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negatív
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FAGYVÉD. FŰTÉS 
KI-

KAPCSOLÁSA

7 mp.-re

FESZÜLTSÉG
A VEZÉRLŐKÁBEL
ÉS A NULLA KÖZT

KÖZVETÍTETT
JEL

Falra szerelhető elektromos  

fűtőkészülék  
elektronikus termosztáttal,  

mozgás- és szellőztetés-érzékelővel.

Beszerelési és üzemeltetési  
útmutató

Solius

Termosztát 
energiatakarékos 
funkciókkal

Préselt alumínium 
fűtőelem

Termosztát 
érzékelője

Perforált  
burkolat

Biztonsági  
hőkioldó

Üzemmód kapcsoló
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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/a., 1/b. 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 lehet üzemeltetni.

Ne szerelje az álló készüléket fektetve, fekvőt pedig állítva.
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1.2. A készülék felszerelése

I, A tartókonzol leszerelése:

Fektesse le a készüléket a hátuljával felfelé egy sík felületre. Távolítsa el a készülék 
hátuljáról a tartókonzolt egy lapos csavarhúzó segítségével. 
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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/a. ábrát. Ügyeljen arra, 
hogy a mozgásérzékelőt ne takarja el bútor, illetve ne szerelje a sarokba a készüléket 
(1/b. ábra).
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Installation

Installation guidelines
- This device was designed to be installed in residential premises. In any other case, please call your

distributor.
- Installation must comply with the standards currently enforced in the country of use.
- The panel heater must be supplied with 230V single-phase 50Hz.
- In damp areas such as bathrooms and kitchens, you must install the connection box at least 25cm

above the floor.
Keep the panel heater away from any draughts that may interfere with its operation
(e.g.: under a centrally controlled fan, etc ...).
Do not install the heater under a fixed socket.
The panel heater is fitted with a detection system, whose sensor is located on the front of the
appliance.

PREPARING THE INSTALLATION OF THE PANEL HEATER

Volume 1 No electrical appliance

Volume 2 Class II IPX24 electrical appliance

Volume 3 Class II electrical appliance

We strongly advise against installing vertical machines above an altitude of 1000m
(risk of faulty operation).

Installing a machine at altitude causes an increase in air output temperature
(of the order of 10°C per 1000m above sea level).

It is forbidden to install a vertical machine horizontally or vice versa.
Do not use the device in mobile, on feets or on casters.

50 cm

15
cm

Comply with the minimum distances from
any furniture units when positioning the
appliance.

To optimise absence detection by your appliance, do not
install it in a closed off corner or behind furniture.

GB
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 - Dugvillával szerelt modell esetén a készüléket a fali csatlakozó-
ba kell dugni.

 - Kötődobozba kötés, központi programvezérlés nélkül: fázis=-
barna, nulla=kék. A készüléket NEM kell földelni, a fekete 
vezérlőkábel ebben az esetben nincs használatban. 

 - Központi programvezérlés esetén a fekete vezérlőkábelt (pilot 
wire) a többi készülék fekete vezérlőkábelével kell összekötni. Vizes helyiségekben a 
kötődobozt vagy konnektort min. 25 cm-re kell a padlószinttől elhelyezni.

 - Fix bekötést csak szakképzett villanyszerelő végezhet. A fűtőkészüléket és a fekete 
vezérlőkábelt nem kell földelni. Ha a készüléket 30mA FI-relére kötötték (pl. fürdő-
szobában) a vezérlőkábelt is azonos potenciálra kell hozni.
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1.4 A vezérlőkábelen közvetített jel  
(csak hálózatba kötött készülékek esetén)

 - A fekete vezetéket TILOS a földelésre kötni!
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negatív

+115 Volt
pozitív

230 Volt
3 mp.-re

230 Volt

5'

3''

5'

7''

FAGYVÉD. FŰTÉS 
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2. Kezelőszervek és üzemmódok

2.1. Kezelőszervek és kijelző

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

2.2. Energiatakarékossági funkciók (B)

A készülék különböző energiatakarékossági funkciói között válthat (lásd 9. oldal).

2.3. Üzemmódok leírása

A  Üzemmód választó

B  Energiatakarékossági funkciók

C  Hőmérséklet állító

D  Gazdaságos hőmérséklet jelzés

E  Fűtés visszajelző

Piktogram Megnevezés Mikor használja ezt a módot?

Komfort Amikor otthon tartózkodnak.

Takarék/ECO Éjszaka, vagy 2-24 órás távollét esetén.

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

Időprogram 
alapján

Ez a mód több, hálózatba kötött (vezérlőkábel - pilot 
wire) és külső programozóval ellátott készülék esetén 
használható. Központi beállítás alapján váltanak Komfort 
és ECO mód között a készülékek.

Készenlét A készülék kikapcsolt állapotban van

2 perc inaktivitás után a D gazdaságosság-jelző kialszik

27

Operation

You can run your panel heater in several modes:
• Comfort mode ( ) which enables you to have the right ambient temperature.
• Eco mode ( ) which enables you to lower the temperature in your room when you will be away

from your home for a long time or during the night, especially in bedrooms.
• Programming mode ( ) which enables you to programme the Comfort and Eco modes accor-

ding to how a room will be occupied by means of a programming system (as an option).
• Frost mode ( ) which enables you to maintain a temperature of around 7°C during an absen-

ce of more than 24 hours, for example.
• Stand-by mode ( ) which enables you to stop your panel heater from heating.

Control box

A Mode selection cursor

B Control knob for the energy-saving
functions

C Control knob for the Comfort tem-
perature

D Consumption indication lights

E Heating light

A B C

DE

The energy-saving functions (please refer to page 31)

Activate airing detection

Activate absence detection

Activate airing and absence detection

Deactivate airing and absence detection

GB

After 2 minutes of inactivity, the light on indicator D goes out automatically.
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A B C

DE
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 - Szellőztetés mód aktiválása

 - Távollét mód aktiválása

 - Szellőztetés és távollét mód aktiválása

 - Szellőztetés és távollét mód kikapcsolva

Fázis

Nulla
Elektromos
hálózat

Barna=fázis

Kék=nulla

Fekete=
VezérlőkábelA készülék

csatakozó
kábele

Háromféle bekötési lehetőség

1-es lehetőség: 
önálló készülék

2-es lehetőség: 
alegység

A készülék nincs távvezérelve
A vezérlőkábel nincs bekötve

Vezérlőkábel a főegységhez/
programozóhoz csatlakozik

3-as lehetőség: 
központi legység

Vezérlőkábel a hálózatban lévő
alegység(ek)hez csatlakozik

KOMFORT TAKARÉK KOMFORT
-1°C

KOMFORT
-2°C

0 Volt 230 Volt
-115 Volt
negatív

+115 Volt
pozitív

230 Volt
3 mp.-re

230 Volt

5'

3''

5'

7''

FAGYVÉD. FŰTÉS 
KI-

KAPCSOLÁSA

7 mp.-re

FESZÜLTSÉG
A VEZÉRLŐKÁBEL
ÉS A NULLA KÖZT

KÖZVETÍTETT
JEL
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PROG
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HEATINGYOUR ROOM:
HOW TO USE COMFORT MODE

This mode enables you to have the ambient temperature you desire in your room. The consump-
tion indicator lights enable you to optimise your setting (see page 33).

PROG

Use

1 2

The heating light E illuminates if the room’s
temperature is below that indicated on the
control knob C.

Set the temperature knob C to the
desired temperature. For a setting of
around 19°C, only the first light (green)
on the indicator D comes on to indicate
optimised consumption.

Set the cursor A to position
The heating light E illuminates if the
room’s temperature is below that indi-
cated on the control knob C.

3 4

If the room’s temperature is acceptable,
setting is complete.

The higher the temperature shown on the
control knob C the more the indicator light
D moves to the right.

Wait at least 6 hours for the room’s tem-
perature to stabilise.

If the room’s temperature is not accept-
able, progressively adjust the control
knob C using the notches (one notch at a
time).

A

E

CE

C

D

D

3. Fűtési beállítások

3.1. A komfort mód (

Fázis

Nulla
Elektromos
hálózat

Barna=fázis

Kék=nulla

Fekete=
VezérlőkábelA készülék

csatakozó
kábele

Háromféle bekötési lehetőség

1-es lehetőség: 
önálló készülék

2-es lehetőség: 
alegység

A készülék nincs távvezérelve
A vezérlőkábel nincs bekötve

Vezérlőkábel a főegységhez/
programozóhoz csatlakozik

3-as lehetőség: 
központi legység

Vezérlőkábel a hálózatban lévő
alegység(ek)hez csatlakozik

KOMFORT TAKARÉK KOMFORT
-1°C

KOMFORT
-2°C

0 Volt 230 Volt
-115 Volt
negatív

+115 Volt
pozitív

230 Volt
3 mp.-re

230 Volt

5'

3''

5'

7''

FAGYVÉD. FŰTÉS 
KI-

KAPCSOLÁSA

7 mp.-re

FESZÜLTSÉG
A VEZÉRLŐKÁBEL
ÉS A NULLA KÖZT

KÖZVETÍTETT
JEL

) aktiválása és beállítása 

Ez a mód felel meg a normál fűtésnek, ezzel a móddal tudja a kívánt szobahőmérsékle-
tet tartani. Az energiatakarékos funkciók segítségével az üzemeltetés optimalizálható 
(lásd 9. oldal). 

A helyiség hőmérsékletének stabilizálódásához szükséges idő a környezeti 
tényezők függvényében elérheti a 6 órát is!

A termosztát hőmérsékletének maximálisra állításával a készülék nem fog 
gyorsabban felfűteni, ezért fontos, hogy a komfort hőmérséklet, amit folya-
matosan tart a készülék, pontosan legyen beállítva.



Az üzemmód választó gombot (A) állítsa 
komfort módba (

Fázis

Nulla
Elektromos
hálózat

Barna=fázis

Kék=nulla

Fekete=
VezérlőkábelA készülék

csatakozó
kábele

Háromféle bekötési lehetőség

1-es lehetőség: 
önálló készülék

2-es lehetőség: 
alegység

A készülék nincs távvezérelve
A vezérlőkábel nincs bekötve

Vezérlőkábel a főegységhez/
programozóhoz csatlakozik

3-as lehetőség: 
központi legység

Vezérlőkábel a hálózatban lévő
alegység(ek)hez csatlakozik

KOMFORT TAKARÉK KOMFORT
-1°C

KOMFORT
-2°C

0 Volt 230 Volt
-115 Volt
negatív

+115 Volt
pozitív

230 Volt
3 mp.-re

230 Volt

5'

3''

5'

7''

FAGYVÉD. FŰTÉS 
KI-

KAPCSOLÁSA

7 mp.-re

FESZÜLTSÉG
A VEZÉRLŐKÁBEL
ÉS A NULLA KÖZT

KÖZVETÍTETT
JEL

)

Ha a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, 
mint a C tekerőgombon beállított hőmér-
séklet, akkor az E visszajelző lámpa kigyul-
lad.

Állítsa be a kívánt hőmérsékletet C tekerő-
gomb segítségével. 19 ˚C körüli értéknél a D 
visszajelző lámpán csak az első lámpa (zöld) 
gyullad ki, jelezve az optimális energiafel-
használást. 
Ha a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, 
mint a beállított hőmérséklet, akkor az E 
visszajelző lámpa kigyullad. 

Ha a hőmérséklet nem megfelelő, fokoza-
tosan növelje az értéket a C tekerőgomb 
segítségével (egyszerre mindig csak egy 
fokozattal). Minél magasabbra állítja a 
hőmérsékletet, annál magasabb lesz az 
energia felhasználás, amit D fogyasztásjelző 
újabb lámpáinak kigyulladása jelez.

28
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HOW TO USE COMFORT MODE

This mode enables you to have the ambient temperature you desire in your room. The consump-
tion indicator lights enable you to optimise your setting (see page 33).

PROG

Use

1 2

The heating light E illuminates if the room’s
temperature is below that indicated on the
control knob C.

Set the temperature knob C to the
desired temperature. For a setting of
around 19°C, only the first light (green)
on the indicator D comes on to indicate
optimised consumption.

Set the cursor A to position
The heating light E illuminates if the
room’s temperature is below that indi-
cated on the control knob C.

3 4

If the room’s temperature is acceptable,
setting is complete.

The higher the temperature shown on the
control knob C the more the indicator light
D moves to the right.

Wait at least 6 hours for the room’s tem-
perature to stabilise.

If the room’s temperature is not accept-
able, progressively adjust the control
knob C using the notches (one notch at a
time).

A

E

CE

C

D

D

28

HEATINGYOUR ROOM:
HOW TO USE COMFORT MODE

This mode enables you to have the ambient temperature you desire in your room. The consump-
tion indicator lights enable you to optimise your setting (see page 33).

PROG

Use

1 2

The heating light E illuminates if the room’s
temperature is below that indicated on the
control knob C.

Set the temperature knob C to the
desired temperature. For a setting of
around 19°C, only the first light (green)
on the indicator D comes on to indicate
optimised consumption.

Set the cursor A to position
The heating light E illuminates if the
room’s temperature is below that indi-
cated on the control knob C.

3 4

If the room’s temperature is acceptable,
setting is complete.

The higher the temperature shown on the
control knob C the more the indicator light
D moves to the right.

Wait at least 6 hours for the room’s tem-
perature to stabilise.

If the room’s temperature is not accept-
able, progressively adjust the control
knob C using the notches (one notch at a
time).

A

E

CE

C

D

D

!



7

3.2. A takarék mód (

Fázis

Nulla
Elektromos
hálózat

Barna=fázis

Kék=nulla

Fekete=
VezérlőkábelA készülék

csatakozó
kábele

Háromféle bekötési lehetőség

1-es lehetőség: 
önálló készülék

2-es lehetőség: 
alegység

A készülék nincs távvezérelve
A vezérlőkábel nincs bekötve

Vezérlőkábel a főegységhez/
programozóhoz csatlakozik

3-as lehetőség: 
központi legység

Vezérlőkábel a hálózatban lévő
alegység(ek)hez csatlakozik

KOMFORT TAKARÉK KOMFORT
-1°C

KOMFORT
-2°C

0 Volt 230 Volt
-115 Volt
negatív

+115 Volt
pozitív

230 Volt
3 mp.-re

230 Volt

5'

3''

5'

7''

FAGYVÉD. FŰTÉS 
KI-

KAPCSOLÁSA

7 mp.-re

FESZÜLTSÉG
A VEZÉRLŐKÁBEL
ÉS A NULLA KÖZT

KÖZVETÍTETT
JEL

) aktiválása 

Ebben az állásban a készülék a C tekerőgombon beállított komfort hőmérsékletet auto-
matikusan visszaveszi kb. 3,5°C-kal. Ezt a módot rövidebb távollét (2-24 óra) és éjszaká-
ra, pl. hálószobákba javasoljuk. 

3.3. A fagyvédelem/távollét mód (

Fázis

Nulla
Elektromos
hálózat

Barna=fázis

Kék=nulla

Fekete=
VezérlőkábelA készülék

csatakozó
kábele

Háromféle bekötési lehetőség

1-es lehetőség: 
önálló készülék

2-es lehetőség: 
alegység

A készülék nincs távvezérelve
A vezérlőkábel nincs bekötve

Vezérlőkábel a főegységhez/
programozóhoz csatlakozik

3-as lehetőség: 
központi legység

Vezérlőkábel a hálózatban lévő
alegység(ek)hez csatlakozik

KOMFORT TAKARÉK KOMFORT
-1°C

KOMFORT
-2°C

0 Volt 230 Volt
-115 Volt
negatív

+115 Volt
pozitív

230 Volt
3 mp.-re

230 Volt

5'

3''

5'

7''

FAGYVÉD. FŰTÉS 
KI-

KAPCSOLÁSA

7 mp.-re

FESZÜLTSÉG
A VEZÉRLŐKÁBEL
ÉS A NULLA KÖZT

KÖZVETÍTETT
JEL

) aktiválása

Ebben az állásban a készülék a kb. 7°C-on tartja a helyiség hőmérsékletét (±3°C). Ezt a 
módot hosszabb távollét (több mint 24 óra) esetén javasoljuk. 

A mozgásérzékelő használatával szintén automatikus hőmérséklet csökken-
tés érhető el, beállításáról a 9. oldalon talál információt.

Az üzemmód választó gombot (A) állítsa 
takarék módba (

Fázis

Nulla
Elektromos
hálózat

Barna=fázis

Kék=nulla

Fekete=
VezérlőkábelA készülék

csatakozó
kábele

Háromféle bekötési lehetőség

1-es lehetőség: 
önálló készülék

2-es lehetőség: 
alegység

A készülék nincs távvezérelve
A vezérlőkábel nincs bekötve

Vezérlőkábel a főegységhez/
programozóhoz csatlakozik

3-as lehetőség: 
központi legység

Vezérlőkábel a hálózatban lévő
alegység(ek)hez csatlakozik

KOMFORT TAKARÉK KOMFORT
-1°C

KOMFORT
-2°C

0 Volt 230 Volt
-115 Volt
negatív

+115 Volt
pozitív

230 Volt
3 mp.-re

230 Volt

5'

3''

5'

7''

FAGYVÉD. FŰTÉS 
KI-

KAPCSOLÁSA

7 mp.-re

FESZÜLTSÉG
A VEZÉRLŐKÁBEL
ÉS A NULLA KÖZT

KÖZVETÍTETT
JEL

)

Ezzel kb. 3,5°C-kal csökkenti a beállított 
komfort hőmérsékletet anélkül, hogy a C 
tekerőgombon állítani kellene.

Az üzemmód választó gombot (A) állítsa 
fagyvédő módba (

Fázis

Nulla
Elektromos
hálózat

Barna=fázis

Kék=nulla

Fekete=
VezérlőkábelA készülék

csatakozó
kábele

Háromféle bekötési lehetőség

1-es lehetőség: 
önálló készülék

2-es lehetőség: 
alegység

A készülék nincs távvezérelve
A vezérlőkábel nincs bekötve

Vezérlőkábel a főegységhez/
programozóhoz csatlakozik

3-as lehetőség: 
központi legység

Vezérlőkábel a hálózatban lévő
alegység(ek)hez csatlakozik

KOMFORT TAKARÉK KOMFORT
-1°C

KOMFORT
-2°C

0 Volt 230 Volt
-115 Volt
negatív

+115 Volt
pozitív

230 Volt
3 mp.-re

230 Volt

5'

3''

5'

7''

FAGYVÉD. FŰTÉS 
KI-

KAPCSOLÁSA

7 mp.-re

FESZÜLTSÉG
A VEZÉRLŐKÁBEL
ÉS A NULLA KÖZT

KÖZVETÍTETT
JEL

)

Ezzel kb. 7°C-ra állítja a tartandó hőmérsék-
letet.

29

AUTOMATICALLY LOWERING THE TEMPERATURE INYOUR
ROOM: HOW TO USE ECO MODE

This involves a lowering of the temperature by around 3.5°C with respect to the Comfort tempe-
rature , set on the control knob C. We recommend that you use this mode when you will be
absent for 2 to 24 hours, or during the night, especially in bedrooms.

PROG

Set the cursor A to position
The Comfort temperature
will be lowered by about 3.5°C.

This mode enables you to lower the tem-
perature automatically without altering the
Comfort setting on the control knob C.

A

GB

35

IFYOU WILL BE ABSENT FOR A PERIOD
OF MORE THAN 24 HOURS

PROG

Set the cursor A to

Your panel heater will maintain a tempera-
ture of 7°C ±3°C, corresponding to the
Frost setting.

A

LOCKING THE PANEL HEATER’S SETTINGS

Set the control knob C to
the desired position.

Remove one pin from its
holder on the back of the
control box.

Place the locking pin in
the hole opposite the
arrow.

C

Pins

Release the panel heater from its hanging frame (see Page 26).

LOCKING THE TEMPERATURE CONTROL KNOB

Temperature
control knob

Now the setting on the con-
trol knob C cannot be altered.

1 2 3

GB
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Operation

You can run your panel heater in several modes:
• Comfort mode ( ) which enables you to have the right ambient temperature.
• Eco mode ( ) which enables you to lower the temperature in your room when you will be away

from your home for a long time or during the night, especially in bedrooms.
• Programming mode ( ) which enables you to programme the Comfort and Eco modes accor-

ding to how a room will be occupied by means of a programming system (as an option).
• Frost mode ( ) which enables you to maintain a temperature of around 7°C during an absen-

ce of more than 24 hours, for example.
• Stand-by mode ( ) which enables you to stop your panel heater from heating.

Control box

A Mode selection cursor

B Control knob for the energy-saving
functions

C Control knob for the Comfort tem-
perature

D Consumption indication lights

E Heating light

A B C

DE

The energy-saving functions (please refer to page 31)

Activate airing detection

Activate absence detection

Activate airing and absence detection

Deactivate airing and absence detection

GB

After 2 minutes of inactivity, the light on indicator D goes out automatically.
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NB : When there are no instructions from the pilot wire, the appliance heats in Comfort mode .
The instructions for Frost and Stop take priority over Eco mode and Comfort mode .
The changeover time is around 12 seconds when switching from Comfort mode to Eco
mode

PROG

Set the cursor A to position

The heating light E illuminates if the room’s
ambient temperature is below the desired
temperature for the selected mode
(Comfort temperature in Comfort mode
and reduced temperature in Eco mode ).

Set the Comfort temperature that will
serve as a base for programming my
reductions in temperature:
Set the temperature control knob C to
the desired temperature.

1 2

C

E

A

By connecting the pilot wire to a programmer, or if you use an on-board programmer (available as
an option), you can programme your Comfort and temperature periods (please refer to the
instructions included with your programmer).
You can connect several appliances to one programmer.

The temperature set on the control knob C is the base temperature that will serve as a reference
for the desired temperature according to the programming.

Order on your program-
ming box

Lower

COMFORT -1°C -1°C with respect to the setting on the knurled knob C

COMFORT -2°C -2°C with respect to the setting on the knurled knob C

ECO -3.5°C with respect to the setting on the knurled knob C

FROST Ambient temperature held at around 7°C.

STOP Immediate switch off of the heating (used to disconnect the power).

PROGRAMMING THE HEATING PERIOD:
HOW TO USE PROG MODE

If you have a programmer:

Using the programming, you can adjust your panel heater’s settings to suit your lifestyle.

3.4. A program mód (PROG) aktiválása és beállítása 

Időzített üzemmódhoz külön megvásárolható Interface és Chronopass szükséges. Ebben 
az üzemmódban a készülék a Chronopass egységen beállított időben kapcsolja a kom-
fort és a takarék módot, a hét minden napján. A fekete vezérlőkábel használatával több 
készülék hálózatba is köthető, így egy főegység alapján kapcsoltatható a többi alegység. 
A hálózatba kötésről és a Chronopass rendszerről érdeklődjön a forgalmazónál.

A C tekerőgombon beállított hőmérséklet a komfort hőmérséklet, amelyhez képest - a 
központi vezérlő utasításai alapján - a készülék automatikusan csökkenti a hőmérsékle-
teket.

Központi jel Funkció

KOMFORT -1˚C
A C tekerőgombon beállított hőmérsékletet 1˚C-kal csök-
kenti automatikusan

KOMFORT -2˚C
A C tekerőgombon beállított hőmérsékletet 2˚C-kal csök-
kenti automatikusan

ECO
A C tekerőgombon beállított hőmérsékletet 3,5˚C-kal 
csökkenti automatikusan

FAGYVÉDŐ/FROST A helyiség hőmérsékletét kb. 7˚C-on tartja

STOP Készülék kikapcsolása

A program mód használata előtt komfort 
módban (

Fázis

Nulla
Elektromos
hálózat

Barna=fázis

Kék=nulla

Fekete=
VezérlőkábelA készülék

csatakozó
kábele

Háromféle bekötési lehetőség

1-es lehetőség: 
önálló készülék

2-es lehetőség: 
alegység

A készülék nincs távvezérelve
A vezérlőkábel nincs bekötve

Vezérlőkábel a főegységhez/
programozóhoz csatlakozik

3-as lehetőség: 
központi legység

Vezérlőkábel a hálózatban lévő
alegység(ek)hez csatlakozik

KOMFORT TAKARÉK KOMFORT
-1°C

KOMFORT
-2°C

0 Volt 230 Volt
-115 Volt
negatív

+115 Volt
pozitív

230 Volt
3 mp.-re

230 Volt

5'

3''

5'

7''

FAGYVÉD. FŰTÉS 
KI-

KAPCSOLÁSA

7 mp.-re

FESZÜLTSÉG
A VEZÉRLŐKÁBEL
ÉS A NULLA KÖZT

KÖZVETÍTETT
JEL

) C tekerőgomb segítségével 
állítsa be a kiindulási hőmérsékletet.

Az üzemmód választó gombot (A) állítsa 
program módba (PROG).

Ha a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, 
mint az éppen aktuális időperiódushoz 
rendelt hőmérséklet, akkor az E visszajelző 
lámpa kigyullad.

30

NB : When there are no instructions from the pilot wire, the appliance heats in Comfort mode .
The instructions for Frost and Stop take priority over Eco mode and Comfort mode .
The changeover time is around 12 seconds when switching from Comfort mode to Eco
mode

PROG

Set the cursor A to position

The heating light E illuminates if the room’s
ambient temperature is below the desired
temperature for the selected mode
(Comfort temperature in Comfort mode
and reduced temperature in Eco mode ).

Set the Comfort temperature that will
serve as a base for programming my
reductions in temperature:
Set the temperature control knob C to
the desired temperature.

1 2

C

E

A

By connecting the pilot wire to a programmer, or if you use an on-board programmer (available as
an option), you can programme your Comfort and temperature periods (please refer to the
instructions included with your programmer).
You can connect several appliances to one programmer.

The temperature set on the control knob C is the base temperature that will serve as a reference
for the desired temperature according to the programming.

Order on your program-
ming box

Lower

COMFORT -1°C -1°C with respect to the setting on the knurled knob C

COMFORT -2°C -2°C with respect to the setting on the knurled knob C

ECO -3.5°C with respect to the setting on the knurled knob C

FROST Ambient temperature held at around 7°C.

STOP Immediate switch off of the heating (used to disconnect the power).

PROGRAMMING THE HEATING PERIOD:
HOW TO USE PROG MODE

If you have a programmer:

Using the programming, you can adjust your panel heater’s settings to suit your lifestyle.

Megjegyzés: Ha a vezérlőkábelen (pilot wire) nincs parancs, a készülék komfort módban 
üzemel. A komfortból ECO-ba váltás kb. 12 másodpercet vesz igénybe. 
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NB: If the function does not meet your requirements, you can manually stop the panel heater from heating
(Stand-by mode ). When the function is running, the green LED flashes slowly.

HOW TO USE THE ENERGY-SAVING FUNCTIONS

To use these functions, we recommend that you set the cursor A to Comfort or Programming
mode.

These functions are in addition to the programming functions.

To activate the airing detection function:
Turn control knob B to position

The operating instructions are for 7°C ±3°C for
the whole time that your room is being aired.
When you close the window, your panel heater
will return to its initial operating mode.
After 2 hours, the appliance starts heating
again in any case.The maximum expected
airing period is 2 hours.

B

GB

Do not heats the room while it is being ventilated allow you to save energy. If you do not turn off your
heater when a window is open for a long time, the airing function stops your device from heating
when it is not necessary: your heater automatically detects when the window is opened or closed and
therefore saves energy.
Your device reacts to an open or close window according to several variables, especially

- the temperature settings programmed for the room
- the outside temperature
- the location of your heater, etc.

By detecting whether the window is open or closed,
the airing function helps you to be environmentally friendly: you save energy by not heating your house
when you ventilated it.

Optimum zone

ACTIVATING THE AIRING DETECTION FUNCTION

4. Energiatakarékossági funkciók

4.1. A szellőztetés figyelés ( 

27

Operation

You can run your panel heater in several modes:
• Comfort mode ( ) which enables you to have the right ambient temperature.
• Eco mode ( ) which enables you to lower the temperature in your room when you will be away

from your home for a long time or during the night, especially in bedrooms.
• Programming mode ( ) which enables you to programme the Comfort and Eco modes accor-

ding to how a room will be occupied by means of a programming system (as an option).
• Frost mode ( ) which enables you to maintain a temperature of around 7°C during an absen-

ce of more than 24 hours, for example.
• Stand-by mode ( ) which enables you to stop your panel heater from heating.

Control box

A Mode selection cursor

B Control knob for the energy-saving
functions

C Control knob for the Comfort tem-
perature

D Consumption indication lights

E Heating light

A B C

DE

The energy-saving functions (please refer to page 31)

Activate airing detection

Activate absence detection

Activate airing and absence detection

Deactivate airing and absence detection

GB

After 2 minutes of inactivity, the light on indicator D goes out automatically.

 ) aktiválása 

Ez a funkció figyeli a szellőztetés miatti hirtelen hőmérséklet csökkenést. A készülék 
automatikusan fagyvédő módba vált 

Fázis

Nulla
Elektromos
hálózat

Barna=fázis

Kék=nulla

Fekete=
VezérlőkábelA készülék

csatakozó
kábele

Háromféle bekötési lehetőség

1-es lehetőség: 
önálló készülék

2-es lehetőség: 
alegység

A készülék nincs távvezérelve
A vezérlőkábel nincs bekötve

Vezérlőkábel a főegységhez/
programozóhoz csatlakozik

3-as lehetőség: 
központi legység

Vezérlőkábel a hálózatban lévő
alegység(ek)hez csatlakozik

KOMFORT TAKARÉK KOMFORT
-1°C

KOMFORT
-2°C

0 Volt 230 Volt
-115 Volt
negatív

+115 Volt
pozitív

230 Volt
3 mp.-re

230 Volt

5'

3''

5'

7''

FAGYVÉD. FŰTÉS 
KI-

KAPCSOLÁSA

7 mp.-re

FESZÜLTSÉG
A VEZÉRLŐKÁBEL
ÉS A NULLA KÖZT

KÖZVETÍTETT
JEL

 (7°C), ha érzékeli az ablak kinyitását, majd 
visszatér a beállított hőmérsékletre, ha a helyiség hőmérséklete ismét normalizálódik 
(bezárják az ablakot, és megszűnik a hirtelen lehűlés).

Ennek a funkciónak a használata 

Fázis

Nulla
Elektromos
hálózat

Barna=fázis

Kék=nulla

Fekete=
VezérlőkábelA készülék

csatakozó
kábele

Háromféle bekötési lehetőség

1-es lehetőség: 
önálló készülék

2-es lehetőség: 
alegység

A készülék nincs távvezérelve
A vezérlőkábel nincs bekötve

Vezérlőkábel a főegységhez/
programozóhoz csatlakozik

3-as lehetőség: 
központi legység

Vezérlőkábel a hálózatban lévő
alegység(ek)hez csatlakozik

KOMFORT TAKARÉK KOMFORT
-1°C

KOMFORT
-2°C

0 Volt 230 Volt
-115 Volt
negatív

+115 Volt
pozitív

230 Volt
3 mp.-re

230 Volt

5'

3''

5'

7''

FAGYVÉD. FŰTÉS 
KI-

KAPCSOLÁSA

7 mp.-re

FESZÜLTSÉG
A VEZÉRLŐKÁBEL
ÉS A NULLA KÖZT

KÖZVETÍTETT
JEL

, vagy PROG módban ajánlott. A funkció nem aján-
lott folyosón, bejárati ajtó, vagy pl. fűtetlen garázsba vezető ajtók mellett elhelyezett 
készülékeken. 

A szellőztetés figyelés funkció sok tényezőtől függ:
 - a kívánt szobahőmérséklet
 - a külső hőmérséklet
 - a készülék elhelyezkedése az ablakokhoz képest

Ezzel a funkcióval csökkentheti a szellőztetéskor  
előforduló energiapazarlást.

4.2. Automatikus távollét ( 
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Operation

You can run your panel heater in several modes:
• Comfort mode ( ) which enables you to have the right ambient temperature.
• Eco mode ( ) which enables you to lower the temperature in your room when you will be away

from your home for a long time or during the night, especially in bedrooms.
• Programming mode ( ) which enables you to programme the Comfort and Eco modes accor-

ding to how a room will be occupied by means of a programming system (as an option).
• Frost mode ( ) which enables you to maintain a temperature of around 7°C during an absen-

ce of more than 24 hours, for example.
• Stand-by mode ( ) which enables you to stop your panel heater from heating.

Control box

A Mode selection cursor

B Control knob for the energy-saving
functions

C Control knob for the Comfort tem-
perature

D Consumption indication lights

E Heating light

A B C

DE

The energy-saving functions (please refer to page 31)

Activate airing detection

Activate absence detection

Activate airing and absence detection

Deactivate airing and absence detection

GB

After 2 minutes of inactivity, the light on indicator D goes out automatically.

 ) aktiválása 

Ebben a beállításban a készülék a beépített mozgás- 
érzékelője alapján csökkenti a komfort módban beállított  
hőmérsékletet.

A mozgásérzékelő 45 cm magasság felett, kb. 5 m távolságig 
érzékel. Az érzékelő elé ne tegyen bútort, vagy más olyan 
tárgyat, ami befolyásolja a működését.

31

NB: If the function does not meet your requirements, you can manually stop the panel heater from heating
(Stand-by mode ). When the function is running, the green LED flashes slowly.

HOW TO USE THE ENERGY-SAVING FUNCTIONS

To use these functions, we recommend that you set the cursor A to Comfort or Programming
mode.

These functions are in addition to the programming functions.

To activate the airing detection function:
Turn control knob B to position

The operating instructions are for 7°C ±3°C for
the whole time that your room is being aired.
When you close the window, your panel heater
will return to its initial operating mode.
After 2 hours, the appliance starts heating
again in any case.The maximum expected
airing period is 2 hours.

B

GB

Do not heats the room while it is being ventilated allow you to save energy. If you do not turn off your
heater when a window is open for a long time, the airing function stops your device from heating
when it is not necessary: your heater automatically detects when the window is opened or closed and
therefore saves energy.
Your device reacts to an open or close window according to several variables, especially

- the temperature settings programmed for the room
- the outside temperature
- the location of your heater, etc.

By detecting whether the window is open or closed,
the airing function helps you to be environmentally friendly: you save energy by not heating your house
when you ventilated it.

Optimum zone

ACTIVATING THE AIRING DETECTION FUNCTION

Optimális zóna

A takarékos funkciók állítógombját (B) állít-
sa szellőztetés módba (

27

Operation

You can run your panel heater in several modes:
• Comfort mode ( ) which enables you to have the right ambient temperature.
• Eco mode ( ) which enables you to lower the temperature in your room when you will be away

from your home for a long time or during the night, especially in bedrooms.
• Programming mode ( ) which enables you to programme the Comfort and Eco modes accor-

ding to how a room will be occupied by means of a programming system (as an option).
• Frost mode ( ) which enables you to maintain a temperature of around 7°C during an absen-

ce of more than 24 hours, for example.
• Stand-by mode ( ) which enables you to stop your panel heater from heating.

Control box

A Mode selection cursor

B Control knob for the energy-saving
functions

C Control knob for the Comfort tem-
perature

D Consumption indication lights

E Heating light

A B C

DE

The energy-saving functions (please refer to page 31)

Activate airing detection

Activate absence detection

Activate airing and absence detection

Deactivate airing and absence detection

GB

After 2 minutes of inactivity, the light on indicator D goes out automatically.

).
Ebben az esetben, ha a készülék szellőzte-
tést érzékel, leállítja a fűtést és kb. 7°C-ra 
állítja a tartandó hőmérsékletet. Ha becsuk-
ják az ablakot visszaáll az eredetileg beál-
lított hőmérsékletre. A funkció maximum 
2 óráig aktív, utána a készülék visszavált a 
normál komforthőmérsékletre.

Ha a funkciót nem kívánja használni, akkor szellőztetéskor állítsa a készüléket manuáli-
san készenlét módba (
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Operation

You can run your panel heater in several modes:
• Comfort mode ( ) which enables you to have the right ambient temperature.
• Eco mode ( ) which enables you to lower the temperature in your room when you will be away

from your home for a long time or during the night, especially in bedrooms.
• Programming mode ( ) which enables you to programme the Comfort and Eco modes accor-

ding to how a room will be occupied by means of a programming system (as an option).
• Frost mode ( ) which enables you to maintain a temperature of around 7°C during an absen-

ce of more than 24 hours, for example.
• Stand-by mode ( ) which enables you to stop your panel heater from heating.

Control box

A Mode selection cursor

B Control knob for the energy-saving
functions

C Control knob for the Comfort tem-
perature

D Consumption indication lights

E Heating light

A B C

DE

The energy-saving functions (please refer to page 31)

Activate airing detection

Activate absence detection

Activate airing and absence detection

Deactivate airing and absence detection

GB

After 2 minutes of inactivity, the light on indicator D goes out automatically.

). Ha szellőztetés mód aktív, a zöld LED lassan villog.

33

All the panel heaters in the same room must be fitted with the same function capabilities.The
energy-saving functions must be set in the same way on each heater.

We do not recommend the use of the “airing” and “airing + absence detection” functions in corridors
and rooms located close to an entrance door from outside your home or from the garage.

12 cm
45 cm

20°

5 m

environ

Diagram 1
Diagram 2

E.g.:Your appliance is set to 19°C, in Comfort mode (whether programmed or not)
At 9:00, it detects your absence.
At 9: 30, its operating instructions are set to18°C.
At 10:00, its operating instructions switch to 17°C.
At 10:30, its operating instructions switch to 15.5°C.

Absence detection is made from a height of over 45cm (Diagram 1) and operates progressively (Diagram
2):

The energy consumed by an electrical heating appliance depends, among other things, on
the temperature required. The temperature recommended by the public authorities is
19°C, in Comfort mode (15.5°C in Eco mode).

The “Consumption Indicator” function enables you to position yourself in accordance
with this recommended temperature.

Therefore, depending on the temperature required:

- If the second orange or red LED is lit, you can behave more responsibly by lowering
your required temperature significantly.

- If the first orange LED is lit, you can behave more responsibly by lowering your requi-
red temperature slightly.

- If the green LED is lit, you are at the recommended temperature and are already
behaving responsibly.

CONSUMPTION INDICATOR

GB
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Fázis

Nulla
Elektromos
hálózat

Barna=fázis

Kék=nulla
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1. Elmegy otthonról 9:00-kor, a készülék 
érzékeli a távollétét

2. Fél óra elteltével a készülék a beál-
lított hőmérsékletet automatikusan 
visszaveszi 1˚C-kal (9:30, 18˚C)

3. Újabb fél óra elteltével a készülék a 
beállított hőmérsékletet automatikusan 
visszaveszi újabb 1˚C-kal (10:00, 17˚C)

4. A következő fél óra elteltével a ké-
szülék automatikusan átvált 
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 módba 
(10:30, 15,5˚C)

5. Amikor hazaérkezik, a készülék érzé-
keli jelenlétét és azonnal átvált komfort 
hőmérsékletre (19˚C)

Példa a működésre (a beállított komfort hőmérséklet 19˚C):

A takarékos funkciók állítógombját (B) állít-
sa automatikus távollét módba (

27

Operation

You can run your panel heater in several modes:
• Comfort mode ( ) which enables you to have the right ambient temperature.
• Eco mode ( ) which enables you to lower the temperature in your room when you will be away

from your home for a long time or during the night, especially in bedrooms.
• Programming mode ( ) which enables you to programme the Comfort and Eco modes accor-

ding to how a room will be occupied by means of a programming system (as an option).
• Frost mode ( ) which enables you to maintain a temperature of around 7°C during an absen-

ce of more than 24 hours, for example.
• Stand-by mode ( ) which enables you to stop your panel heater from heating.

Control box

A Mode selection cursor

B Control knob for the energy-saving
functions

C Control knob for the Comfort tem-
perature

D Consumption indication lights

E Heating light

A B C

DE

The energy-saving functions (please refer to page 31)

Activate airing detection

Activate absence detection

Activate airing and absence detection

Deactivate airing and absence detection

GB

After 2 minutes of inactivity, the light on indicator D goes out automatically.

).
Ebben az esetben, ha a készülék mozgásér-
zékelője nem észlel a helyiségben mozgást, 
fokozatosan csökkenti a tartandó hőmér-
sékletet (lásd a fenti diagram).

A takarékos funkciók állítógombját (B) állít-
sa szellőztetés és távollét módba (
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A B C

DE

The energy-saving functions (please refer to page 31)

Activate airing detection

Activate absence detection

Activate airing and absence detection

Deactivate airing and absence detection

GB

After 2 minutes of inactivity, the light on indicator D goes out automatically.

).
Szellőztetés és távollét érzékelése esetén 
a készülék automatikusan lejjebb veszi a 
tartandó hőmérsékletet.

A takarékos funkciók állítógombját (B) állít-
sa kikapcsolt állapotra (

27

Operation

You can run your panel heater in several modes:
• Comfort mode ( ) which enables you to have the right ambient temperature.
• Eco mode ( ) which enables you to lower the temperature in your room when you will be away

from your home for a long time or during the night, especially in bedrooms.
• Programming mode ( ) which enables you to programme the Comfort and Eco modes accor-

ding to how a room will be occupied by means of a programming system (as an option).
• Frost mode ( ) which enables you to maintain a temperature of around 7°C during an absen-

ce of more than 24 hours, for example.
• Stand-by mode ( ) which enables you to stop your panel heater from heating.
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A Mode selection cursor

B Control knob for the energy-saving
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C Control knob for the Comfort tem-
perature

D Consumption indication lights

E Heating light

A B C

DE

The energy-saving functions (please refer to page 31)

Activate airing detection

Activate absence detection

Activate airing and absence detection

Deactivate airing and absence detection

GB

After 2 minutes of inactivity, the light on indicator D goes out automatically.

).
Sem a szellőztetés, sem a távollét figyelése 
nem lesz aktív, a készülék a beállított hő-
mérsékletet tartja.

32

ACTIVATING THE ABSENCE DETECTION FUNCTION

ACTIVATING THE AIRING+ ABSENCE DETECTION FUNCTION

DEACTIVATING THE ENERGY-SAVING FUNCTIONS

The absence detection function enables you to lower the temperature setting for your room
automatically, as soon as you leave it.

To activate the absence detection function:
Turn control knob B to position

If your panel heater detects no one in the
room, it automatically lowers the temperature
setting progressively to 3.5°C lower than the
Comfort temperature setting.

To activate the airing + absence detec-
tion function:
Turn control knob B to position

The two functions described above are acti-
vated.

To deactivate the energy-saving func-
tions:
Turn control knob B to position

The energy-saving functions are deactivated.

B

To optimise your setting:
- Activate the energy-saving functions (knob B),
- Adopt “19°C” as a standard (1° less = 7% savings in energy).

B

B

The programming instructions ( ) take priority over absence detection.

4.3. A szellőztetés figyelés és automatikus távollét (

27

Operation

You can run your panel heater in several modes:
• Comfort mode ( ) which enables you to have the right ambient temperature.
• Eco mode ( ) which enables you to lower the temperature in your room when you will be away

from your home for a long time or during the night, especially in bedrooms.
• Programming mode ( ) which enables you to programme the Comfort and Eco modes accor-

ding to how a room will be occupied by means of a programming system (as an option).
• Frost mode ( ) which enables you to maintain a temperature of around 7°C during an absen-

ce of more than 24 hours, for example.
• Stand-by mode ( ) which enables you to stop your panel heater from heating.
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perature
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E Heating light

A B C

DE

The energy-saving functions (please refer to page 31)

Activate airing detection

Activate absence detection

Activate airing and absence detection

Deactivate airing and absence detection

GB

After 2 minutes of inactivity, the light on indicator D goes out automatically.

) aktiválása 

Ebben a módban mindkét energiatakarékossági funkció be van kapcsolva.

4.4. Energiatakarékossági funkciók (
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Operation

You can run your panel heater in several modes:
• Comfort mode ( ) which enables you to have the right ambient temperature.
• Eco mode ( ) which enables you to lower the temperature in your room when you will be away

from your home for a long time or during the night, especially in bedrooms.
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ding to how a room will be occupied by means of a programming system (as an option).
• Frost mode ( ) which enables you to maintain a temperature of around 7°C during an absen-

ce of more than 24 hours, for example.
• Stand-by mode ( ) which enables you to stop your panel heater from heating.

Control box

A Mode selection cursor

B Control knob for the energy-saving
functions

C Control knob for the Comfort tem-
perature

D Consumption indication lights

E Heating light

A B C

DE

The energy-saving functions (please refer to page 31)

Activate airing detection

Activate absence detection

Activate airing and absence detection

Deactivate airing and absence detection

GB

After 2 minutes of inactivity, the light on indicator D goes out automatically.

) kikapcsolása 
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ACTIVATING THE ABSENCE DETECTION FUNCTION

ACTIVATING THE AIRING+ ABSENCE DETECTION FUNCTION

DEACTIVATING THE ENERGY-SAVING FUNCTIONS

The absence detection function enables you to lower the temperature setting for your room
automatically, as soon as you leave it.

To activate the absence detection function:
Turn control knob B to position

If your panel heater detects no one in the
room, it automatically lowers the temperature
setting progressively to 3.5°C lower than the
Comfort temperature setting.

To activate the airing + absence detec-
tion function:
Turn control knob B to position

The two functions described above are acti-
vated.

To deactivate the energy-saving func-
tions:
Turn control knob B to position

The energy-saving functions are deactivated.

B

To optimise your setting:
- Activate the energy-saving functions (knob B),
- Adopt “19°C” as a standard (1° less = 7% savings in energy).

B

B

The programming instructions ( ) take priority over absence detection.
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vated.
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- Adopt “19°C” as a standard (1° less = 7% savings in energy).

B
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The programming instructions ( ) take priority over absence detection.
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Távolítsa el a termosztát 
hátulján lévő egyik rög-
zítőpecket, majd rögzítse 
a nyíllal jelölt résznél a 
gombot. A beállítás rög-
zítve lesz, a gombot nem 
lehet tekerni.

35

IFYOU WILL BE ABSENT FOR A PERIOD
OF MORE THAN 24 HOURS

PROG

Set the cursor A to

Your panel heater will maintain a tempera-
ture of 7°C ±3°C, corresponding to the
Frost setting.

A

LOCKING THE PANEL HEATER’S SETTINGS

Set the control knob C to
the desired position.

Remove one pin from its
holder on the back of the
control box.

Place the locking pin in
the hole opposite the
arrow.

C

Pins

Release the panel heater from its hanging frame (see Page 26).

LOCKING THE TEMPERATURE CONTROL KNOB

Temperature
control knob

Now the setting on the con-
trol knob C cannot be altered.

1 2 3

GB

Rögzítők

Állítsa a C tekerőgombot 
a kívánt hőmérsékletre.

4.5. Gazdaságos hőmérséklet jelzése  

Egy elektromos fűtőkészülék energia-fogyasztása többek között függ a beállított 
hőmérséklettől. Magyarországon pl. nappalikba 20°C hőmérséklet a szabvány érték 
fűtési idényben. A készülék 19°C komfort és 15,5°C ECO hőmérsékletet alapul véve a fo-
gyasztás jelzőn mutatja, hogy az Ön beállítása ehhez képest mennyire takarékos. Minél 
lejjebb veszi a tartandó hőmérsékletet annál kevesebb lámpa fog kigyulladni.

Tippek az energiatakarékossághoz:
 - használja a készülék automatikus energiatakarékossági funkcióit
 - ha elmegy otthonról, kapcsolja a készüléket 

Fázis

Nulla
Elektromos
hálózat

Barna=fázis

Kék=nulla

Fekete=
VezérlőkábelA készülék

csatakozó
kábele

Háromféle bekötési lehetőség

1-es lehetőség: 
önálló készülék

2-es lehetőség: 
alegység

A készülék nincs távvezérelve
A vezérlőkábel nincs bekötve

Vezérlőkábel a főegységhez/
programozóhoz csatlakozik

3-as lehetőség: 
központi legység

Vezérlőkábel a hálózatban lévő
alegység(ek)hez csatlakozik
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3''
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7''
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KI-

KAPCSOLÁSA

7 mp.-re

FESZÜLTSÉG
A VEZÉRLŐKÁBEL
ÉS A NULLA KÖZT

KÖZVETÍTETT
JEL

 módba
 - hosszabb távollét esetén használja a fagyvédelem módot (
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)
 - ne állítson be magas komfort hőmérsékletet, egy fokkal magasabb hőmérséklet 7% 

többlet energiafogyasztást jelent, használja például a 20˚C beállítást. 

5.1. Hőmérséklet-tekerőgomb lezárása 

Ezzel a megoldással mechanikus módon tudja megakadályozni a hőmérséklet elállítá-
sát, a lezárt értéken marad a tekerőgomb állása.

5. A készülék beállításainak rögzítése

Ezen műveletek elvégzéséhez a készüléket le kell venni a fali tartókonzolról. Ebben az 
esetben mindig áramtalanítsa a készüléket!
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IFYOU WILL BE ABSENT FOR A PERIOD
OF MORE THAN 24 HOURS

PROG

Set the cursor A to

Your panel heater will maintain a tempera-
ture of 7°C ±3°C, corresponding to the
Frost setting.

A

LOCKING THE PANEL HEATER’S SETTINGS

Set the control knob C to
the desired position.

Remove one pin from its
holder on the back of the
control box.

Place the locking pin in
the hole opposite the
arrow.

C

Pins

Release the panel heater from its hanging frame (see Page 26).

LOCKING THE TEMPERATURE CONTROL KNOB

Temperature
control knob

Now the setting on the con-
trol knob C cannot be altered.

1 2 3

GB

C
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IFYOU WILL BE ABSENT FOR A PERIOD
OF MORE THAN 24 HOURS
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Set the cursor A to

Your panel heater will maintain a tempera-
ture of 7°C ±3°C, corresponding to the
Frost setting.
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LOCKING THE PANEL HEATER’S SETTINGS

Set the control knob C to
the desired position.

Remove one pin from its
holder on the back of the
control box.

Place the locking pin in
the hole opposite the
arrow.

C

Pins

Release the panel heater from its hanging frame (see Page 26).

LOCKING THE TEMPERATURE CONTROL KNOB

Temperature
control knob

Now the setting on the con-
trol knob C cannot be altered.

1 2 3

GB

Hőmérséklet 
állító gomb
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36

RESTRICTING THE TEMPERATURE CONTROL KNOB’S SETTING RANGE

Set the control knob C to
the maximum tempera-
ture desired.

Remove one pin from its
holder on the back of the
control box.

Place the locking pin in
the hole to the left of the
arrow.

C

Pins

Temperature
control knob

1 2

3 Set the control knob C to
the minimum temperature
desired.

Remove one pin from its
holder on the back of the
control box.

Place the locking pin in
the hole to the right of
the arrow.

C

Pins

Temperature
control knob

4

5 6

In the example above, the maxi-
mum temperature is 21°C.

In the example above, the mini-
mum temperature is 19°C.

In our example, the control knob
C cannot go below 19°C or rise
above 21°C.

36

RESTRICTING THE TEMPERATURE CONTROL KNOB’S SETTING RANGE

Set the control knob C to
the maximum tempera-
ture desired.

Remove one pin from its
holder on the back of the
control box.

Place the locking pin in
the hole to the left of the
arrow.

C

Pins

Temperature
control knob

1 2

3 Set the control knob C to
the minimum temperature
desired.

Remove one pin from its
holder on the back of the
control box.

Place the locking pin in
the hole to the right of
the arrow.

C

Pins

Temperature
control knob

4

5 6

In the example above, the maxi-
mum temperature is 21°C.

In the example above, the mini-
mum temperature is 19°C.

In our example, the control knob
C cannot go below 19°C or rise
above 21°C.

5.2. Hőmérséklet-tartomány rögzítése 

Ezzel a megoldással mechanikus módon tudja megadni, hogy a készüléket milyen mini-
mum és maximum hőmérséklet között lehessen beállítani.

Távolítsa el a termosztát 
hátulján lévő egyik rög-
zítőpecket, majd tegye 
be a nyíl mellett lévő bal 
oldali lyukba.

Távolítsa el a termosztát 
hátulján lévő egyik rögzí-
tőpecket, majd tegye be 
a nyíl mellett lévő jobb 
oldali lyukba.

Állítsa a C tekerőgombot 
a kívánt maximális hő-
mérsékletre. (A példában 
21˚C).

Állítsa a C tekerőgombot 
a kívánt minimális hő-
mérsékletre. (A példában 
19˚C).

35

IFYOU WILL BE ABSENT FOR A PERIOD
OF MORE THAN 24 HOURS

PROG

Set the cursor A to

Your panel heater will maintain a tempera-
ture of 7°C ±3°C, corresponding to the
Frost setting.

A

LOCKING THE PANEL HEATER’S SETTINGS

Set the control knob C to
the desired position.

Remove one pin from its
holder on the back of the
control box.

Place the locking pin in
the hole opposite the
arrow.

C

Pins

Release the panel heater from its hanging frame (see Page 26).

LOCKING THE TEMPERATURE CONTROL KNOB

Temperature
control knob

Now the setting on the con-
trol knob C cannot be altered.

1 2 3

GB

Rögzítők
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Rögzítők
36

RESTRICTING THE TEMPERATURE CONTROL KNOB’S SETTING RANGE

Set the control knob C to
the maximum tempera-
ture desired.

Remove one pin from its
holder on the back of the
control box.

Place the locking pin in
the hole to the left of the
arrow.

C

Pins

Temperature
control knob

1 2

3 Set the control knob C to
the minimum temperature
desired.

Remove one pin from its
holder on the back of the
control box.

Place the locking pin in
the hole to the right of
the arrow.

C

Pins

Temperature
control knob

4

5 6

In the example above, the maxi-
mum temperature is 21°C.

In the example above, the mini-
mum temperature is 19°C.

In our example, the control knob
C cannot go below 19°C or rise
above 21°C.

Hőmérséklet 
állító gomb
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37

Set the control knob B to
the desired position.

Remove one pin from its
holder on the back of the
control box.

Place the locking pin in
the hole opposite the
arrow.

B

Pins

LOCKING THE CONTROL KNOB FOR THE ENERGY-SAVING FUNCTIONS

Energy-saving func-
tions control knob

Now the setting on the con-
trol knob B cannot be altered.

1 2

3

Lock the panel heater onto its hanging frame (see Page 24).

To maintain your panel heater’s performance, you must dust it approximately twice a year. Never
use abrasive products or solvents.

MAINTENANCE

GB
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MAINTENANCE

GB

5.3. Energiatakarékossági funkció rögzítése 

Ezzel a megoldással mechanikus módon tudja megakadályozni az energiatakarékossági 
funkció elállítását, a lezárt értéken marad a tekerőgomb állása.

Távolítsa el a termosztát 
hátulján lévő egyik rögzí-
tőpecket, majd tegye be 
a nyíllal jelölt lyukba. A 
tekerőgomb zárolva lesz, 
a beállítás nem módo-
sítható, csak a rögzítő 
eltávolítása után.

Állítsa a B tekerőgombot 
a kívánt energiatakaré-
kossági beállításra.

35

IFYOU WILL BE ABSENT FOR A PERIOD
OF MORE THAN 24 HOURS

PROG

Set the cursor A to

Your panel heater will maintain a tempera-
ture of 7°C ±3°C, corresponding to the
Frost setting.

A

LOCKING THE PANEL HEATER’S SETTINGS

Set the control knob C to
the desired position.

Remove one pin from its
holder on the back of the
control box.

Place the locking pin in
the hole opposite the
arrow.

C

Pins

Release the panel heater from its hanging frame (see Page 26).

LOCKING THE TEMPERATURE CONTROL KNOB

Temperature
control knob

Now the setting on the con-
trol knob C cannot be altered.

1 2 3

GB

Rögzítők

Energiatakarékos funkciók 
tekerőgombja

Ha végzett a beállításokkal helyezze vissza a készüléket a fali tartókonzolra és helyezze 
feszültség alá.

A legjobb hatásfok érdekében évente minimum kétszer tisztítsa ki a levegőrácsot por-
szívó, vagy ecset segítségével. Szakemberrel ötévente ellenőriztesse a készülék belsejét. 
A készülékházat kikapcsolt állapotban nedves ruhával lehet letörölni, ne használjon 
tisztító-, vagy oldószert.

6. Tisztítás, karbantartás
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7. Hibakeresés

Jelenség Ellenőrzés módja

Nem fűt a készülék

Ellenőrizze hogy komfort (

Fázis

Nulla
Elektromos
hálózat

Barna=fázis

Kék=nulla

Fekete=
VezérlőkábelA készülék

csatakozó
kábele

Háromféle bekötési lehetőség

1-es lehetőség: 
önálló készülék

2-es lehetőség: 
alegység

A készülék nincs távvezérelve
A vezérlőkábel nincs bekötve

Vezérlőkábel a főegységhez/
programozóhoz csatlakozik

3-as lehetőség: 
központi legység

Vezérlőkábel a hálózatban lévő
alegység(ek)hez csatlakozik

KOMFORT TAKARÉK KOMFORT
-1°C

KOMFORT
-2°C

0 Volt 230 Volt
-115 Volt
negatív

+115 Volt
pozitív

230 Volt
3 mp.-re

230 Volt

5'

3''

5'

7''

FAGYVÉD. FŰTÉS 
KI-

KAPCSOLÁSA

7 mp.-re

FESZÜLTSÉG
A VEZÉRLŐKÁBEL
ÉS A NULLA KÖZT

KÖZVETÍTETT
JEL

) üzemmódban van-e készülék, megkap-
ja-e a hálózati feszültséget (kismegszakító, főkapcsoló). 

Ellenőrizze a helyiség hőmérsékletét és a termosztát beállítását. Progra-
mozó üzemmód esetén ellenőrizze az aktuális módot.

Ellenőrizze, hogy a B tekerőgomb szellőztetés funkciója (

27

Operation

You can run your panel heater in several modes:
• Comfort mode ( ) which enables you to have the right ambient temperature.
• Eco mode ( ) which enables you to lower the temperature in your room when you will be away

from your home for a long time or during the night, especially in bedrooms.
• Programming mode ( ) which enables you to programme the Comfort and Eco modes accor-

ding to how a room will be occupied by means of a programming system (as an option).
• Frost mode ( ) which enables you to maintain a temperature of around 7°C during an absen-

ce of more than 24 hours, for example.
• Stand-by mode ( ) which enables you to stop your panel heater from heating.

Control box

A Mode selection cursor

B Control knob for the energy-saving
functions

C Control knob for the Comfort tem-
perature

D Consumption indication lights

E Heating light

A B C

DE

The energy-saving functions (please refer to page 31)

Activate airing detection

Activate absence detection

Activate airing and absence detection

Deactivate airing and absence detection

GB

After 2 minutes of inactivity, the light on indicator D goes out automatically.

) aktív-e és 
ha igen, van-e huzat.

Folyamatosan fűt a 
készülék

Ellenőrizze, hogy nincs-e huzatban a készülék, vagy más nem befolyásol-
ja-e a termosztát hőérzékelőjét, és ellenőrizze a hőmérséklet beállítását.

Szüntesse meg a készülék tápellátását, várjon 10 percet, majd kapcsolja 
vissza. Ha a hiba továbbra is fennáll akár elektromos hálózatra visszave-
zethető ok lehet a háttérben, ellenőriztesse azt szakemberrel.

A radiátor felülete 
nagyon forró

Működés közben a radiátor felülete forró is lehet, a maximális hőmér-
sékletét a szabványok írják elő. Ha ennek ellenére túl melegnek találja 
ellenőrizze a teljesítményt (100W/nm javasolt), illetve azt, hogy valami 
nem befolyásolja-e az érzékelő által mért hőmérsékletet (pl. huzat).

A készülék nem 
biztosít elegendő 
meleget

Növelje a hőmérsékleti beállítást komfort módban. Ha már maximumon 
van ellenőrizze a következőket:
 - nyitott ajtónál nagy mennyiségű hő távozhat a helyiségből
 - ellenőriztesse, hogy a hálózati feszültség megfelelő-e
 - a készülék teljesítménye alkalmas a helyiség felfűtésére? (100 W/nm 
teljesítménnyel ajánlott számolni 2,5m-es belmagasságig.

A fűtés visszajelző (E) 
gyorsan villog (0,5 
mp.)

Az érzékelő meghibásodott. Hívja szerelőjét.

A fogyasztás visz-
szajelző (D) gyorsan 
villog (0,5 mp.)

A mozgásérzékelő meghibásodott. Hívja szerelőjét.

A fűtés visszajelző (E) 
lassan villog (1 mp.) A készülék potenciométere meghibásodott. Hívja szerelőjét.

Nyitott ablaknál fűt a 
készülék

Aktív szellőztetés funkció esetén bizonyos idő kell az átálláshoz. Ha ez 
sokáig tart használja a manuális kikapcsolást. 

A radiátor környékén 
a falon kosznyomok 
láthatók

A por lerakódás a levegő rossz minőségére után. Ellenőrizze a szoba 
szellőzését, és a levegő tisztaságát. Az ilyen jellegű elkoszolódás nem 
befolyásolja a garancia feltételeit.
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Jelenség Ellenőrzés módja

Eltérés mutatkozik 
a szobában mért 
hőmérséklet és a 
radiátoron kijelzett 
között.

A C tekerőgombon 
beállított hőmér-
séklet 19˚C, de a 
zöld fogyasztásjelző 
lámpa mellett másik 
is világít

Szükséges lehet akár 6 órát is várni a teljesen egyenletes hőmérséklet 
eléréséhez. Ha mégis eltér az érték a készülék tekerőgombját a valós 
értékhez kalibrálhatja.

Ha külső időzítő, vagy vezérlőkábel (pilot wire) csatlakozik a készülék 
hátuljához előbb távolítsa el azokat.

A készülék tekerőgombjának kalibrálásához állítsa azt 18+23 ˚C közötti 
állásba.

A fűtőtest nem 
követi a központi 
programot. (hálózat-
ba kötött készülékek 
esetén)

Ellenőrizze a központi egység beállításait. Ellenőrizze, hogy a vezérlőká-
bel (pilot wire) megfelelően van-e bekötve. Ellenőrizze, hogy program 
(PROG) módban van-e a készülék.

39

PROBLEM

ENCOUNTERED

CHECKS TO BE MADE

The heating light E
flashes slowly (lit 1
second, unlit 1 second).

Your panel heater’s potentiometer has deteriorated.
Contact your installer.

The airing detector
does not react

Your panel heater’s environment may interfere with this function’s ability to
react (e.g.: distance of the panel heater from the window, the external tem-
perature, the room’s level of insulation, etc.). During airing, switch the cur-
sor A to Stand-by mode .

- The ambient tem-
perature is diffe-
rent from the tem-
perature set on the
control knob C.

- Control knob C is
set to 19°C, a light
other than the
green one is lit.

If your ambient temperature, after 6 hours without adjusting the mode or
the setting, still differs from that set on the control knob, you can recalibra-
te your panel heater.

If a pilot wire kit or a carrier current interface is fixed to the
back of your panel heater, it is best to remove this first.

For recalibrating the heater, the temperature on the control
knob C must be set between 18°C and 23°C.

- While holding knob C, unlock the locking pin behind the knob with a flat-
bladed screwdriver.

- Turn the knob’s numbered part C1 while hol-
ding the upper part C2 to match up the room’s
temperature with that shown on the knob.
Take care not to turn the upper part C2: this would disrupt the
panel heater’s controls.

- Relock the pin by pressing it down.

If you do not succeed in solving your problem, contact your local installer and have the
details of your heater’s references, the room’s temperature and the programming system
(if any) to hand.

Any intentional damage (perforation, scratches) to the
absence detector’s lens rescinds your appliance’s war-
ranty.

Hold

Turn
C1

C2

GB

Fogja meg a C gombot és egy lapos  
csavarhúzó segítségével emelje fel a  
záróelemet.

Miközben fogja a C2 felső részt,  
tekerje A C1 jelű skálát a valós  
hőmérsékleti értékre.  
A felső C2 rész te mozdítsa el a  
helyéből, mert ezzel tönkre teszi  
a készülék vezérlését. 

Ha végzett, pattintsa vissza a  
záróelemet.
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GB

Tart

Teker

Ha a probléma továbbra is fennáll keresse fel szerelőjét, vagy a készülék forgalmazóját.
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GB

A mozgásérzékelő sérülése, karcolása esetén a  
garancia érvényét veszti.



Garancia

A vásárlás dátumától számított 2 év garancia vonatkozik a termékre, de ez az idő-
tartam 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 visszavezet-
hető hibára.

Eurovill Profi Kft.

1044 Budapest, Kisfaludy u.13

Tel.: +36 1 370-4373  
Fax: +36 1 390-3672

www.elektromosfutotestek.hu

Csak reklamáció esetén kell kitölteni, és a számlával a forgalmazónak leadni.

Készülék típusa:

Sorozatszám:

Vevő neve, címe, telefonszáma:

Forgalmazó:

Biztonsági figyelmeztetések
  

• 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 gyerme-
kek, 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 felha-

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


