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1.BEVEZETÉS
- Kérjük, a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e az adattáblán (mely a készülék bal oldalán található)
feltüntetett üzemi feszültséggel.
- A villásdugót egy kompatibilis, földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül a konnektor elé, vagy alá.
- Ha a hálózati vezeték megsérül, azt csak a gyártó, a hivatalos szakszerviz vagy felhatalmazott szakember
cserélheti ki.
- 3 évnél fiatalabb gyermek kizárólag szigorú felügyelet mellett használhatja.
- 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják ki- vagy be a készüléket, ha az elhelyezés és az üzembe
helyezés megfelelően történt, illetve teljes mértékben megtanították a helyes kezelésre, vagy szigorúan
felügyelik őket. A 3 és 8 év közötti gyermekeknek tilos a hálózati vezetéket csatlakoztatni vagy kihúzni,
karbantartást végezni, illetve a készüléket szabályozni vagy tisztítani.
- A készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek
híján lévő személyek (beleértve a 8 évnél idősebb gyermekeket is) nem használhatják, hacsak nem kaptak
megfelelő oktatást a készülék biztonságos használatára vonatkozóan. Gyermekek nem játszhatnak a
készülékkel. Gyermekek a készülék tisztítását és karbantartását csak szigorú szülői felügyelet mellett
végezhetik.
FIGYELEM: a készülék egyes részegységei forrók lehetnek, és égési sérülést okozhatnak. Legyen különösen óvatos,
ha a készülék közelében gyermekek és csökkent ellenállóképességű személyek tartózkodnak
Az esetleges túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket
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2. FALRA SZERELÉS




A készülékhez komplett készletet mellékeltünk (6 mm-es csavarokkal, tiplikkel és fali
tartóval) a falra szereléshez.
A mellékelt tipliket nem szabad könnyűszerkezetes falban használni. Az ilyen típusú
falakhoz különleges tipliket kell használni.
Ha a készüléket falra szereli, be kell tartani az alább feltüntetett biztonsági távolságokat:



Miután kiválasztotta az üzembe helyezési pozíciót, csomagolja ki a készüléket, és vegye ki
a szerelőkészletet is



A falra szereléshez szükséges furatok helyét a dobozon lévő minta használatával jelölje ki:

Fúrás előtt ellenőrizze a méreteket és a vízszintes helyzetet. Méretek mm-ben
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3. BEÁLLÍTÁS
3.1 A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a konnektorba, majd kapcsolja be a készülék jobb oldalán lévő
kapcsolót. A gombbal kapcsolja be a fűtőtestet, ekkor az ECO jelző világít.
3.2 KIJELZŐ VEZÉRLÉSMÓDOK

MODE
ECO
PROG

Munkamódok
Gyors hozzáférés az ECO
hőmérséklethez
Program

Növel
Kapcsolja be, kapcsolja ki és
érvényesítse

Csökken

3.3 A KIJELZŐ

Hőmérséklet kiválasztás

A komfort hőmérséklet

Munkamódok

Ablak detektor funkció

Napi program

A fűtőelem BE

Lock funkció

Gyors hozzáférés az ECO hőmérséklethez

3.4 MUNKAMÓDOK
Az alábbi 3 üzemmód közül választhat :
 Auto. A hőmérséklet automatikusan változik, a 3 hőmérsékleten (kényelem, eco, fagyás)
függően. A sávok azt mutatják, hogy a hőmérsékletet óránként programozzák.
 Kézi. A felhasználó állítja be a kívánt értéket.
 Fil Pilote. A készülék a GIFAM szabványos programozását követi (csak Franciaországban
érhető el).
Nyomja meg a MODE gombot a munkamód megváltoztatásához.
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3.4.1 KÉZI ÜZEMMÓDBAN
- A kézi üzemmód kiválasztása

a képernyőn megjelenik

- Válassza ki a komfort hőmérsékletet.

Miután kiválasztotta a kézi üzemmódot, nyomja meg az ECO gombot a szobahőmérséklet 3 ° C-os
csökkentéséhez.

a képernyőn megjelenik

Nyomja meg ismét az ECO gombot a komfort hőmérséklet megfordításáho

3.4.2 AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD
- Az automatikus mód kiválasztása

a képernyőn megjelenik

- A hőmérséklet kiválasztása
Ebben a módban a hőmérséklet beállítása automatikusan megváltozik a felhasználó
konfigurációjának megfelelően, aki mindhárom hőmérséklet közül az egyiket hozzárendeli:
- Komfort (
az

) - amelyet a felhasználó választ a maximális kényelem elérése érdekében. Mivel

ikon aktív, a felhasználó kiválaszthatja a hőmérsékletet az

gombok megnyomásával.

- Takarék (
) - éjszakai vagy rövid távollétek esetén. Mindig 3ºC alatt áll a beállított /
komfort hőmérsékleten.
- Antifrost vagy minimum (
) – megakadályozza, hogy a szobahőmérséklet 7 ° C alá
csökkenjen.
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 3.4.3 FIL PILOTE.
A készülék a GIFAM szabványos programozását követi (csak Franciaországban érhető el).
3.5 IDŐBEOSZTÁS ÉS HASZNÁLAT
3.5.1 BEÁLLÍTANI AZ IDŐT
- Nyomja meg a PROG gombot, amíg a hét napja villog.

- Nyomja meg az

gombokat a hét napjának kiválasztásához, a megerősítéshez kattintson az

gombra. Az óra számjegyei villognak.

- Nyomja meg az
megerősítéshez.

- A

gombokat az óra kiválasztásához, majd kattintson az
Percek villognak.

gombra a

gombokkal válassza ki a perceket, majd a megerősítéshez kattintson az

gombra

3.5.2 HOGYAN KELL HASZNÁLNI A RADIÁTORT
Ha nem kívánja programozni a radiátort ebben a szakaszban, nyomja meg kétszer a PROG
gombot.
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Egyéni programozás végrehajtásához nyomja meg az
kiválasztásához. A

Kezdje a 0h-ot, nyomja meg az
anti frost

gombot a hét programnapjának

megerősítéshez nyomja meg a

gombot.

gombot a hőmérséklet kiválasztásához: comfort , eco

vagy

.

Erősítse meg és programozza a következő órát.

És így a nap 24 órájában
A hét más napjainak programozásához nyomja meg az
folytassa a fentiek szerint.

gombokat a nap kiválasztásához, és

3.5.3 MÁSOLÁSI FUNKCIÓ
Ezzel a funkcióval egy korábban programozott nap más napra másolható.
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Nyomja meg a PROG gombot, amíg a COPY felirat meg nem jelenik a képernyőn

Nyomja meg az
jóváhagyáshoz.

gombot a programozott nap kiválasztásához, nyomja meg az

Most nyomja meg az
gombot a

gombot a

gombot, hogy kiválassza a másolás napjának számát. Nyomja meg a
megerősítéshez.

3.5.4 LOCK FUNKCIÓ
A funkció

beállításához nyomja meg mind a MODE, mind az UP nyílgombot 3
másodpercig.

A blokkolás feloldásához tegye ugyanezt
3.5.5 ABLAK DETEKTOR FUNKCIÓ
Az
eszköz
beépített
érzékelője
észleli
a
hirtelen
hőmérsékletváltozásokat, azaz amikor az ablakot kinyitják, vagy
bármilyen más körülményt, amely megakadályozhatja a radiátor
felemelése a helyiség hőmérsékletét. Ez az üzemmód aktiválódik, ha
hőmérséklet 5 perc alatt 3ºC-kal csökken. Ez az üzemmód addig
amíg ez a csökkenő tendencia eltűnik.

a
marad,

4. KARBANTARTÁS
- A fal elszíneződésének megelőzése érdekében tartsa tisztán a padlót!
- Minden fűtési szezon kezdetekor porszívózza ki a készülék belsejét. Ha hosszabb ideig kikapcsolva
hagyja a készüléket (pl. a fűtési szezonon kívül), a por lerakódhat a belsejében!
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- A készülék burkolatát megnedvesített tisztítószeres kendővel vagy hasonló eszközzel tisztíthatja
meg!
- A fűtőtest áramtalanítását a hőfok lekapcsolása után végezze el! Ne kapcsolja ki a fűtőtestet fűtés
közben!

5. MŰSZAKI ADATOK
Leírás:
Méretek:
Tömeg:
Üzemi feszültség:
Frekvencia:
Dugasz:
Biztonsági termosztát:
Elektronikus
termosztát:
Védettség típusa:
Borítás:
Hőtároló elem:

Leírás:
Méretek:
Tömeg:
Üzemi feszültség:
Frekvencia:
Dugasz:
Biztonsági termosztát:
Elektronikus
termosztát:
Védettség típusa:
Borítás:
Hőtároló elem:

MÉRETEK ÉS TÖMEG
CONVEX 500W/1000W
500x500x (mm)
kg.
MŰSZAKI ADATOK
230 V
50 Hz
Nem földelt 10-16 A/250 VAC
Automatikus lekapcsolási hőmérséklet 90 ± 0,5º - Visszaállítási
hőmérséklet 65º ± 10º
Hőmérséklet ingadozás ºC
Class II IP 24
ANYAGOK
Minőségi szinterezett acél
DUAL KHERR

MÉRETEK ÉS TÖMEG
CONVEX 1500W/2000W
500x1000x (mm)
kg.
MŰSZAKI ADATOK
230 V
50 Hz
Nem földelt 10-16 A/250 VAC
Automatikus lekapcsolási hőmérséklet 90 ± 0,5º - Visszaállítási
hőmérséklet 65º ± 10º
Hőmérséklet ingadozás ºC
Class II IP 24
ANYAGOK
Minőségi szinterezett acél
DUAL KHERR
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STEEL CURVE
2000 W

Power: (W)
Weight: (Kg)
Frequency:
Ceramic component:
External Housing:
Thermostat
Safety thermostat

1500 W

540 x 930 x 130
17

Dimensions: (mm)
Voltage:

3000 W

900 x 450 x 110
16
II
24

230v ~AC
Class:
50 Hz
IP:
DUAL KHERR
Powder coated steel structure
Electronic. Temperature range 5°C to 30 °C
Bimetallic, Automatic, Rated Temperature: 90 ±5°C,Reset Temperature: 65 ±10°C
Heat output

2000 W

3000 W

1500 W

Nominal heat output

P nom

2,0 k W

3,0 k W

1,5 k W

Minimum heat output (indicative)

P min

N.A.

N.A.

N.A.

Maximum continuous heat output

P max,c

Auxiliary electricity consumption

2,0 k W

3,0 k W

1,5 k W

2000 W

3000 W

1500 W

At nominal heat output

el max

N.A.

N.A.

N.A.

At minimum heat output

el min

N.A.

N.A.

N.A.

In standby mode

el SB

0,000 k W

0,000 k W

0,000 k W

Type of heat input (select one)
manual heat charge control, with integrated thermostat

no

manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback

no

electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback
fan assisted heat output

yes
no

Type of heat output/room temperature control
single stage heat output and no room temperature control

no

Two or more manual stages, no room temperature control

no

with mechanic thermostat room temperature control

no

with electronic room temperature control

no

electronic room temperature control plus day timer

no

electronic room temperature control plus week timer

yes

Other control options (multiple selections possible)
room temperature control, with presence detection
room temperature control, with open window detection

no
yes

with distance control option

no

with adaptive start control

no

with working time limitation

yes

with black bulb sensor

no

CLIMASTAR GLOBAL COMPANY, S.L
Carretera AS-266 Oviedo-Porceyo, Km 7.
33192 Pruvia (Llanera) - Asturias - Spain
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6. GYIK

PROBLÉMA
A készülék nem
melegszik fel

LEHETSÉGES OK

A hőinercia következtében a készülék hőt ad át a helyiségnek; ha
A készülék energiatakarékos üzemmódban van

hőmérséklete nem
éri el a kívánt
értéket.

magasabb hőmérsékletre van szüksége, növelje a készülék
hőmérsékletét.

A hőfokbeállítás nem megfelelő
A helyiség

MEGOLDÁS

A kijelzőn ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérséklet érték van-e
beállítva.

Nem megfelelő helyiség méret

A készülék teljesítménye nem elegendő az adott helyiség fűtéséhez.

Túlzott magasság

Ellenőrizze, hogy a készüléket az előírt magasságban helyezte-e el.

A bemeneti és kimeneti nyílások le vannak takarva

Ne tegyen semmit a fűtőtest tetejére, és ne helyezze a válaszfalban
kialakított mélyedésbe.

Állítsa a hőmérsékletet a helyiség hőmérsékleténél Addig módosítsa a fűtőtest hőmérséklet beállítását, amíg 1 fokkal meg
alacsonyabb értékre

nem haladja a helyiség hőmérsékletét
Ellenőrizze, nincs-e működésben az automatikus kikapcsolási funkció.

A vezérlőkapcsoló és a megszakító le van
A fűtőtest nem

kapcsolva

működik

A programozott üzemmód ki van kapcsolva
A fűtőtest túl alacsonyan van

a falakat

Por halmozódott fel az alsó rácson
falfesték típusa

A gombok le
vannak zárvaA

Ellenőrizze,hogy az üzembe helyezés megfelelő volt-e, és a fűtőtestet
független, maximum 3500 W terhelhetőségű körre, 2,5 mm2-es
kábelátmérővel kötötték-e be.

Az üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban van

A fűtőtest elszínezi

Ha igen, kapcsolja ki.

A kezelőgombok nem működnek

Kapcsolja I állásba.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő program van-e beállítva; ha nem, állítsa be
azt.
A fűtőtest legalsó része és a padló között minimum 25 cm távolság
legyen.
Porszívózza le. Minden fűtési szezon kezdetekor ismételje meg a
porszívózást.
A magas ásványianyag (rutil) tartalmú festékek hajlamosak az
elsötétedésre.
Nyomja meg 3 másodpercig az MODE és a

gombot.

11

7. JÓTÁLLÁS

A CLIMASTAR garantálja, hogy a termék megvásárlásának pillanatában az anyagban és az elvégzett munkában
nincsenek hibák (korlátozott garancia). A CLIMASTAR kereskedelmi és önkéntes garanciát kínál; a feltüntetett
feltételek hasonlóak a jogi garancia feltételeihez, mivel a CLIMASTAR felelős az alábbiakban felsorolt használati
feltételekhez képest felmerült hibákért. Ezen túlmenően a CLIMASTAR 2 évre szóló teljes garanciát biztosít a
pótalkatrészekre.
-

-

-

-

-

-

-

-

A CLIMASTAR felelős a vásárlás időpontjától számított 6 hónapon belül felmerült hibákért. Ha a
meghibásodás 6 hónap után következik be, akkor a felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a
szállításkor is fennállt. A felhasználónak CLIMASTAR-t az említett hibáról két hónapon belül tájékoztatnia
kell.
A szolgáltatás igénybevételéhez a garancia feltételei szerint szükséges a berendezés vásárlási dátumának
megadása, mivel a jótállási idő a vásárlás ügyfél által számlával igazolt időpontjával kezdődik. Ez a garancia
azonban semmilyen esetben sem vonatkozik a gyártási időponttól számított harminc hat hónapon túl felmerülő
hibákra.
Ez a garancia kizárólag a gyártási hibás alkatrész vagy alkatrészek javítására korlátozódik, illetve a rendszer
teljes cseréjére, ha a gyártó véleménye szerint a javítás nem lehetséges vagy gazdaságtalan. Ez nem tartalmaz
más típusú kiadásokat, mint telepítést, összeszerelést, szétszerelést vagy szállítást.
Ez a garancia nem terjed ki a balesetek, a helytelen használat, a gondatlanság, az elhasználódás, a törés, a
helytelen telepítés és a rendszer rossz áramellátása által okozott hibákra és/vagy hibás működésre. Ez a
garancia szintén nem érvényes, ha a berendezést fűtéstől eltérő célra használják, a terméket megváltoztatják,
módosítják, engedély nélkül javítják, valamint a termék szállítását követően bekövetkező, a gyártó hatáskorén
kívül eső egyéb okok miatt következik be a meghibásodás.
A garancia nem terjed ki a berendezés vagy a telepítés előkészületeinek költségeire, például rejtett helyek,
magasságok és nem megfelelő mennyezetek kialakítására. Ugyancsak nem tartalmazza a szerkezeti elemek
eltávolításából vagy cseréjéből származó költségeket sem, amelyekre azért van szükség, hogy hozzáférjenek
a berendezéshez vagy a beszereléshez.
A CLIMASTAR-hoz nem küldhető vissza semmilyen fűtési rendszer sem egy korábbi, jóváhagyott és
hivatalos KERESKEDELMI VISSZASZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY hiányában. A CLIMASTAR semmilyen
felelősséget nem vállal olyan berendezésekért, amelyeket a korábban említett KERESKEDELMI
VISSZASZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY nélkül küldtek vissza.
A CLIMASTAR és/vagy képviselői jogosultak eldönteni, hogy cseréljék-e a rendszert, vagy a sérült
alkatrészeket javítsák meg. Ezen opciók egyike sem hosszabbítja meg az eredeti garanciális időtartamot.
Bármelyik javítást a műszaki szerviznek kell elvégeznie, és ezt a gyártónak és/vagy bármely képviselőjének
engedélyeznie kell; a jogosulatlan személy által végzett bármilyen beavatkozás érvényteleníti ezt a garanciát.
Az eszköz helyettesítése esetén a vevőnek el kell mennie az értékesítési központba, amely a rendszer
átvételéért felelős.
FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA: A CLIMASTAR, mint gyártó, nem vállal felelősséget semmilyen
személyes vagy anyagi kárért, amely közvetlenül vagy közvetetten a nem megfelelő telepítés következtében,
a helytelen kezelés okán vagy a szakképzett személyzet hiánya miatt következik be, illetve a beszerelés
költségeiért, amelyek kifejezetten ki vannak zárva ebből a garanciából.
A jelen feltételek egyike sem terjeszthető ki vagy módosítható a CLIMASTAR magyar képviselőjének
kifejezett hozzájárulása nélkül.
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magyarországi importőr:
Nordinova Energy Kft.
HU 1037 Budapest Bécsi út 403
www.climastar.hu
szerviz:
HU 1106 Budapest Jászberényi út 47/c
Tel: +36 (70) 430- 4285
online hibabejelentés:
www.nordinova.hu/webshop/szerviz
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