H E AT SY S T EM

ŠILDYMO
ELEMENTO
VALDIKLIS
- VERTIKALUS

+
NUOTOLINIO
VALDYMO
PULTAS

NAUDOJIMO IR MONTAVIMO INSTRUKCIJA
ŠILDYMO ELEMENTAS H+
NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS H+R

SAUGUMO REIKALAVIMAI:

1. Šildymo elementą prijungti tik į įžemintą elektros lizdą.
2. Elektros lizdas turi būti arti prietaiso ir lengvai pasiekiamas.
3. Šildymo elementą turi instaliuoti įgaliotas montuotojas.
4. Radiatorius su įmontuotu šildymo elementu negali būti montuojamas mažesniu
nei 60 cm atstumu nuo vonios krašto (nemontuoti virš vonios), praustuvo ar dušo.
5. Instaliuojant pastoviai prijungtą reguliatorių (hard wire) turi būti užtikrintas įrenginys
atjungiantis reguliatorių iš elektros tinklo. Toks įtaisas turi atjungti tinklą 2 poliuose,
su jungčių separacija turinčia mažiausiai 3 mm.
6. Šį prietaisą gali naudoti vaikai (nuo 8 metų amžiaus ir  asmenys su sutrikusiais fiziniais
ir protiniais gebėjimais bei asmenys stokojantys patirties ir žinių, kaip naudotišį
prietaisą, jeigu jie yra prižiūrimi arba mokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą ir
suprasti atitinkamus pavojus.) Vaikai negali žaisti su prietaisu. Vaikai be priežiūros
negali atlikti prietaiso valymo ar priežiūros.
7. Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ar priežiūros darbų.
8. Prieš pradedant prietaiso priežiūros darbus reikia išjungti kištuką iš elektros lizdo.
Vengti prietaiso sušlapimo.
9. Jei radiatoriaus srauto padavime ir grąžinime yra sumontuoti ventiliai, tai veikiant
kaitinimo elementui negalima uždaryti abiejų ventilių tuo pačiu metu. (temperatūros
sukeltas vandens tūrio padidėjimas).

DĖMESIO: norint išvengti gaisro ir elektros smūgio pavojaus reikia saugoti kaitinimo elemento korpusą nuo užpylimo vandeniu. Įranga neskirta
naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sutrikusiais fiziniais  ir protiniais gebėjimais bei asmenims stokojantiems patirties ir žinių, kaip naudoti
šį prietaisą, nebent  jie yra prižiūrimi arba mokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą ir suprasti atitinkamus pavojus, bei jei naudojasi instrukcijos
nuorodomis.Vaikai negali žaisti su prietaisu. Šauktuko ženklas geltoname trikampyje reiškia     , kad ši informacija yra svarbi naudojimo metu.
DĖMESIO: Žaibo simbolis įspėja apie pavojingą įtampą įrenginio viduje     .
DĖMESIO: norint sumažinti elektros smūgio pavojų, negalima nuimti korpuso (nei galinio dangčio). Įrenginio viduje nėra elementų, kuriuos
galima taisyti avarijos atveju. Norint sutaisyti, reikia produktą perduoti gamintojui per produkto pirkimo vietą.
GARANTIJOS SĄLYGOS:
Gamintojas suteikia garantiją 24 mėnesių laikotarpiui nuo pardavimo datos, bet ne ilgesniam laikotarpiui nei 36 mėnesiai nuo kaitinimo
elemento pagaminimo. Šiam laikotarpį defektai atsiradę dėl gamintojo kaltės bus šalinami nemokamai arba elementas bus keičiamas
nauju, su tokiais pačiais parametrais. Pretenzijos nagrinėjamos iki 14 dienų nuo prekės pristatymo gamintojui.
Garantija negalioja:
1. Defektams atsiradusiems dėl produkto naudojimo nesilaikant naudojimo instrukcijos.
2. Kaitinimo elemento ir valdiklio pažeidimams kilusiems  dėl netinkamo naudojimo
Pažeidus gamintojo plombas garantija negalioja
Tuo atveju, jei produkto negalima sutaisyti ar pakeisti į tą patį modelį, gamintojas pasilieka sau teisę grąžinti Pirkėjui lygiavertę prekę.

GARANTINIS LAPAS
Serijos nr.:
Pardavimo data:

Pardavimo vietos antspaudas, parašas

Mników 322, 32-084 Morawica, Poland
Tel/fax: +48 12 656 44 91

Dėmesio: Garantinį lapą reikia užpildyti įskaitomai pirkimo vietoje. Bet kokie pakeitimai garantiniame
lape anuliuoja garantines teises.

Patikrinkite kaitinimo elemento montavimo vaizdo įrašą tinklapyje:
www.homeplus-system.com

Montavimo instrukcija: šildymo elementas + kaitinimo elemento valdiklis (vertikalus) H+
Peržiūrėkite kaitinimo elemento montavimo vaizdo įrašą tinklapyje: www.homeplus-system.com

Montavimo galimybės

Rinkinio sudėtis

>60cm

>60cm

Šildymo
elementas

DĖMESIO! Niekada nenuimkit valdiklio nuo šildymo
elemento, kai sistema prijungta prie elektros.
Prijungimas
sienoje

Valdiklis

Fazė
Įžeminimas
Neutralus
230 V

ON/OFF

40 mm

Prijungimas su kabeliu be kištuko (hard wire)

Prijungimas su kištuku ir spiraliniu kabeliu

Sistemos parinktys:

Spalvoti
apdangalai
kaitinimo
elementui
Formos O/D

Plastikiniai
apdangalai
apdailai
prie
sienos

Šešiakampis
raktas

+
_

Nuotolinio valdymo
pulto laikiklis
ant sienos

Nuotolinio valdymo pultas

Montavimas radiatoriuose:
elektrinis šildymas

Montavimas radiatoriuose: centrinis šildymas

Instaliacija – detalės
1

2

S24
230 V

S24

3

DĖMESIO! Niekada nenuimkit
valdiklio nuo šildymo elemento,
kai sistema prijungta prie elektros tinklo

230 V

4

Elektrinis radiatorius

S22

5

6A

3-5 cm

Radiatorius centrinio
šildymo sistemoje

S22

7

Montavimo apdaila prie sienos
Elementą (D) eikia
nupjauti atitinkamame
ilgyje

8

6B

?
?
?
Nupjauti modulį atitinkamame ilgyje

9

Instaliuojant pastoviai prijungtą reguliatorių (hard wire) turi būti
užtikrintas įrenginys atjungiantis reguliatorių iš elektros tinklo.
Toks įtaisas turi atjungti tinklą 2 poliuose.

230 V

Prijungimas prie sienos

Prijungimas su spiraliniu laidu ir kištuku

ON/OFF

Prijungimas su tiesiu laidu be kištuko

Fazė
Įžeminimas
Neutralus

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA: Kaitinimo elemento valdiklis (parinktinai su nuotoliniu valdymo pultu)
                                                            Peržiūrėkite instrukcijos vaizdo įrašą tinklapyje: www.homeplus-system.com
Kaitinimo elemento  
valdiklis
Prijungti kaitinimo elementą prie
radiatoriaus pagal gamintojo nuorodas
LED diodas
(aktyvumas)

+

Displėjaus
langelis

–

Nuotolinio valdymo
pulto reguliavimas
Dėmesio!

Norint aktyvuoti nuotolinio valdymo pultą
paspausti suderinimo mygtuką.
Nuotolinio valdymo pultą laikyti patogioje vietoje.

Aplinkos temperatūros pasirinkimo atveju, nuotolinio
valdymo pultas gali būti taip pat temperatūros jutikliu.

LED diodas: šildymo elementas veikia

Kaitinimo elemento  
valdiklis

Nuotolinio
valdymo pultas

Nuotolinio
valdymo
pulto galinė
pusė

Nuotolinio valdymo
pulto suderinimas
su kaitinimo elementu
Magnetas

Laikiklis
montavimui
prie sienos

2

1

3
sek
5
sek

Kaitinimo elemento
įjungimas.
Įspausti ir palaikyti
3 sekundes viršutinį mygtuką.

+

Kaitinimo elemento
įjungimas.
Įspausti ir palaikyti
5 sekundes apatinį mygtuką.

–

10˚C - 65˚C
Individualios
temperatūros
parinkimas

40˚C

standartinė,
pradinė temperatūra

TURBO režimo įjungimas

3

3
sek

TURBO režimas, įjungimas – maksimali šildymo
temperatūra. Įspausti ir palaikyti 3 sekundes

Maksimali šildymo temperatūra.

+
–

Parinkti 1/2/3 valandas šildymui
TURBO režimo išjungimas

Nuotolinio valdymo pulto suderinimas su kaitinimo elementu.
Jei nusipirkote nuotolinio valdymo pultą komplekte su kaitinimo elementu,
tai nuotolinio valdymo pultas yra suderintas!
Paruošti nuotolinio valdymo pultą ir šešiakampį raktą (F)

3
sek

1x
Paspausti 1 kartą
vienu metu
viršutinį ir
apatinį mygtuką

1x

Įspausti ir
palaikyti mygtuką
3 sekundes,
kad įsijungtų įrenginio
suderinimo funkcija

30 sekundžių
atgalinis skaičiavimas.
Per tą laiką spausti suderinimo
mygtuką nuotolinio valdymo
pulto galinėje dalyje

Šešiakampis
raktas rinkinyje

Suderinimas
baigtas!
Nuotolinio valdymo
pultas veikia!

         Vandens arba aplinkos temperatūros parinkimas

2x

Funkcija prieinamas tik jei
valdiklis yra suderintas
su nuotolinio valdymo pultu

Paspausti 2 kartus
vienu metu viršutinį ir
apatinį mygtuką

2x

Pranešimas apie klaidas

Trūksta vandens
– patikrinti vandens lygį radiatoriuje
Sugedęs kaitinimo elementas
– grąžinti kaitinimo elementą
į pardavimo vietą

Temperatūros parinkimas

+

Vandens temperatūra 10-65˚C

–

*Aplinkos temperatūra 10-30˚C

* Nuotolinio valdymo pultas
su temperatūros jutikliu

Nėra komunikacijos su nuotolinio
valdymo pultu – patikrinti nuotolinio
valdymo pultą būvį arba
pakeisti pulto baterijas

NEIŠJUNGTI!

kaitinimo elemento valdiklio
kai jis maitinamas 230 V įtampa

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA: nuotolinio valdymo pultas
(kaitinimo elemento valdiklio kontrolė)
Nuotolinio valdymo pultas
Laikyti nuotolinio valdymo pultą patogioje vietoje.
Norint aktyvuoti nuotolinio valdymo pultą
paspausti suderinimo mygtuką.
Panaudoti šešiakampį raktą.
Dėmesio!

LED diodas
(aktyvumas)

+

Displėjaus
langelis

–

Nuotolinio
valdymo pultas
1

Aplinkos temperatūros pasirinkimo atveju, nuotolinio valdymo
pultas gali būti taip pat temperatūros jutikliu.

Nuotolinio
valdymo
pulto
galinė
dalis

Nuotolinio valdymo
pulto suderinimas
su kaitinimo
elementu
Magnetas

Laikiklis montavimui
prie sienos

Kaitinimo elemento
valdiklio

Nuotolinio valdymo pulto poravimas su kaitinimo elementu.
Jei nusipirkote nuotolinio valdymo pultą komplekte su kaitinimo elementu,
tai nuotolinio valdymo pultas yra suporuotas!
Paruošti nuotolinio valdymo pultą ir šešiakampį raktą (F)

1x
1x

Paspausti 1 kartą
vienu metu
viršutinį ir
apatinį mygtuką

3
sek
Įspausti ir
palaikyti mygtuką
3 sekundes,
kad įsijungtų įrenginio
suderinimo funkcija

Suderinimas
baigtas!
Nuotolinio valdymo
pultas veikia!

30 sekundžių
atgalinis skaičiavimas.
Per tą laiką spausti suderinimo
mygtuką nuotolinio valdymo
pulto galinėje dalyje

Šešiakampis
raktas rinkinyje

3

2

3
sek
5
sek

Kaitinimo elemento
įjungimas.
Įspausti ir palaikyti
3 sekundes viršutinį mygtuką.

+

Kaitinimo elemento
įjungimas.
Įspausti ir palaikyti
5 sekundes apatinį mygtuką.

–

10˚C - 65˚C
Individualios
temperatūros
parinkimas

40˚C

standartinė,
pradinė temperatūra

TURBO režimo įjungimas

4

3
sec

TURBO režimas, įjungimas
– maksimali šildymo temperatūra. Įspausti
ir palaikyti 3 sekundes

Maksimali šildymo temperatūra

+

Parinkti 1/2/3 valandas šildymui

–

TURBO režimo išjungimas

Vandens arba aplinkos temperatūros parinkimas

2x
2x

Paspausti 2 kartus
vienu metu viršutinį
ir apatinį mygtuką

+
–

Temperatūros parinkimas
Vandens temperatūra 10-65˚C

*Aplinkos temperatūra 10-30˚C

* Nuotolinio valdymo pultas
su temperatūos jutikliu

