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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

3m

2,25 m

A készüléket lakóépületben történő alkalmazásra tervezték. Más felhasználás esetén
kérje ki a forgalmazó véleményét.
3-as zóna
-- A készüléket az idevonatkozó szabványok
betartásával kell felszerelni.
3
-- A fűtőkészülék besorolása II védelmi osztály (kettős
szigetelésű), védettsége
IP24
60 cm
2-es zóna
1-es zóna
(fröccsenő víz ellen védett). Fürdőszobákban, vizes helyiségekben
a zónabesorolásra
vonatkozó előírásokat be kell tartani. A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a kád60 cm
ból ne lehessen elérni a kezelőgombokat (lásd 1. ábra).
-- Vegye figyelembe a minimális felszerelési távolságokat a 2. ábra szerint.
60

cm

3-as zóna
3
2-es zóna

3m

2,25 m

60 cm

60 cm

1-es zóna

60

legalább 150 mm

cm

1. ábra

legalább 150 mm

Ne szerelje a fűtőkészüléket:
legalább 150 mm
-----

Huzatban lévő helyre, vagy pl. ventilátor közelébe
Konnektordugalj alá.
Függöny, vagy más gyúlékony anyag közelébe.
Fürdőszobában 1-es zónába.
legalább 200 mm
legalább 150 mm
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2. ábra

1.2. A készülék felszerelése
A felszerelési sablon a csomagolásra van nyomtatva
a, Hajtsa szét a készülék csomagolását és
helyezze a falra úgy, hogy a csomagolás alsó hajtófüle visszahajtva a talajon feküdjön. Szúrja át a 4 rögzítési
pont helyét (fúrás nélkül) és vegye el
a csomagolást.

B

b, Gondosan jelölje be a fúrási pontokat egy ceruzával (rajzoljon egy 2 cm
széles keresztet).

GB

C
200 mm 200 mm

c, Fúrja ki a lyukakat.
d, Csavarozza fel és állítsa megfelelő pozícióba a tartókonzolokat, használja a
mellékelt alátéteket.

A

e,
f,
Talaj

Megjegyzés: a készülékkel szállított
rögzítők ?

A tartókonzolok rögzítési pontjai (mm)
Teljesítmény

b

A

500 W

c

750 W

d

e

1066

400

1599

1500W

2000W

C

656
min.
320

1000 W

1750W

B

451
min.
525

861

386

1394

f
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A rögzítési
2-es
pont
zóna

3m

60 cm

A rögzítési
pont

60 cm

1-es
zóna

2,25 m

3-as
zóna

S1

Kezelőgombok
60

cm

1.3. A fűtőkészülék elektromos bekötése
A készülék áramellátására 230-240V 50Hz szükséges.

A készülék
csatakozó
kábele

Barna=fázis

Fázis

Kék=nulla

Nulla

Elektromos
hálózat

Fekete=
Vezérlőkábel

méretek cm-ben

Kétféle bekötési lehetőség

B rögzítési

1-es lehetőség:
önálló készülék

pontnincs távvezérelve
A készülék
A vezérlőkábel nincs bekötve

2-es lehetőség: készülékek közös vezérléssel

Vezérlőkábel a többi készülék
kábeléhez csatlakozik

-- A fekete vezetéket TILOS a földelésre kötni!
A rögzítési
pont

A rögzítési
pont

-- Kötődobozba kötés: fázis=barna, nulla=kék. A készüléket NEM kell földelni.
-- Az elektromos bekötést csak szakképzett villanyszerelő végezheti el.
FŰTÉS KIKAPCSOLÁSA
KOMFORT TAKARÉK
FAGYVÉD.
-- A fekete vezérlőkábelekkel összekötött készülékek (maximum 20 db) egy központi
készülék alapján azonos program szerint működtethetők.
KÖZVETÍTETT
-- Ha a készüléket
30mA FI-relére kötötték (pl. fürdőszobában), és a vezérlést használJEL kábel), a vezérlőkábelt is azonos potenciálra kell hozni.
ják (fekete
Fáziskonnektort min. 25 cm-re kell a padlószint-- Vizes helyiségekben a Barna=fázis
kötődobozt vagy
Elektromos
hálózat
FESZÜLTSÉG
Nulla
től elhelyezni.
Kék=nulla
-115 Volt
A VEZÉRLŐKÁBEL
0 Volt
230
Volt
+115
Volt pozitív
-- A bekötésnél
a helyi villanyszerelési
előírásokat
be kell tartani.
Kétség
esetén keresFekete=
negatív
A készülékKÖZT
A NULLA
se fel a ÉS
helyi
Atlantic Vezérlőkábel
forgalmazót.
csatakozó
kábele
Kétféle
bekötésirövid,
lehetőség szakképzett villanyszerelőnek kell azt kicse-- Ha a csatlakozókábel
sérült,
vagy
1-es lehetőség:
A készülék nincs távvezérelve
rélni, speciális eszközök
használatával.
önálló készülék
A vezérlőkábel nincs bekötve
2-es lehetőség: készülé-

kek közös vezérléssel
A készüléket nem kell
földelni!

Vezérlőkábel a többi készülék
kábeléhez csatlakozik

A vezérlőkábelen közvetített jel (csak hálózatba kötött készülékek esetén)

KOMFORT

TAKARÉK

FAGYVÉD.

0 Volt

230 Volt

-115 Volt
negatív

FŰTÉS KIKAPCSOLÁSA

KÖZVETÍTETT
JEL
FESZÜLTSÉG
A VEZÉRLŐKÁBEL
ÉS A NULLA KÖZT
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+115 Volt pozitív

1.4. A kettős rendszerű (központi fűtés/elektromos hálózat) készülék bekötése
A kettős rendszerű készülék a fűtési szezonban a meleg vizes fűtésrendszerre kötve
üzemeltethető, míg szezonon kívül (pl. nyáron) attól függetlenül elektromosan működtethető. A kombinált készülék alján 2 menetes csatlakozó (1/2”), a jobb oldalon felül
pedig egy leeresztőszelep (?) található.
A méretek és bekötési séma az ábrán látható:

A készülék középvonala

386 mm

Menetes csatlakozás
1/2 GAS 15/21 F

Fal felőli bekötés

Takarófedél

min. 259 mm

min 200 mm

min. 525 mm

80 mm

VÍZ KIMENET
1/2 GAS 15/21 F

VÍZ BEMENET
1/2 GAS 15/21 F

195 mm
446 mm

Padló felőli bekötés

min. 115 mm
max. 122 mm

Oldalnézet

Elölnézet
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U

2. A készülék üzemeltetése SING

THE DEVICE

2.1. Kettős rendszerű
készülék
fűtőventilátorral
CASE
OF THE
MIXED VERSIONS WITH FAN
A készülék alsó részének bemutatása:
Description of the lower part of the device.
A A beépített fűtőbetét főkapcsolója.
A Switch to control the heating resistor incorB A fűtőbetét visszajelző lámpája.
in thefűtés
device.
Cporated
Központi
előremenő szelep.
Termosztatikus
radiátorszelep
B Indicator
light to check
the operating (pl.
status of
Danfoss)
your
device. használata javasolt.
D Központi fűtés visszatérő szelep.
C Supply tap to allow inlet of hot water from the
heating.
Thismaximum
can be thermostatically
Acentral
hálózati
nyomás
4 bar lehet.
controlled or not depending on your choice.

C

D A B

D

Boiler return tap to allow the hot water to
leave the central heating.

Service pressure must not exceed 4 bar.
Működtetés
elektromos hálózatról
-- Az
Use
on electricity
- A switch is on
I. A kapcsoló I állásban van.
NYÁRI
BEÁLLÍTÁS
A
B visszajelző
beépített in
SUMMER SETTING
- The B indicator light
is ON, thelámpa
heatingvilágít,
resistora incorporated
A központi
fűtés nem
fűtőbetét elektromos megtáplálása műköThe
central heating
circuitműködik
is the device is supplied.
not working.
- The supply tap dik.
C must be closed.
-- A C előremenő
kell zárni.
- The boiler return
tap D mustszelepet
remainel
open.
-- A D visszatérő szelepet nyitva kell hagyni.
Use on central heating
- A switch is on O.
WINTER
SETTING
- The B indicator
light
is OFF, theOheating
resistor
Működtetés központi fűtésről
-- Az
A kapcsoló
állásban
van. incorporated in
The
central
heating
circuit
is
the
device
is
not
supplied.
TÉLI BEÁLLÍTÁS
-- A B visszajelző lámpa nem világít, a beépíworking.
C must
be open.nincs feszültség alatt
A központ fűtés működik - The supply tap tett
fűtőbetét
- The boiler return
tap D mustszelepet
remainnyitva
open. kell hagyni.
-- A C előremenő
-- A D visszatérő szelepet nyitva kell hagyni.
WARNING
Using the bleeder, make sure that the device is correctly filled. If, when you open the bleeder, the
water does not flow regularly, please contact
your fitter.
FIGYELMEZTETÉS!
Ügyeljen arra, hogy a készülék megfelelően fel legyen töltve vízzel. Ha a
It is forbidden to leave A switch on l when the supply tap C is open. This abnormal use causes canleeresztő szelep kinyitásakor nem folyik ki víz, vegye fel a kapcsolatot a készülék
cellation of the warranty.
beszerelőjével.
Azuse
A kapcsolót
TILOS
I állásban
hagyni,
hatoa the
C előremenő
szelep nyitva
van.resistor.
Ez a This
The
of this device
without
water would
lead
definitive deterioration
of the
helytelen
használat
garancia
megszűnését
vonja
maga
után.by the Maker's guarantee.
incident
would
definitely arequire
its replacement,
which
is not
covered
A készüléket víz nélkül TILOS használni. Ez a készülék meghibásodásához vezet és
nem
tartozik
garancia
The
boiler
returnatap
D mustkörébe.
obligatorily remain open, even in the case of the SUMMER SETTING
in Aorder
to allow expansion
of the kell
fluidlenni,
in the még
circuitNYÁRI
so as to
avoid any damage
to theadevice.
D szelepnek
mindig nyitva
BEÁLLÍTÁSNÁL
is, hogy
hőtágulás következtében miatti nyomásnövekedés ki legyen egyenlítve.
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USING THE

USING THE

DEVICE

Description of the control panel
Description
of the control
2.2.
A kezelőgombok
leírásapanel

USING THE

1

állással
ésability
reteszelhető
beállítási
position
and
to restrict
the range.
Description of the control
panel
1

3
4

tartománnyal.
 Time adjustment knob TURBO
TURBO
(15 perc,setting3 kno
 Temperature

2 üzemmód időzítése
1/4h, 1/2h,
1h, 2h.
position and ability GB
30 perc, 60 perc, 120 perc).
4to res
Power
On indicator

 Time adjustment
Bekapcsolt
állapot visszajelző
lámpa knob TU
1/4h, 1/2h, 1h, 2h.
TURBO

TURBOindicator
visszajelző3lámpa

4
TURBO

TURBOcontrol
kapcsológomb

Power On indicator

Heating
switch
Fűtés ON/OFF
ki/be kapcsoló


Fűtés indicator
visszajelző lámpa
Heating


TURBO control

7

7

6



2
DEVICE

1
Hőmérséklet
állítóknob
gombwith
fagyvédő

Temperature
setting
Hors Gel

2

5

7

6

5

6

5
indicator
 TURBO

 Heating ON/OFF switch
 Heating indicator

Winter use with the boiler lit

2.3.
Használat
központi
fűtés esetén
(kettős készülék)
Winter
use with
the boiler
lit
-- Fűtés: az előremenő vízmennyiség
szabályozásával
(Cyour
szelep)
tudja a készülék hőWinter use withHeating
the boiler
lit room
mérsékletét
változtatni. Javasolt termosztatikus
radiátorszelepet
használni
és azon
Heating
your room
- Increase or decrease the
flow through
the supply
beállítani
kívánt hőmérsékletet
(pl.
Danfoss).
Heating
room
- Increase
or adecrease
the flow through
the your
supply
valve
C, depending
on the desired
(in the
case of a thermostatic
valve).temperature

(in the case of a thermostatic valve). - Increase or decrease the flow through the supply valve C, depending on the d
(in the case of a thermostatic valve).
Use of Turbo mode
2.3.1. TURBO mód használata
of Turbo
mode
Press
switch , indicator
light  illuminates.
-Use
- Nyomja
meg
a fűtés ki/be kapcsoló
(-
), a visszajelző
lámpa kigyullad
().
Use ofgombot
Turbo mode
switch , indicator
light  (illuminates.
--- Press
A hőmérséklet
állító gombot
) tekerje
fagyvédő
módba
(
).
-
Press
switch 
, indicator
light
illuminates.
- Set knob
to
.


--- Set
Állítsa
knob  to -. Set(Turbo
knobbe
. mód idejét- aSettekerőgombbal
). mode’s duration by turning knob .
atoTURBO
--- Set
A TURBO
kapcsológombbal
(
indítsa
el. a TURBO
TURBO
visszajelző lám- )Set
Turbo
mode’s
duration módot
by turningaknob
Turbo mode’s
duration by turning
knob
- Press the same knob
. to start the Turbo. The “T
pa bekapcsol ().
- Press the same knob  to start the Turbo. The “Turbo ON”  light illuminat
- Press the same knob  to start the Turbo. The “Turbo
ON”
 lightforilluminates.
The fan
operates
the selected period.
A ventilátoros fűtés a beállított ideig
működni.
The fanfog
operates
for the selected period.
The fan operates for the selected period.

Use
electricity for versions:
Usehasználata:
on electricity
foron
versions:
2.4. A radiátorba épített fűtőbetét
on electricity
formodell.
versions:
- All electric with or- without
fan. with or without fan.
-Use
- Az összes
elektromos
All electric
position.
-- All
Kettős
készülék
electric
with or NYÁRI
withoutbeállításban.
fan. - Mixed with fan in-SUMMER
Mixed with
fan in SUMMER position.

- Mixed with fan in SUMMER position.

Setting the CONFORT temperature
2.4.1. A komfort hőmérséklet beállítása
Setting the CONFORT temperature
It is the
temperature
Ez
az
a
hőmérséklet
amit
a
készülék
tartani
fog. desired when the room is occupied.
Setting the CONFORT temperature
Itis),tothe
temperature
desired
when lights.
the( room
a) Set the
switch to(
ON position,
the
indicator
 kigyullad
-- Nyomja meg a fűtés ki/be kapcsoló
gombot
athe
visszajelző
lámpa
). is occu
It
is
the
temperature
desired
when
the
room
is
occupied.
a)
Set
the
switch
to
to
the
ON
position,

i
with the marking
: athe
indicator
lightthe
 illum
the toothed
screw tartományba:
-- A hőmérséklet állító gombot (b)
) tekerje
a középső
fűtés
visszaAlign
a)jelző
Set the
switchkigyullad
to  to the
ON
the
indicator
lights.
rature is
less
than
b)desired.
Align the
toothed
screw  with the marking
lámpa
(),
haposition,
a hőmérséklet
alacsonyabb
a beállítottnál.
a few hours
the
temperature
todesired.
stabilise.
b)Várjon
Align thenéhány
toothedórát,
screw
theWait
marking
: for
the
indicator
illuminates
if the tempeamíg
a hőmérséklet
stabilizálódik.
Halight
a beállított
hőmérséklet
rature
is less
than
 with
If the
temperature
does1not
suit you, adjust
it
using the
adjusting screw
nem
feljebb,
vagysetting
lejjebb
rovátkával
és
várjon
ismét.
raturemegfelelő,
is less than tekerje
desired. a gombot
Wait a few hours for the temperature
to stabilise
by-step
using the notches (one notch at
a timeelképzelhető,
).
A
termosztát
mérési
ciklusa
néhány
ezért
hogy
Wait
a few hours
for the
temperature
topercenként
stabilise. Ifismétlődik,
the
temperature
setting
does
not
suit
you, adjus
The thermostat’s
cycle takes several minutes. It is possible that the heating
indic
aIf visszajelző
lámpa
nemdoes
reagál
az állításra.
the temperature
setting
not azonnal
suit you, adjust
using the
adjusting
screw
using
notches
(
one. Proceed
notch
time).
instantaneously,
butitby-step
instead
only
on the
the next
thermostat
cycle. at astepby-step using the notches (one notch at a time).
The thermostat’s cycle takes several minutes. It is
22
The thermostat’s cycle takes several minutes. It is possible
that the heating
indicator
may
instantaneously,
but instead
only
onnot
thereact
next
7 ther
instantaneously, but instead only on the next thermostat cycle.

22

(in the case of a thermostatic valve
).
Winter
use with the boiler lit

Use of Turbo mode
Heating your room
- Increase
or decrease the flow through the supply va
- Press switch , indicator light
 illuminates.
(
in
the
case
of a thermostatic valve).
2.4.1. Fagyvédő-mód
(készenlét)
Set knob
 to .
Ezzel a móddal pl. hosszabb távollét esetére tud egy kb. 7°C-os állandó hőmérsékletet
Standby (Hors
Mode
- SetGel)
Turbo
mode’s duration byUse
turning
knobmode
.
of Turbo
beállítani.
It is the bekapcsolva
mode enabling
to maintain
a(
temperature
of
approximately
in
the light
room
case
of protheswitch
Turbo.
“Turbo
ON”
illumin
- Press készüléket
the
same knob
- Press
,7°C
indicator
 light
-- Hagyja
).  to start
The
inilluminates.
longed
absenceThe
from
the
house. (
-- A
hőmérséklet
állító
gombot
) tekerje
fagyvédő
módba
(
).
- Setperiod.
knob
to
.
fan
operates
for
the selected


a) Leave switch  on the Marche position.
- Set Turbo mode’s duration by turning knob .
2.4.2.
TURBO
mód
.
b) Set
the knob
 to
- Press the same knob  to start the Turbo. The “Tur
Use onmaximális
electricity
forlehet
versions:
Ebben az üzemmódban
fűtésre
kapcsolni a készüléket: a megadott
The fan operates for the selected period.
ideig
a
beépített
fűtőbetét
maximális
teljesítménnyel
fűt (kiegészítő ventilátoros fűtés
All
electric
with
or
without
fan.
Turbo mode
nélküli modellek), illetve bekapcsol a kiegészítő fűtés a ventilátorral (kiegészítő ventiMixed to
with
SUMMER
position.
It is the mode -enabling
setfan
the in
device
into Forced
Operation,
ensuring
temperature
Use
on
electricity
for prompt
versions:
látoros fűtéssel ellátott modellek).
increase in the room over the time defined (maximum power for conventional models and fan acti-- Hagyja bekapcsolva készüléket ().
- All electric with or without fan.
vation point for Setting
models with
ventilating
fan).
the
CONFORT
temperature
-- Állítsa be a TURBO
mód
idejét
a tekerőgombbal
().with fan in SUMMER position.
- Mixed
position.
a) TURBO
Leave the
switch  on the Marche
-- A
kapcsológombbal
() indítsa
el a TURBO módot a TURBO visszajelző lámIt is the
temperature
desired when
the room is occupied.
b) Select
time for
the Turbolámpa
using the
.
Setting
pa
() ésthe
a fűtés
visszajelző
(knob
) bekapcsol.
the CONFORT temperature
a)
Set
the
switch
to
to
the
ON
position,
the  aindicator
lights.

-- A
a beállított
eltelte
előtt
leállítható
TURBO gomb
c) TURBO
Press themód
command
indicators
 light.
andmanuálisan
, theidő
It
is
the
temperature
desired
when
the room is occup
(d)
) megnyomásával.
The
Aligncan
thebetoothed
screw
thethe
marking
: theset.
indicator
 illu
TURBOb)mode
interrupted
manually
before
end of the time
In orderlight
to do
 with
a) Set központi
the switch vezérlése
to  to the
ON position,
the  ind
Megjegyzés:
vezérlőkábellel
összekötött
készülékek
esetén
a
fűtés
again.
this, press the command
rature is 
less
than desired.
the toothed
screw  with the
:t
ki/be kapcsolás és fagyvédő mód prioritást élvezb)aAlign
TURBO
mód bekapcsolásakor
(amarking
NB:
For
piloted
devices,
only
the
heating
stoptemperature
and frost setting
instructions are prioritised when
Wait
a
few
hours
for the
to stabilise.
többi beállítás hatástalan).
rature is less
than desired.
TURBO mode is activated (the other instructions are inoperative).
If the temperature setting doesWait
not asuit
using the adjusting
scr
few you,
hoursadjust
for theittemperature
to stabilise.
2.4.3. Tekerőgombby-step
mechanikus
korlátozása
using
the
notches
(
one
notch
at
a
time
).
If the temperature setting does not suit you, adjust i
Locking commands
Lehetséges a hőmérséklet állító gombot () reteszelni, illetve az állíthatóságát korláby-stepminutes.
using
the Itnotches
(one
at a heating
time
). in
Thethethermostat’s
cycle takes
ishandling
possible
thatdevice
the
It is possible to lock
knob  or restrict
its use,several
preventing
untimely
of notch
the
(chiltozni.
The
cycle takes several
dren…).
instantaneously, but instead only
onthermostat’s
the next thermostat
cycle.minutes. It is po
instantaneously, but instead only on the next thermo
1
2
P
3
22
P
22

B
L

Tekerőgomb reteszelése (állandó komfort hőmérséklet)
Lockinga the
knob:
-- Állítsa
tekerőgombot
a kívánt pozícióba.
a) Set thelapos
knobfejű
to the
position required.
-- Kis méretű,
csavarhúzóval
távolítsa el a kupakot (1).
b) Using
flat-blade
screwdriver,
pull the
cap (1). segítségével (2).
-- Távolítsa
el aa Psmall-size
helyen lévő
egyik
rögzítőpecket
egyknob’s
vágóeszköz
c) Detach pin P rögzítse
from its stand
using a cuttingatool.
-- A rögzítőpecekkel
a tekerőgombot
B-vel jelölt helyen (2).
d) Set vissza
pin P in
the alignment of arrow B (2).
-- Helyezze
a kupakot.
e)
Refit
the
cap.
Tekerőgomb tartományának reteszelése (korlátozott hőmérséklet tartomány)
Limitation
oflapos
the knob’s
use range:
-- Kis
méretű,
fejű csavarhúzóval
távolítsa el a kupakot (1).
a) Using
flat-blade
screwdriver,
pull the knob’s
cap (1).
-- Távolítsa
el aa Psmall-size
helyen lévő
mindkét
rögzítőpecket
egy vágóeszköz
segítségével (3).
b) Remove
the two tartomány
P pins from(L)
their
using a cutting
tool.el a rögzítőpeckeket (3).
-- A kívánt
üzemeltetési
kétstand
végpontjába
helyezze
c) Position
two P pins at each end of the operating range desired (3).
-- Helyezze
visszathe
a kupakot.
d) Refit the cap.
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Winter use with the bo

Heating your room
- Increase or decrease the flo
(in the case of a thermostatic

3. Üzemeltetési tanácsok
Szellőztetés esetén
24 óránál rövidebb távollét esetén
24 óránál hosszabb távollét esetén

4. Hibakeresés
Probléma

Kapcsolja ki a készüléket
Use of Turbo mode
Csökkentse a hőmérsékletet
- Press switch , indicator li
Állítsa a készüléket fagyvédő
módba
- Set knob
 to( ).
- Set Turbo mode’s duration b
- Press the same knob  to
The fan operates for the sele
Tennivaló

Nem fűt a készülék

-- Ellenőrizze a készülék tápellátását, győződjön meg arról,
a kisUse hogy
on electricity
for v
megszakító, FI-relé (ha van) nem oldott-e le.
- All electric with or without
-- Ellenőrizze a helyiség hőmérsékletét.
- Mixed with fan in SUMME
-- Kapcsolja ki, majd be a készüléket ():
• Ha a visszajelző lámpa háromszor felvillan: a hőmérséklet érzékelő
Setting the CONFORT te
meghibásodott, ki kell cserélni (forduljon a forgalmazóhoz).
• Ha a visszajelző lámpa ötször felvillan: az áramellátással van probléIt is the temperature desired
ma. Kapcsolja le a készüléket a hálózatról (kismegszakító) és hívjon
a) Set the switch to  to the
villanyszerelőt.

A készülék folyamatosan fűt

-- Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e huzatban, illetve azt, hogy nem állírature is less than desired.
tották-e el a komfort hőmérsékletet.

A készülék alsó
és felső vége
hidegebb, mint
a készülék többi
része

-- A készülék teteje nincs teljesen kitöltve folyadékkal, hogy
felmelege- setting d
If theatemperature
dő folyadék ki tudjon tágulni. Ez a rész csak a hővezetés következtében
by-step using the notches (
melegszik fel.
The thermostat’s cycle take
-- A készülék alján lévő folyadék már leadta a hőt, ezért annak alacsoinstantaneously, but instead
nyabb a hőmérséklete.

A készülék felülete nagyon forró

-- Működés közben a készülék hőmérséklete magas lehet. A maximális felületi hőmérséklet az NF elektromos szabvány szerint van megállapítva.
Ha mégis úgy érzi, hogy túl meleg a készülék, ellenőrizze a beépített
teljesítményt (100 W/nm javasolt), valamint vizsgálja meg, hogy nincs-e
valamilyen külső körülmény, pl. huzat, ami a készülék helyes működését
befolyásolná.

A ventilátor idő
előtt lekapcsol

-- Ellenőrizze, hogy a levegőbeszívó nyílás nem tömődött-e el. Ha szükséges, tisztítsa meg a szűrőt (lásd a „Karbantartás” részt).
-- Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérséklete nem túl magas-e. Ha a hőmérséklet túl magas a ventilátor lekapcsol. Ilyen esetben várjon amíg
visszahűl a helyiség, és csak utána használja a TURBO módot. Ha 1000
m tengerszint feletti magasságon használja a készüléket, az hamarabb
fűti fel a levegőt. Ebben az esetben ez visszatérő jelenség lehet (anélkül,
hogy a termék élettartamát hátrányosan befolyásolná.
-- Minden esetben indítsa újra a készüléket az alábbiak szerint:
-- Kapcsolja ki a készüléket ().
-- Várjon legalább 10 percig.
-- Kapcsolja be a készüléket ().

b) Align the toothed screw 

Wait a few hours for the te

9

5. Karbantartás
A készülék teljesítőképességének megőrzése érdekében évente legalább kétszer tisztítsa meg azt. Ne használjon erős tisztítószereket.

MAINTENANCE

- To maintain the
performance
of theesetében
device, about
twice pertisztítsa
year, clear
theadust.
Ventilátorral
ellátott
készülékek
porszívóval
meg
levegőrácsokat,
Do not use
abrasive products.
valamint
a levegőszűrőt.
A készülék levegőszűrővel van felszerelve, aminek eltömődése
esetén a készülék leállását okozhatja (piros figyelmeztető lámpa).
- For models with a fan, use a vacuum cleaner to clear the air inlet and outlet grids, as well as the filter.
The
fan is fitted
with anérdekében
antidust filter
which, meg
whenaclogged,
result in itsszerint:
stoppage ( lit on the
A
hatékony
működés
tisztítsa
szűrőt acan
következők
device).
For better use, clean your filter regularly, according to the following instructions:
Red
Pirosindicator
visszajelző

Power
off ki a
Kapcsolja
készüléket
the
heating.

Extract
Húzza kithe
a szűrőt
a
filter
from
készülék
the back of
hátuljából
the machine.

Clean
theki a
Tisztítsa
szűrőt
filter.

Refit
the vis�Helyezze
sza a szűrőt
filter.

Wait 10
Várjon
10
percet
minutes
mielőtt
újbefore restarraindítaná a
ting
the
heakészüléket
ting.

Restart
thebeheating.
Kapcsolja
a készüléket

WARNING
- When filling a Mixed device, the hot water circuit must necessarily be used to allow the fluid to
expand in the heating circuit.
- Children must not lean on the device or play close to it when it is operating : its surface may be
hot enough to cause burns to their skin in some circumstances, particularly because their reflexes
may not yet have been acquired or are slower than those of an adult. If there is any risk, fit a protective grill in front of the device.
- This device is not intended for use by persons (including children) with physical, sensory or mental
disability, or by persons lacking experience or knowledge, unless they have received from a person
in charge of their safety adequate supervision or preliminary instructions on how to use the device.
- Prevent children from climbing on the device.
- In order to avoid a hazard for very young children, this device should be installed so that the lowest
heated rail is at least 600 mm above the floor.
- For safety reasons, it is strictly forbidden to top up unmixed devices. If necessary, contact the manu10facturer’s After-Sales Service or a qualified technician.
- Any intervention on the electrical parts must be performed by skilled staff.

6. Biztonsági figyelmeztetések
• Ne engedjen gyermekeket a készülék közelébe, a forró fűtőtest megérintése akár
égési sérülést is okozhat. Szükség esetén építsen be védőrácsot.
• 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.
• A legkisebb gyermekek védelme érdekében a készülék legalsó rácsát legalább 60 cm
magasságban javasolt elhelyezni.
• Ne engedje, hogy gyermekek felmásszanak a radiátorra, illetve ne engedje, hogy
belekapaszkodjanak.
• Tilos a készülékbe bármilyen tárgyat, éghető anyagot, vagy papírt bedugni.
• A fűtőkészülék levegőrácsait semmilyen esetben sem lehet letakarni.
• A csatlakozó kábel sérülése esetén a készüléket áramtalanítani kell és arra felhatalmazott személynek haladéktalanul ki kell javítania azt.
• Mindennemű elektromos szerelést csak szakképzett villanyszerelő végezhet.
• A kettős rendszerű készüléknek meleg vizes megtáplálását a központi fűtésre kell
kötni.
• A szimpla készülékekben lévő folyadékot tilos után-tölteni, ha szükségét érzi forduljon a forgalmazóhoz, vagy hivatalos szerelőhöz.
• Első bekapcsoláskor a készüléknek furcsa szaga lehet, enyhe füst szállhat fel, ez a
jelenség normális, és kb. 5-10 perc múlva elmúlik.
• A készülékház még kikapcsolt állapotban is forró lehet!
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Garancia
A vásárlás dátumától számított 2 év garancia vonatkozik a termékre, de ez az időtartam nem lehet több, mint a gyártástól számított 30 hónap.
Gyártási hibára visszavezethető meghibásodás esetében az Atlantic kicseréli, vagy
megjavítja a hibás készüléket. A garancia nem fedezi az egyéb járulékos kiadásokat
pl. munkadíj, szállítási költség, stb.
A garancia nem terjed ki a hanyag kezelés, szállítás, baleset, vagy szakszerűtlen
beszerelésből adódó hibákra, valamint a nem rendeltetésszerű használatból adódó
károsodásra, vagy a szerelési útmutatóban foglaltak be nem tartására visszavezethető hibára.
Csak reklamáció esetén kell kitölteni, és a számlával a forgalmazónak leadni.
Készülék típusa*:
Sorozatszám*:
Vevő neve, címe, telefonszáma:

*A készülék bal oldalán található, a termékcímkén:

Forgalmazó:

Eurovill Profi Kft.
1044 Budapest, Kisfaludy u.13
Tel.: +36 1 370-4373
Fax: +36 1 390-3672
www.elektromosfutotestek.hu

