódban van-e készülék, megkap-
ja-e a hálózati feszültséget (kismegszakító, főkapcsoló). Ellenőrizze a helyiség hőmér-
sékletét és a termosztát beállítását. 

Folyamatosan fűt a készülék: ellenőrizze, hogy nincs-e huzatban a készülék, vagy más 
nem befolyásolja-e a termosztát hőérzékelőjét. A készülékben található elektronika ér-
zékeny lehet külső zavaró hatásokra. Áramtalanítsa 5 percig a készüléket, majd indítsa 
újra. Ha a probléma továbbra is fennáll lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Ne bontsa 
meg a készülék házát, bízza azt szakemberre!

• Ne engedjen gyermekeket a készülék közelébe, a forró fűtőtest megérintése akár 
égési sérülést is okozhat. 

• A készüléket csak az erre felhatalmazott, cselekvőképes személyek kezelhetik ezen 
útmutató teljes ismeretében. Szükség esetén biztosítani kell, hogy gyermekek, vagy 
illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

• Tilos a készülékbe bármilyen tárgyat, éghető anyagot, vagy papírt bedugni.
• A fűtőkészülék levegőrácsait semmilyen esetben sem lehet letakarni
• Ne szárítson a készüléken pl. ruhát, kesztyűt stb.
• A csatlakozó kábel sérülése esetén a készüléket áramtalanítani kell és arra felhatal-

mazott személynek haladéktalanul ki kell javítania azt.
• Mindennemű elektromos szerelést csak szakképzett villanyszerelő végezhet.

Üzemeltetési tanácsok

 - A termoszát maximumra állításával a felfűtési idő nem lesz gyorsabb
 - Szellőztetéskor kapcsolja ki a készüléket
 - Ha nem tartózkodik a helyiségben, csökkentse a hőmérsékletet a takarék mód alkal-

mazásával, ha pedig hosszabb ideig van távol, használja a fagyvédő funkciót.
 - Ha egy helyiségben több készülék található, üzemeltesse azokat egyszerre. Így 

egyenletesebb hőérzet biztosítható azonos energiafelhasználás mellett.
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