TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CORELIA
FIGYELMEZTETÉS - A termék bizonyos része
forró lehet, és enyhe égési sérülést okozhat.
Különös figyelmet kell fordítani a kisgyerekekre
és a kiszolgáltatott emberekre a fűtés közvetlen
környezetében. Soha ne fedje le a fűtőtestet.
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Ez a fűtőberendezés a 8 évnél idősebb gyermekek és a csökkent fizikai vagy szellemi képességel élők
számára bármilyen tapasztalat vagy tudás nélkül használható feltéve, hogy megfelelően felügyelik őket,
vagy felvilágosítást kaptak a fűtés biztonságos használatáról.
Biztosítsa, hogy a 3 évnél fiatalabb gyermekek biztonságos távolságra maradjanak kivéve, ha állandó
felügyelet alatt állnak.
A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be vagy ki a fűtőberendezést, ha azt üzembe
helyezték vagy beépítették és felügyelet alatt állnak, vagy utasításokat kaptak arra vonatkozóan, hogyan
kell a fűtőtestet használni.
A 3 és 8 év közötti gyermekek ne csatlakoztassák a berendezést, ne módosítsák a fűtőberendezés
beállításait, ne tisztítsák meg vagy ne végezzenek semmiféle felhasználói karbantartást a
fűtőberendezésen.
A fűtőelem túlmelegedést okozhat, ha lefedi.
Szigorúan tilos a levegőbeszívó nyílások vagy a kimenetek eltakarását, vagy blokkolását a balesetveszély,
vagy a fűtőelem károsodásának veszélye miatt.
Ne helyezzen semmit a fűtőtestbe!
A fűtést csak áramtalanítás után telepítheti.
Minden szerviztevékenységet szakképzett személynek kell elvégeznie az áramellátás kikapcsolása után.
A fűtőtestet nem szabad konnektoraljzat alá elhelyezni.
A tápegységet legalább 30 mA-es érintésvédelemmel kell védeni, különösen, ha káddal vagy
zuhanyzóval ellátott helyiségbe van beépítve.
A fűtőberendezés fürdőszobába történő beszerelésekor tartsa be a hatályos előírásokat, szabványokat.
A berendezés túlmelegedés védelemmel van ellátva. Például, ha leatakartuk a berendezést a készülék
automatikusan kikpcsol. Ne kapcsolja vissza a készüléket amíg el nem hárította az akadályt. Ilyenkor a
főkapcsolót is kapcsolja ki pár percre. Amint a berendezés megfelelően kihűlt, visszakapcsolható.

Az utasítások a gyártás idején készültek, és megfelelnek az adott időpontban érvényes
szabványoknak. A forgalmazó fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa jelen
Telepítési és használati útmutatót, hogy figyelembe vegye az új szabványokat, vagy a
meglévő szabványok módosításait.

www.noirot.hu

1. FELSZERELÉS
Válassza le majd szerelje a falra a tartókonzolt. Használja sablonnak a konzolt. A fali konzol eltávolításához nyomja
lefelé a tartóelem tetején lévő rugós betéteket ujjaival vagy csavarhúzóval. Használjon 4 db max. 5.5 mm-es csavart.
Helyezze a fűtőberendezést a tartóra és rögzítse a helyére.
Használja a gyári tápot kötődobozba bekötve.
barna kábel = fázis
kék kábel = nulla
fekete kábel = pilot
Mivel duplán szigetelt ne földelje a készüléket.
A fekete kábelt ne használja.
Ha a tápkábel sérült, ne használja.
A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a helyiség levegőmennyiségét akadálytalanul át tudja melegíteni. Kerülje a
készülék huzatos helyre történő beépítését, amely zavarhatja a hőmérséklet-érzékelőt.
Az elsõ fûtés során kevés por felszabadulhat, de néhány perc múlva eltűnik.
Az optimális működés érdekében ne zárja ki a levegő beömlését és kifolyását, hogy a forró levegő szabadon
távozhasson.
Törölközőt csak a berendezés arra szánt tartósínjeire tegyen.

2. ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
Az elektromos csatlakozást szakképzett villanyszerelőnek kell végeznie, az érvényes szabványoknak és az építési
előírásoknak megfelelően.
Nincs szükség a fűtőegység szétszerelésére a hálózati csatlakoztatásához.
A csatlakozást a fűtőelem mögötti fali csatlakozódobozban kell végezni.
A villamos tápvezetéknek kettős pólusú elzáró kapcsolóval kell rendelkeznie, legalább 3 mm érintkezési távolsággal. A fő
kapcsolószekrény elektromos vezetékének meg kell felelnie a fűtés (vezetékátmérő és megszakító) energiaigényének.
Az épületek elektromos szerelésének tartalmaznia kell egy 30 mA-es életvédelmi relét. A tápkábel 3 vezetéket tartalmaz:
- barna = fázis
- kék = nulla
- fekete = pilot vezeték
Győződjön meg róla, hogy a vezetékeket megfelelően kötötték, rögzítették.
NE csatlakoztassa a készüléket a földhöz, mivel az kettős elektromos szigeteléssel rendelkezik (dupla szigetelt).
A fekete pilot vezetéket csak egy távoli termosztáthoz csatlakoztathatja. Ha nincs rajta feszültség a hőmérséklet a
fűtőkészüléken beállítottak szerint fog alakulni. Ha a fekete vezetéket nem használják, akkor a terminálblokkba kell zárni.

3. VEZÉRLÉS
Ez a berendezés fel van szerelve programozható digitális termosztáttal.
Kiválasztható komfort, gazdaságos, fagymentesítő és program funkció.

Bekapcsoláshoz állítsa az alsó kapcsolót ON állásba.
Első bekapcsolásnál állítsa be az időt.
Hangjelzés és a zöld LED utal a bekapcsolásra.
A fűtés ikon akkor jelenik meg, amikor a fűtőelem működik.
A tekerőgombbal lehet a hőmérsékletet beállítani, az AUTO gombbal pedig menteni azt.
A beállítás alatt a hozzávetőleges fogyasztást mutatja a kijelző.
Minden beállítást az AUTO gombbal tud jóváhagyni.
A gyári beállítás 19°C és aktív az ablaknyitás funkció.
A kéz* gomb a manuális beállítást jelöli.

Gyorsindítás
Megnyomva a tekerőgombot a ventilátor bekapcsol.
Elforgatva a gombot módosíthatja a a ventilátor üzemidejét (15-30-60-120perc).
Röviden megnyomva a gombot kikapcsolhatja a ventilátort.
3 másodpercig nyomva tartva a tekerőgombot a ventilátor üzemidejét percre pontosan állíthatja. Újra hosszan nyomva
pedig tárolja a beállítást.

Ventilátor karbantartása
Az optimális működés érdekében 90 munkaóra után NETT feliratot ír a kijelző jelezve, hogy ki kell tisztítani a légbeömlő
nyílásokat.

Gazdaságos mód
Nyomja meg a kéz* gombot, amíg az ECO felirat megjelenik. A funkcióhoz beállított hőmérséklet megtekintéséhez fordítsa
el a gombot. Az ECO hőmérséklet beállításához nyomja 3 másodpercig a kéz* gombot, a kijelző villogni kezd. A
tekerőgombbal módosítsa az értéket. Rögzítéshez pedig nyomja hosszan az AUTO gombot.
Ez a beállítás akkor ajánlott, ha 12 óránál kevesebb ideig hagyjuk el a helyiséget. Eredményeképpen 3,5°C-ot csökken a
beállított komfort hőmérséklethez képest a hőmérséklet. Ez az érték maximum 19°C lehet.

Fagymentesítő mód
Ez a beállítás hosszú távollét esetén hasznos.

Lezárás
Ekkor a ventilátor működtethető, de a hőmérsékletet nem lehet állítani. A fő ki-bekapcsolás még így is működik.
Nyomja meg hosszan az ablak és a tekerőgombot együttesen.
Feloldáshoz ismételje meg.
Megadhat kódot is, amit jegyezzen meg, mert anélkül nem nyitható a program.

Fogyasztás visszajelző
Ez a hozzávetőleges energiafelhasználást mutatja.
Zöld: gazdaságos
Piros: kevésbé gazdaságos

További funkciók:
Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a bekapcsoló és a kéz* gombot. Ezután nyomja meg az ablak gombot 3
másodpercig. Ekkor az első parameter jelenik meg. Léptetéshez nyomja meg a tekerőgombot.
- Kijelző háttérfény: I = bekapcsolva 1 másodpercre, de akár 10 másodpercig is állítható
O = folyamatos háttérfény
- BUZZ I = hangjelzés aktiválása
O = nincs hang
-°C I = °C
O = ° F (farenheit)
- ENCA I = komfort hőmérséklet nem állítható jobban +/- 2 ° C-nál
O = nincs korlátozás

Beépített programok
Ehhez az időt mindenképpen be kell állítani. A gyári beállítás 00:00. Áramszünet esetén újra be kell állítani.

Gyári beállítások visszaállítása
Tartsa nyomva 10 másodpercig az AUTO gombot.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA
Nyomja meg hosszan az ablak és az AUTO gombokat. Tekerje a gombot ON állásba, majd hagyja jóvá a tekerőgomb
benyomásával. Megjelenik a Pr felirat. Forgassa el a gombot Hr-re, majd nyugtázza. Állítsa be a pontos időt majd a napot
a tekerőgombbal (LU: hétfő, MA = kedd, ME = szerda, JE = csütörtök, VE = péntek, SA = szombat és DI = vasárnap).
Jóváhagyáshoz és kilépéshez nyomja be a főgombot.
Ezután beállíthatja a napi programokat.

HETI PROGRAMOZÁSI LEHETŐSÉG:
Nyomja meg hosszan az ablak és az AUTO gombokat. Tekerje a gombot ON állásba, majd hagyja jóvá a tekerőgomb
benyomásával. Megjelenik a Pr felirat, amit a főgomb benyomásával nyugtázzon. Itt beállíthat minden napra külön
programot.

1. PROGRAMOZÁS AZ ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK HASZNÁLATÁVAL

P1

Hétfőtől péntekig ajánlott. Komfort hőmérséklet 5:00 -9:00ig és 17:00-23:00-ig. ECO mód a nap hátralevő részében.

P2

Hétfőtől péntekig ajánlott. Komfort hőmérséklet 5:00-9:00ig, 12:00-14:00-ig, és 17:00-23:00-ig. ECO a nap
hátralevő részében.

P3

Hétvégén javasolt. Komfort hőmérséklet 5:00-23:00-ig,

2. SAJÁT PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTÁSA
Állítsa be a P4, P5, vagy P6 módot. Nyomja meg hosszan az ablak és az AUTO gombokat. Tekerje a gombot ON
állásba, majd hagyja jóvá a tekerőgomb benyomásával. Megjelenik a Pr felirat, amit a főgomb benyomásával
nyugtázzon. Forgassa el a gombot P5-re, majd nyugtázza a megnyomással. Itt állíthatja be saját programjait. Minden
programban lehetőség van arra, hogy az egyes időszakok kezdeti idejét és / vagy az egyes időszakok végét módosítsa.
Megjelenik a LU (hétfő), utána a DE (tól) felirat. Válassza ki a komfort mód időtartamát a tekerőgombbal, majd
érvényesítse. Ezután válassza ki a komfort időtartamának végét is, majd újra érvényesítsen.

KARBANTARTÁS
A berendezés nem igényel speciális karbantartást. Tisztítsa kihűlt állapotban száraz ronggyal, ne használjon súrolószereket.
Időnként porszívózza ki a nyílásokat meghibásodás ellen. Vélt hiba esetén húzza ki a készüléket a fő tápegységből, vagy
kapcsolja le a biztosítékot. A javításokat csak szakképzett villanyszerelő végezheti.

Elektromos hulladék-újrahasznosítás: az elektromos hulladék kezelését a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell
végezni.

További dokumentumok, letöltések és video útmutatók:
www.noirot.hu/termektamogatas

