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1.  Bemutatás 

1.1 Bevezetés 

Kedves Felhasználó, 

Köszönjük, hogy ezt a radiátort, illetve a törülköző 
szárítót választotta. 
Reméljük, hogy ez a minőségi szabványaink szerint 

gondosan megalkotott termék kielégíti az igényeit. Kérjük, 
hogy figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa a 
készülék közelében, hogy teljesen ki tudja használni a 
termék jellemzőit. Köszönjük, hogy bízik bennünk. 

1.2 Figyelmeztetés 

A készüléket lehetőleg úgy telepítse, hogy a 
készülék legalacsonyabban lévő melegítő csöve 
legalább 600 mm-re legyen a padlótól annak 
érdekében, hogy ne veszélyeztessen 
kisgyermekeket.  

FIGYELMEZTETÉS (RADIÁTOR): A túlmelegedés 
elkerülése érdekében nem szabad letakarni a 
készüléket.  

Nem szabad ráülni a melegítő készülékre. 
Óvatosan, nagyon meleg felület. 

ÓVATOSAN – A termék egyes részei nagyon 
felmelegedhetnek, ami égési sérülést okozhat. Gyerekeket 
és sérülékeny felnőtteket védeni kell ettől a veszélytől.  

 
A 3 év alatti gyerekeket távol kell tartani a készüléktől, ha 

nincsenek állandó felügyelet alatt.  
A 3 és 8 év közötti gyerekek részére csak a bekapcsolást 

és a kikapcsolás szabad engedélyezni, ha a kékszüléket az 
előírások szerint telepítik. Ezeket a gyerekeket is felügyelet alatt 
kell tartani, és tájékoztatni kell őket a készülék biztonságos 
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használatáról és veszélyeiről. A 3 és 8 év közötti gyerekek 
részére nem szabad engedni a csatlakoztatást, beállítást, 
tisztítást és karbantartást.  

A készüléket használhatják 8 évnél idősebb gyerekek, 
valamint gyengült fizikai, észlelési és szellemi képességgel 
rendelkező személyek, akiknek nincs gyakorlatuk vagy 
ismereteik, ha megfelelő felügyelet vannak, és tájékoztatják őket 
a készülék biztonságos használatával és lehetséges 
veszélyekkel kapcsolatban. Az említett személyeket felügyelet 
alatt kell tartani, illetve tájékoztatni kell őket a készülék 
biztonságos használatáról, és meg kell érteniük a lehetséges 
veszélyeket. A gyerekek ne játszanak a kékszülékkel. A 
felhasználó által végzendő tisztítást és karbantartás nem szabad 
felügyelet nélküli gyerekre bízni.  

A törülköző szárító radiátort a rendeltetésének megfelelően 
kell használni, és nem szabad tárolóként, játéknak, létrának stb. 
használni.   

A készük beszerelését szakemberre kell bízni, aki a munkát 
a vonatkozó szabályok és szabványok szerint el tudja végezni.  

A készüléket védeni kell a fröccsenő víztől, és elhelyezhető 
a 2. és 3. térben (lásd 2.1. fejezet), de arra ügyelni kell, hogy a 
fürdőszobát, illetve a zuhanyt használó személyek ne 
érhessenek hozzá az elektromos vezérlő berendezéshez.  

Az elektromos betáplálást védeni kell áram-
védőkapcsolóval, amelynek a maximális besorolása 30 mA 
(különösen olyan helyeken, ahol fürdőszoba vagy zuhanyozó 
található).  

 
FONTOS: Ha az áramellátó zsinór megsérül, akkor ki kell 
cseréltetni a gyártóval, a szervízzel vagy megfelelő 
szakemberrel.  
FONTOS: A melegítő készüléket nem szabad közvetlenül 
egy konnektor alá helyezni.  
FONTOS: Ezt a készüléket nem szabad használni 2000 m 
tengerszint feletti magasságon felül.  

A készüléket ki kell kapcsolni a karbantartás előtt.  
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1.3 A készülék bemutatása 
 

ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKKÉNT (RADIÁTOR ÉS 
TÖRÜLKÖZŐ SZÁRÍTÓ): 

 
A készülék bizonyos mennyiségű hőátadó folyadékot 

tartalmaz.  
Csak a gyártó vagy a gyártó által megbízott szerviz 

végezhet olyan karbantartást, amihez ki kell nyitni a 
hőátadó folyadék tartályát, és ezzel a szervízzel kell 
konzultálni, ha a hőátadó folyadék szivárog.   

 A készülék selejtezésekor be kell tartani az olajok 
ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályokat. 

Ezt az aktív folyadékot tartalmazó készüléket 
használatra kész állapotban forgalmazzuk. A 
nagyteljesítményű hőátadó folyadékot a gyárban töltik be, 
és fedéllel zárják le. A folyadékot erre a célra fejlesztették 
ki, és nem igényel speciális karbantartást. 

A készülék melegedésének indulásakor olyan 
jelenségek tapasztalható, amelyek általában nem jellemzők 
a szokásos elektromos melegítésre: 

- Az elektromos ellenállás felmelegíti a folyadékot, és 
a folyadék természetes módon elkezd keringeni a 
radiátoron belül.   
- A folyadék tulajdonságai lehetővé teszik, hogy a 
radiátor felszíni hőmérséklete eléri az optimális 
hőmérsékletet kb. 10 perc alatt. A felmelegítési idő 
függ a modelltől és attól, hogy mekkora a szoba 
hőmérséklete a készülék melegítése közben.    
- Ez a működési elv lehetővé teszi, hogy 
hőmérsékletet tartsa akkor is, amikor a fűtőellenállás 
már nincs bekapcsolva.  
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2. A készülék telepítése 
 

2.1 Figyelmeztetés 
A készülék hátulján lévő beépített flexibilis zsinór arra 

szolgál, hogy a készüléket csatlakozó dobozon keresztül 
csatlakoztassák a hálózathoz (konnektor nélkül).  

 Egy konyhában vagy fürdőszobában a csatlakozó 
dobozt legalább 25 cm magasan kell elhelyezni a padló 
felett.  

A kézikönyvben javasolt szabályok mellett a szerelés 
feleljen meg a vonatkozó európai és francia 
szabványoknak és szakmai előírásoknak, mint pl. a CEI 
60364.7.701 és NF C15-100. 
Ha Franciaországon kívül használják a készüléket, akkor 
az adott országban érvényes szabványokat és szakmai 
előírásokat kell betartani.  

 
 
 
 
 

Tér 2 Tér 1 

 

   0.60 m   
 
 
 

Térfogat 0 

FONTOS: Az itt mutatott példa csak egy adott 
fürdőszobára vonatkozik. Egyéb fürdőszoba 
felszerelések esetén szakember segítségét kell kérni. 
FONTOS: Egy-pólusú kapcsolót kell használni a 
telepítéshez, amelynél az érintkező hézagja legyen 
legalább 3 mm. 

2.
25

 m
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A telepítés biztonsága érdekében:   
- Lehetőleg olyan helyre kell telepíteni, ahol jelentős 
a hőveszteség (ablakok, ajtók stb.).  
- A levegő áramlásának segítése érdekében a 
tárgyakat (bútor, székek) legalább 50 cm távolságban 
kell elhelyezni a készülék elejétől számítva. 
- Egy asztal legalább 10 cm távolságban legyen 
a radiátor felső részétől. 
- A falnak megfelelő rögzítő csavarokat kell használni.  
 
RADIÁTORKÉNT HASZNÁLVA: 
 

FONTOS: A készüléket nem szabad úgy elhelyezni, 
hogy a betápláló doboza magasan legyen. A radiátor alsó 
része legalább 10 cm magasan legyen a padlószint fölött.  
 

 
 
 
 

 
minimum 10 cm 

TÖRÜLKÖZŐ SZÁRÍTÓKÉNT HASZNÁLVA: 

 
FONTOS: A készüléket nem szabad úgy elhelyezni, 
hogy a betápláló doboza magasan legyen. 
A radiátor alsó része legalább 15 cm magasan legyen 
a padlószint fölött.  

 
LEÍRÁS: Az elektromos törülköző szárító radiátort úgy 
tervezték, hogy veszély okozása nélkül letakarható 
legyen.      
Ettől függetlenül célszerű nem letakarni teljesen 
annak érdekében, hogy a készülék hatékonyan 
működjön. Egyébként leállhat a működése a 
hőmérsékelt emelkedése és a belső megszakító miatt.  
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minimum 15 cm 

FIGYELMEZTETÉS:  
Az áramellátást le kell választani mielőtt bármilyen 
csatlakoztatási munkát végeznek (megszakító + vezérlő 
huzal). 

MEGJEGYZÉS: 
Tilos konnektoros csatlakozás használni. 

 
2.2  A hely kiválasztása 

 
A készüléket célszerű olyan helyre telepíteni, ahol jelentős a 
hőveszteség (ablakok, ajtók stb.) annak érdekében, hogy 
teljesen kihasználják a készülék előnyeit és kényelmi 
jellemzőit. 
Egy részletes szerelési utasítás található a készülék 
csomagjában. 

 
AJÁNLÁSOK A NYITOTT ABLAK ÉRZÉKELŐ FUNKCIÓVAL 
KAPCSOLATBAN  
(lásd az ablak érzékelő funkciót) A készülék helye nem befolyásolja az 
ablak érzékelő funkció működését. Ezért a lehető legközelebb kell maradni 
nyitott helyekre és el kell kerülni a készülék egy ajtó közelében elhelyezését. 
A szobába való beépítés helye mellett a készüléken beállított referencia 
hőmérséklet és a külső hőmérséklet is befolyásolja a funkciót.   

 

2.3  A készülék csatlakoztatása 
 
A radiátor műszaki adatai a radiátoron elhelyezett gyári tábla 

tartalmazza.  
Ezeket az adatokat fel kell jegyezni mielőtt beszerelik 

készüléket vagy szerviz beavatkozást kérnek.  
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Class II: kettős szigetelés 
IP: A készülék védelme szilárd anyag és 
fröccsenő víz behatolásával szemben   
Készülék jele 
Feszültség és  teljesítmény 
szabályozása a telepítéshez 
OF: Gyártási szám 
 
 

 
TR 26012345612345 2014-11-10 
Zehnder Group 
Deutschland GmbH-
International  Sales 
Almweg 34 - Postfach 26 
77933 Lahr - 77922 Lahr Germany 

Az elektromos hálózathoz való csatlakozás: 
• A gyári táblán lévő feszültség; 
• Szokásos színek: 

– Kék vagy szürke: Nulla 
– Barna: Fázis 
– Fekete: Vezérlő huzal 

A VEZÉRLŐ HUZAL SZERELÉSE: 
(Csak a vezérlő huzallal ellátott változatok esetén) 
A készülék rendelkezik vezérlő huzallal, akkor az csatlakoztatható egy 

vezérlő huzal programozó panelhez (nincs a készülékkel adva). 
 
 

 

  
 

MEGJEGYZÉS: 
Mivel a készülék rendelkezik egy beépített elektronikus szabályozással, 
ezért nem vállalunk felelősséget, ha vezérlő huzal programozó kapcsoló 
panelt használnak, amelyhez tápfeszültséget át kell vágni (lásd a kapcsoló 
panel kézikönyvét). 

 
CSATLAKOZTATÁS VEZÉRLŐ HUZAL NÉLKÜL: 
Ha nincs csatlakoztatva vezérlő huzal, akkor kötelező a szigetelés a 

biztonság érdekében. Semmiképpen sem szabad földelni.  

 

  

N (kék vagy szürke) 
L (Barna) 
Vezérlő huzal (fekete)     

N (kék vagy szürke) 
L (Barna)  
Vezérlő huzal (fekete) 

N (kék vagy szürke) 
L (Barna) 
Vezérlő huzal (fekete) 

(kék vagy 
szürke) 
L (Barna) 
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3. A termosztát használata 
 

3.1 Bemutatás 

 
A szabályozást egy programozható elektronikus termosztát végzi, 

amelyet a törülköző szárító radiátor automatikus vezérlésére terveztek. A 
levegő hőmérsékletét a kívánt értéken lehet tartani a termosztáton lévő 
szonda segítségével.   

  
Ennek egyszerű, de modern kialakítása van és illeszkedik mindenféle belső 
építészethez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szabályozás megfelel a következő szabványoknak:  
Eco tervezés 
Energiát használó termékek irányelv, 2005/32/EC (< 
0, 5W). EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014 
EN 60335-2-43:2003+A1:2006+A2:2008 
EN 50564:2011 Energetikai termékek (ErP) 
EN 62233:2008 
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 
EN55014-
2:1997+A1:2001+IS1:2007+A2:2008===>Cat.2 
EN61000-3-2:2014 
EN61000-3-3:2013 
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3.2  Bevezetés 
 

• Hétféle üzemmód áll rendelkezésre: Comfort, Night, Anti-Freeze, 
Pilot-Wire, Program, Boost - 2 hours és Standby. 

• "Comfort" (komfort) üzemmód: Tartja a felhasználó által meghatározott 
hőmérsékeltet. 

• "Night" (éjszakai) üzemmód: A hőmérsékletet a komfort 
üzemmódra meghatározott érték alatt tartja. 

• "Anti-Freeze" (fagyálló) üzemmód: A hőmérsékletet 7°C felett tartja. 
• "Pilot-Wire" (vezérlő huzal) üzemmód: A készülék vezérlése egy 

programozó kapcsoló panel segítségével történik, amely 6 parancsot 
tesz lehetővé.  

• "Boost - 2 hours" (gyors 2 óra) üzemmód: Ez a funkció gyorsan létrehozza 
az adott hőmérsékletet optimális módon és függetlenül a termosztát 
referencia értékétől. 2 óra elteltével a készülék visszatér a korábbi 
üzemmódra. A biztonság érdekében a 2 órás időszak alatt a 
hőmérsékletet ellenőrzés alatt van, nehogy a 32°C fölé emelkedjen.  

• "Chrono" (időzítés) üzemmód: Az elektronika egy napi / heti 
programot követ. A programot a felhasználó határozza meg.  

• "Stand-by" (készenlét) üzemmód: A fűtőellenállás nem kap betáplálást, 
a kijelző nem világít, de a készülék aktív.  

 
Egyéb funkciók: 
• Egy nagy képernyő mutatja a hőmérsékletet, az időt, a programot és az 

aktív üzemmódot.   
• A felhasználó beállíthatja a napi/heti program adatokat az igényeknek 

megfelelően. 
• "Nyitott ablak érzékelés" funkció érzékeli a nyitott ablakot a szoba 

hőmérsékeltének gyors csökkenése alapján. Ebben az esetben a 
rendszer kikapcsolja a főtőelemet maximum 30 percre, vagy a 
hőmérsékelt emelkedéséig, ami az ablak becsukására utal. 
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3.3  Műszaki adatok 

 
Termék Beállítások a törülköző szárító radiátorhoz 

Verzió Class II 

Vezérlő huzal Igen 

Környezeti hőmérséklet beállítás Szám billentyűkkel 

Kijelző Hőmérséklet, dátum/idő, üzemmód/funkciók, 
melegítés kijelzés, billentyűk lezárása 

 
Funkció Comfort, Night, Anti-Freeze, Standby, Pilot-

Wire, Boost 2 hours, Chrono, Open window 
detection. 

 
Választható hőmérséklet 
tartomány 

7°C … 32°C 

Üzemi hőmérséklet -10°C … +40°C 

Maximális teljesítmény 2000W 

Tápfeszültség 230V AC 50Hz - 60Hz 

Méret 113 x 73 x 42mm (M x H x Sz) 

Csatlakozás a fűtőelemhez Kábelszemek 6,3 x 0,8mm. Fázis, Nulla, Föld 

Hőérzékelő 10KOhm 25°C-nál, típus: NTC 

Garancia 2 év 

Szabványok EN 62233:2008 

Tanúsított márka CE 

Környezeti irányelv WEEE, RoHS 
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3.4  A különféle funkciók használata 
 

Műanyag doboz: 
A fűtőelemhez csatlakozó 
részt ez a speciális rész 
takarja.  

 
 
 
 
 

Gomb (+) 
 
 
 
 

Gomb (Prog) 
 
 

Gomb 
[Run/Pause)

 
Gomb (-) 

 

 
Háttér világítású kijelző: 
Kijelzi a készülék minden 
adatát 
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KIJELZŐ AZONOSÍTÁS 
 

Fűtőelem működés jelzés 
 

Komfort/Éjszaka 
(programozási mód) 

 Beállított 
hőmérséklet 

 

24 óra 

 
 

Kezelő menü 
ikonok 
- Vezérlő huzal 
- Komfort 
- Éjszaka 
- Fagyálló 
- Boost 2 hours 
- Chrono 

 
 
 
 
 

 
Funkció: 
Nyitott ablak 
érzékelés 

 
 
 
 
 
 
 

Hét napja 

 
 
 
 
 

Zár ikon 

 
 
 
 

Óra 

 
 

A [Run/Pause] gomb segítségével lehet kapcsolni a radiátort és át lehet 
váltani a készenléti üzemmódra.  

 
Amikor a készülék be van kapcsolva, akkor az alsó kijelző mutatja az időt, 
és a felső kijelző mutatja a pillanatnyi üzemmódot és a hőmérsékletet. 
Készenléti üzemmódban az idő, a hét napja és az "Stb" üzenet jelződik ki. 
Leírás: Egy sípoló hang keletkezik kétszer 0,5 másodpercig, amikor a 
készülék átvált készenléti üzemmódra. A készülék aktivizálásakor egy 
sípoló hang keletkezik 1 másodpercre.  

 
Példa “Comfort” üzemmód Példa “Standby” üzemmód 
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“COMFORT” ÉS “NIGHT” ÜZEMMÓDOK 
Kétféle hőmérsékelt szint állítható be: 
• "COMFORT" (komfort) hőmérséklet: ez használatos a "Chrono", "Pilot-
Wire" és "Comfort" módokhoz. 
• "NIGHT" (éjszaka) hőmérséklet: ez használatos a "Night" és "Chrono" 
módokhoz. A kívánt hőmérséklet beállítható a [+] és [-] gombok 
lenyomásával. A beállítható hőmérséklet tartománya 7°C és 32°C között 
van. 
FONTOS! 
A “Night” (éjszaka) üzemmód hőmérséklete legyen kisebb, mint a 
“Comfort” üzemmódban. Így a “Night” üzemmód hőmérséklete beállítható 
7°C és 0,5°C között “Comfort” üzemmód alatt. A “Comfort” hőmérsékelt 
beállítható az értékek között (éjszaka +0.5°C) ÷32°C. 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA  
Nyomja meg [PROG] gombot a kívánt üzemmód beállítására. A képernyőn 
megjelenő lenti ikonok mutatják a kiválasztott üzemmódot:  
 

 

      

Vezérlő 
huzal 

Komfort Éjszaka Fagyálló Gyors  
2 óra 

Időzített 

COMFORT (komfort) ÜZEMMÓD 
A «Comfort» üzemmód tartja a hőmérsékletet a beállított értéken. Az 
üzemmód beállítása a következőképpen történik:  
- Nyomja meg a [Prog] gombot addig, hogy a "Comfort" ikon megjelenjen a 
képernyőn.  
- Állítsa be a kívánt hőmérsékeltet a [+] és [-] gombok segítségével és 
várja a villogás befejezését.  

NIGHT (éjszaka) ÜZEMMÓD 
A "Night" üzemmód kisebb hőmérsékletet határoz meg, mint a "Comfort" 
üzemmód. Ennek az üzemmódnak a beállításait éjszaka vagy akkor 
célszerű elvégezni, amikor a szoba üres volt már legalább 2 órán 
keresztüll.  
- Nyomja meg a [Prog] gombot addig, hogy megjelenjen a "Night" (éjszaka) 

ikon a képernyőn. 
- Állítsa be a kívánt hőmérsékeltet [+] és [-] gombok segítségével, és 
várjon a villogás megszűnésére. 

ANTI-FREEZE (fagyálló) ÜZEMMÓD 
A "Anti-freeze" üzemmódban a hőmérséklet 7°C-ra van beállítva. A 
fűtőelem bekapcsol, amikor a hőmérséklet lecsökken 7°C alá. Ez a 
beállítás célszerű, amikor a szoba üres volt sok napon keresztül. Nyomja 
meg a  [Prog] gombot addig, hogy az "Anti-Freeze" ikon megjelenjen a 
képernyőn.  
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BOOST 2 HOURS (2 óra gyors) ÜZEMMÓD 
 

A "Boost 2 Hours" üzemmóddal fel lehet gyorsan melegíteni a szobát, vagy 
lehet segíteni a törülközők szárítását.  
- Nyomja le a [Prog] gombot addig, hogy megjelenjen "2 Hours" 
ikon a képernyőn. A készülék 2 órán keresztül működik maximális 
teljesítménnyel.  
A "Boost 2 hours" üzemmód kikapcsol 2 óra múlva, és a készülék visszatér 
a korábbi üzemmódra. A felhasználó átkapcsolhat más üzemmódra 
bármikor a [Prog] gomb lenyomásával. 

 
 

VEZÉRLŐ HUZAL ÜZEMMÓD 
A "Pilot-Wire" (vezérlő huzal) üzemmódban a készüléket egy központi 
vezérlő rendszer kezeli, amely beállítja az üzemmódot minden 
csatlakoztatott készüléknél. A készülék egy 6-parancsos "Pilot-Wire" 
rendszerrel dolgozik, amely a következő parancsokat teszi lehetővé:    
1. Standby (készenlét): A fűtőelem ki van kapcsolva, a készülék aktív marad.  
2. Comfort (komfort): Fenntartja a felhasználó által beállított “komfort” 

hőmérsékeltet.  
3. Eco (gazdaságos): A hőmérsékeltet 3,5°C-al a "komfort" hőmérséklet alatt 

tartja.  
4. Anti-freeze (fagyálló): A hőmérsékeltet 7°C-on tartja. 
5. Eco-1: A hőmérsékeltet 1°C-al a "komfort" hőmérséklet alatt tartja.  
6. Eco-2: A hőmérsékeltet 2°C-al a "komfort" hőmérséklet alatt tartja.  
 
A felhasználó beállíthatja a kívánt hőmérsékeltet a készüléken: 
- Nyomja meg a [Prog] gombot addig, hogy a "Pilot-Wire" ikon megjelenjen a 

képernyőn. 
- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet [+] és [-] gombok használatával, és 
várjon addig, hogy a villogás megálljon.  

 
CHRONO ÜZEMMÓD 
Ezzel az üzemmóddal a felhasználó különböző hőmérséklet értékeket 
állíthat be a hét minden napjának minden órájához. Ezzel programozható a   
"Comfort" / "Night" üzemmódok hőmérséklete és a vonatkozó időközök.  
- Ezt a funkciót úgy lehet beállítani, hogy lenyomja a [Prog] gombot 
addig, hogy a "Chrono" ikon kijelződjön. 
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A "Chrono" (időzítő) üzemmód programozása 
a)  A hét napjának és az idő beállítása 

 
Lépjen be a “Standby” üzemmódba és nyomja meg a [-] 
gombot legalább 3 másodpercig.  
• A "SEt" üzenet megjelenik a kijelző tetején.  
• A nap és idő beállításához nyomja meg a [+] gombot 

addig, hogy megjelenjen a "tEd" üzenet a kijelző alján 
(lásd a jobb oldali ábrát).  

• A szerkesztés üzemmódba való belépéshez nyomja  
meg a [Prog] gombot. 

• A villogó nyíl mutatja a kiválasztott napot: a kívánt 
nap beállítható a [+] / [-] gombok lenyomásával. 

• A kiválasztott nap megerősítésére nyomja meg ismét  
a [Prog] gombot. 

Ekkor megkezdődik az idő beállítási eljárás, és a képernyőn megjelenik a 
kiválasztott idő. "Óra": A [+] és a [-] gombbal állítsa be a helyes időt, majd 
erősítse meg a kiválasztott értéket a [Prog] gomb megnyomásával. “Perc”: 
Ugyanaz az eljárás, mint az óra esetén. Erősítse meg a kiválasztott értéket 
a [Prog] gomb megnyomásával.  

 
b) Program beállítás a "Chrono" (időzítő) üzemmódhoz 

• Kapcsoljon a “Standby” (készenlét) üzemmódra és nyomja meg a [-] gombot 
legalább 3 másodpercig 

• A "SET" üzenet megjelenik a kijelző tetején. 
• A nap és idő beállításához nyomja meg a [+] gombot 

addig, hogy megjelenjen a "Pro9 ..." üzenet 
a képernyő alján (lásd a jobb oldali ábrát). 

• Nyomja meg a [Prog] gombot a szerkesztő  
üzemmódba való belépéshez.  

• Most az időszak meghatározható a hét 
minden napjához.  

• Az eljárás az 1. nappal indul és a kívánt 
időszakasz beállítható a [+] és [-] 
gombokkal: a következők határozható meg 
bármely napszakra, vagyis:  

• A "Comfort" hőmérséklet a [+] 
gomb lenyomásával (teljes sáv kijelzés) 

• Vagy a "Night" hőmérséklet a [-] gomb megnyomásával (üres sáv) 
(lásd a lenti ábrát). 

• Az 1. napra bevitt adat megerősítésére nyomja meg a [Prog] gombot, és 
ismételje meg ugyanazon eljárást a hét többi hat napjára.  



IT 

19 

 

 

Lezárás 
A készülék gombjait le lehet zárni annak 
érdekében, hogy a beállítások ne változhassanak.  
Nyomja le a [Prog] gombot 3 másodpercig, akkor 
minden gomb lezár, kivéve  [Run/Pause] gombot. A 
kijelzőn aktivizálódik a billentyű zár ikon.  
A gombok kioldására nyomja le a [Prog] gombot ismét 2 
másodpercig. A kulcs ikon megjelenik a kijelzőn. 
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Az „Open window detection” (nyitott ablak érzékelés) funkció 
 

- A „Nyitott ablak érzékelés" funkció lehetővé teszi egy nyitott 
ablak érzékelését a szoba hőmérsékletének gyors csökkenése 
alapján. 
- Lépjen be a "Stand-by" (készenlét) üzemmódba. 
- Nyomja le a [+] gombot 3 másodperre. 
- Nyomja le a [+] gombot a funkció be/kikapcsolására 
- A megerősítéshez és  a “Stand-by” üzemmódba való 
visszalépéshez nyomja meg a [Prog] gombot. Amikor ez a funkció be 
van kapcsolva, akkor az "Open window" (nyitott ablak) ikon villog a 
kijelzőn. Amikor a készülék egy lehetséges nyitott ablakot érzékel, 
akkor az ikon villogni kezd. Ha kikapcsolják a funkciót, akkor a 
"window open" (ablak nyitva) ikon nem jelenik meg a képernyőn. 

 
 
 
 
 
 
 

Leírás: Előfordulhat, hogy a készülék nem érzékeli a nyitott ablakot, 
pl. amikor a szoba távoli pontján van, ahol nincs légáram, vagy ha 
egy külső hőforrás közelében van, vagy ha a szobában a 
hőmérséklet nagyon lassan változik.  

1. megjegyzés: Ha a      ikon világít, akkor a fűtőelem be van 
kapcsolva.  

 
2. megjegyzés: Áramkimaradás esetén a "Chrono" (időzítő) 
üzemmód beállításai (hét napja, időpont, a hét napi programja) 
tárolódnak a memóriában egy pár percig.  
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4.  Karbantartási és hibaelhárítási 
javaslatok 
4.1 Rutin karbantartási eljárások 
A kiválasztott legjobb anyagok és a felületi kiképzés minősége védi a 
készüléket a korrózióval és az ütésekkel szemben.  
 
A radiátor optimális élettartamának biztosítása érdekében javasoljuk 
betartani a következő ajánlásokat: 

 
Korrozív és oxidáló termékek helyett csak meleg szappanos vizet 
használjon a külső felületek tisztítására (kivéve az elektromos 
alkatrészeket). 

 
- A vezérlő doboz felületét száraz ruhával kell letörölni (víz nélkül). 

4.2  Hibaelhárítás 
 

Ha nem működik a készülék, akkor a felhasználó a következő ellenőrzéseket 
végezheti el:  

 
Probléma Azonosítás Teendők 
Elvégzendő művelet A készüléknek nincs 

betáplálása. 
Gondoskodni kell arról, hogy 
a készülék legyen 
megfelelően csatlakoztatva 
és legyen betáplálása (lásd a 
2.3 fejezetet). 

A készüléknek nincs 
betáplálása. 

Győződjön meg arról, hogy a 
készülék be van kapcsolva.  

Szonda hiba. Ellenőrizni kell, hogy a készülék 
be van-e kapcsolva, és a 
fényjelző világít-e. (lásd a 4.2 
fejezetet). 

A készülék fagyálló 
üzemmódban 
működik (referencia 
hőmérséklet 7°C). 

Az ablak nyitás/csukás 
érzékelő be van 
kapcsolva, és ablak nyitás 
érzékelés van.  

Ha nem akarja, hogy a 
készülék automatikusan 
kapcsoljon fagyálló 
üzemmódra, akkor kapcsolja ki 
az ablak nyitás / csukás 
érzékelést. 

A radiátor folytatja a 
melegítést a 15 percig 
nyitva lévő ablak 
mellett. 

Az „Ablak érzékelő” 
funkció nincs 
bekapcsolva. 

Aktivizálni kell a nyitott 
ablak funkciót.  
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A készülék nem melegít. 

 

A termosztát beállítása 
helytelen. 

Ellenőrizni kell, hogy a 
termosztát állása megfelelően 
vezérli-e a készülék 
melegítését (lásd a 4.2 
fejezetet). 

A készüléket egy 
programozó kapcsoló 
panel működteti.  

Ellenőrizni kell a kapcsoló panel 
gyártójának kézikönyvében.  
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5.  Szerviz és garancia 
Szervizelés 
Hiba esetén, illetve amikor alkatrészre van szükség, akkor szakemberhez 
kell fordulni, vagy fel kell venni a kapcsolatot az eladóval.  
A következőket fel kell jegyezni annak érdekében, hogy a problémát meg 
lehessen érteni és gyorsan meg lehessen oldani:  
- Adatok a készülék gyári tábláján. 
- A dátumozott beszerzési számla kereskedelmi adatai. 

Garancia 
(Ellenőrizni kell az általános kereskedelmi feltételeket az adott országban). 
Az elektromos készülékre 2 éves garancia érvényes a kiszállítás napjától számítva 
minden gyártási hiba vonatkozásában.  
A készülék megfelel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2014/30/UE 
számú CEM irányelvnek, a 2014/35/EU számú kisfeszültség irányelvnek, amely a 
bizonyos feszültség határok között használt elektromos anyagokra vonatkozik, 
valamint az EN 60.335.1, EN 60.335.2.43 és EN 60.335.2.30 számú európai 
szabványoknak és ezek módosításainak.   
A garancia értékelésre kerül a dátumozott vásárlási bizonylat benyújtásakor. A 
radiátor szállítási, leszerelési és beépítési költségeire nem vonatkozik a garancia.    
A garancia nem érvényes olyan alkalmazásokra, beépítésre és karbantartásra, 
amelyek nem felelnek meg a felhasználói tájékoztatónak, a gyakorlati 
szabályzatoknak és az adott országban érvényes vonatkozó szabványoknak.  
 
A vegyes rendszerű törülköző szárító radiátorokra vonatkozó 
garancia 
 
A vegyes rendszerű törülköző szárító radiátorok garanciájával kapcsolatban a 
következőket kell betartani:  
- A melegítő kört tápláló víz ne legyen koptató vagy oxidáló hatású.  
- Különös tekintettel a gázt vezető anyagok esetén (padlófűtés) ne legyen nyoma az 
oldott gáznak (2-C02) a rendszerben.  
Ennek érdekében egy hatékony gázmentesítő eljárást kell végezni a keringetés 
induló pontjánál, és légteleníteni kell a rendszer legmagasabb pontjánál.  

Környezetvédelmi szabályzatok 
Az RoHS szerint: 2011/65/UE irányelv 
A DEEE szerint: 2012/19/UE irányelv 

Elektromos és elektronikus berendezések feldolgozás 
élettartamuk végén.  
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási 
hulladékkal együtt kezelni. El kell vinni egy alkalmas gyűjtő helyre az 
újrahasznosítás céljából. Ha gondoskodnak a termék megfelelő 
selejtezéséről, akkor ezzel segítenek a környezetre és emberre való 
káros hatások csökkentésében.    
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