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CND DUO fali konvektor
Kérjük a készülék üzembe helyezése előtt olvassa el ezt a tájékoztatót és kövesse az idegen nyelvű
füzetben található ábrákat!
Ez a készülék normál háztartási körülmények közötti használatra lett tervezve. Nem alkalmas ipari
vagy különleges (pl.: hajó, repülőgépen stb.) környezetben történő használatra.
Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb és fogyatékkal nem korlátozott személyek kezelhetik. Gyerekek
nem játszhatnak vele és nem takaríthatják. Nem szabad letakarni és állatokat a közelébe engedni.
Vigyázat!
A termék egyes részei üzem közben felforrósodhatnak!
Szerelés:
A készülék csak vízszintesen szerelhető. Tartsa be a minimális távolságokat a 2-es és 3-as ábra
szerint.
Távolítsa el a hátoldalon található konzolt. Először a felső, majd az alsó rugós illesztésnél (4-es
ábra). Állítsa a tartót a földre és használja sablonként a furatok jelöléséhez. A tartót a hozzá adott 4
csavarral szerelje fel a falra. Akassza fel a konvektort a falra: először a két alsó, majd a két felső
rögzítési pontnál (8-as ábra).
Elektromos csatlakozás:
A CND konvektor 230V-os 50Hz-es váltóáramról üzemelhet. A készüléket fixen lehet a hálózatra
kötni, vagy villásdugót kell rá szerelni.
L – fázis (barna),
fekete – külső vezérléshez, nem szabad földelni!
N – nulla (kék)
Vizes helyiségekben (fürdőszoba, konyha) legalább 25cm magasra kell szerelni.
Használat:
A.) bekapcsolás
B.) üzemmód
C.) különleges funkciók
E.) csökkentés, deaktiválás
F.) kijelző
G.) főkapcsoló
Az áramellátást a készülék jobb oldalán egy kétsarkú elektromechanikus kapcsoló (G) segítségével
kapcsolhatjuk ki és be. Ez a kapcsoló az elektronikus vezérlés betáplálását is kikapcsolja, aminek
az az eredménye, hogy minden beállított érték kb. 30 perc múlva visszaáll az alapértékekre.
Nyomja meg a bekapcsoló gombot (A) a készülék mindig „komfort” üzemmódban indul.

Kikapcsoláshoz tartsa lenyomva 3 másodpercig ugyanezt a kapcsolót (A).
Az M feliratú gomb (B) többszöri megnyomásával tud a különböző üzemmódok között váltani.
Üzemmódok és javasolt alkalmazási helyzetek

Komfort: a készülék tartja a beállított „komfort-hőmérsékletet”
Eco: Amikor rövidebb ideig (2-48 órán át) házon kívül tartózkodik vagy
alszik. A készülék tartja a beállított „Eco-hőmérsékletet”
Fagyvédelem: amikor több mint 48 órán át házon kívül tartózkodik,
automatikusan beáll a hőmérséklet 7 fokra (nem módosítható)
Program 1: előre beállítható heti program. Normál háztartásokba, ahol
hétköznap napközben nincs otthon senki. Személyre szabható
Program 2: előre beállított heti program hétvégi házakhoz
Program 3: előre beállított heti program olyan helyiségekhez, amelyeket
hétköznap napközben használnak.
Külső vezérlés

A készülék két referenciahőmérséklethez igazodik: „Komfort” és „Eco”
Ezeket a + és – gombokkal lehet állítani. Amikor a környezeti hőmérséklet alatta van a beállított és
kijelzett értéknek, akkor egy kis láng szimbólum jelenik meg a kijelző bal alsó sarkában.
Ahhoz, hogy a 3 előre beállított programot használni tudjuk, be kell állítani a napot és az időt.
Tartsa lenyomva az üzemmód állító „M” feliratú gombot (B). A kijelzőn villogni fog a beállítandó
nap sorszáma (1=Hétfő) A + és – gombokkal lehet beállítani, majd az „M” gombbal lehet tovább
lépni az óra (H) és perc (M) beállítására. Befejezés az „M” gombbal.

A program 1 személyre szabása:
Lehetőség van a hét minden napjának, bármely órájához 3 féle hőmérsékletet hozzárendelni:
(Komfort, Eco, fagyvédelem)
Az „M” gombbal válassza ki a Program 1-et. A – jelű gomb (E) hosszan tartó lenyomásával
megjelenik az első változtatható nap (D:1). A + gomb megnyomásával lehet léptetni az órákat és
az „M” jelű gombbal lehet változtatni a három hozzárendelt hőmérséklet között.
Miután beállítottuk az összes hétfői órát H:00-tól H:23-ig, a „+” gombbal léphetünk a következő
napra (D:2). Az utolsó nap (D:7) beállítása és a „+” lenyomása után megjelenik egy END felirat.
Nyomjuk meg újra a „+” gombot és ezzel befejeztük a P1 beállítását.
Különleges funkciók:
Az „F” gomb többszöri megnyomásával tudunk választani a különböző különleges funkciók közül.
A menü elhagyásához várjon 12 másodpercet vagy nyomja meg az „M” gombot.
Az alapbeállítások visszaállítása: RES – tartsa lenyomva a „+” gombot legalább 3 másodpercig.
Jelenlét érzékelő: +/- ki és bekapcsolás. Bekapcsolt állapotban a készülék figyeli a környezetében
a mozgást. Aktivitás hiányában a készülék elkezdi csökkenteni a hőmérsékletet a „komfort”
állapotról indulva. 1 óra után 1 fokkal, másfél óra után 2 fokkal, 2 óra után 3,5 fokkal, 38 óra után
fagyvédelemre kapcsol.
Nyitott ablak érzékelő: +/- ki és bekapcsolás. Bekapcsolt állapotban érzékeli a hirtelen
hőmérséklet-csökkenést és átvált fagyvédelemre. A visszakapcsolás nem automatikus – az „M”
jelű gombot kell megnyomni.
Napi fogyasztás: az utolsó 24 óra fogyasztása kWh-ban. „DAY”. A villogó értékek, azt jelzik,
hogy az adatok tárolásának kezdete kevesebb, mint 24 órája kezdődött.
Heti fogyasztás: az utolsó 7 nap fogyasztása kWh-ban. „WEK”. A villogó értékek, azt jelzik, hogy
az adatok tárolásának kezdete kevesebb, mint 7 napja kezdődött.
A környezeti hőmérséklet kijelzése: A kijelző a készülék közvetlen környezetében érzékelhető
hőmérsékletet mutatja.
A környezeti hőmérsékletmérés kiigazítása: Arra az esetre, ha a mért érték korrekcióra szorul.
Pl.: másik hőforrás vagy huzat miatt.
Távirányítás: Külső órakapcsoló vagy telefonos vezérlés esetére
Karbantartás:
Tisztítás: száraz kendővel
Javítás: kizárólag képzett villanyszerelő szerviz szakember által

