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1. BEVEZETÉS

 Kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót a készülék üzembehelyezése előtt.
 Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék adattábláján feltüntetett feszültséggel. 

(A készülék bal oldalán található.)

 A villásdugót kizárólag azzal kompatibilis konnektorba dugja be.
 Ne helyezze a készüléket közvetlenül a konnektor alá.
 Ha a csatlakozó kábel meghibásodik, azt kizárólag a gyártó, vagy az erre felhatalmazott szakszervíz cserélheti ki.
 3 éves kor alatti gyermekek nem kezelhetik a készüléket.
 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják ki, vagy be a készüléket, ha előtte megtörtént a megfelelő üzembe

helyezés és beállítás, és megfelelő tájékoztatást kaptak a használatáról. 3 és 8 év közötti gyermekek nem dughatják be, 
vagy húzhatják ki, nem tisztíthatják és nem végezhetnek semmilyen karbantartást a készüléken.

 Korlátozott fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel bíró, vagy a készülék kezelésést nem ismerő személyek 
(beleértve a 8 év feletti gyermekeket is) nem használhatják a készüléket, csak felügyelet mellett, vagy a biztonságukért 
felelős személy utasításait követve. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását 
nem végezhetik gyermekek.

FIGYELEM: a készülék egyes részei felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különlegesen figyeljen akkor, ha gyermekek, 
vagy más sérülékeny személyek tartózkodnak a készülék közelében.

A túlmelegedés elkerülése érdekében soha ne takarja le a készüléket!

2. FALI RÖGZÍTÉS

-A készülék csomagolása tartalmazza a falra szereléshez szükséges tipliket és csavarokat.
- A csomagban levő tiplik nem használhatók gipszkarton, vagy egyéb száraz faltípus esetén. Ilyen falakhoz használjon speciális tipliket.
- Falra szerelés esetén a biztonsági távolságok betartása kötelező:

Miután eldöntötte, hogy hová fogja felszerelni a készüléket, csomagolja ki a dobozából a rögzítéshez szükséges kellékekkel együtt.
- Rögzítse a radiátort a falhoz. A furatok helyének meghatározásában és a készülék felszerelésében az alábbi útmutatót kövesse: 

TELJESÍTMÉNY 800 W 1500‐2000 W 800 W Vertical

Burkolat Dual Kherr Dual Kherr Dual Kherr

Magasság (mm) 500 500 1000

Hosszúság (mm) 500 1000 500

Mélység (mm) 70 70 70

CLASSIC ‐ STONE

100 

200 

250 



3.1 A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE
Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra, majd kapcsolja be a készülék jobb oldalán található főkapcsolót. 
Nyomja meg a      gombot a készülék bekapcsolásához. Az ECO felirat alatti led ekkor világítani kezd.   

Fúrás előtt ellenőrizze a távolságokat és a vízszintet. A méreteket mm-ben adtuk meg.

3. BEÁLLÍTÁS

3.2 A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA  
Miután a készüléket bekapcsolta a     gomb megnyomásával választhatja ki a kívánt hőmérsékletet. A különböző fényjelzések 
különböző hőmérsékleteket jelölnek az alábbiak szerint:

   18 ºC   19 ºC   21 ºC 

   24 ºC           22 ºC 

2.3  MŰKÖDÉSI MÓD BEÁLLÍTÁSA 

A készüléken 4 különböző működési mód állítható be:
 Manuális. A készülék folyamatosan a felhasználó által beállított hőfokon üzemel.
 Időzítő: A felhasználó beállítja a kívánt hőmérsékeletet és az üzemidőt.
 Ismétlődő mód. A felhasználó kiválaszthatja a kívánt hőmérsékletet, valamint a készülék ki- illetve 

bekapcsolt állapotának periódusát.
 Külső vezérlési üzemmód. A készüléket külső termosztát vezérli.

Manuális üzemmód 
A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a     gombot többször egymás után, amíg a fényjelzések a kívánt hőmérsékletet mutatják. 
(lásd 2.2 ábra).



Időzítő üzemmód 
Időzítő beállítása:  A készülék a felhasználó által beállított hőfokon üzemel a megadott ideig.
Nyomja meg a      gombot a hőmréséklet beállításához. 
Nyomja meg az  gombot a működési idő megadásához. A gomb ismételt megnyomásával beállítható a kívánt idő. Pl.:

A készülék 21°C-on fog üzemelni 5 órán keresztül.

Az időzítő kikapcsolásához nyomja meg az   gombot többször, ameddig minden led ki nem alszik.

Kikapcsolt állapot időzítése. A készülék a megadott időtartam után fog bekapcsolni.  
A készülék bekapcsolása után nyomja meg a       gombot többször a kívánt hőmérséklet meghatározásához. 
Ezután nyomja meg újra a       gombot 2 másodpercig a készülék kikapcsolásához.
Nyomja meg az  gombot többször a kikapcsolt állapotban töltött idő beállításához. Pl.:

  A készülék 5 óra múlva fog bekapcsolni. 
Az időzítő funkció kikapcsolásához nyomja meg a        gombot többször, hogy a kívánt hőmérsékleten kezdjen el üzemelni a készülék. 

Ismétlődő mód 
Nyomja meg a       gombot többször a kívánt hőmérséklet beállításához.
Nyomja meg az  gombot a működési ciklus beállításához. A gomb többszöri lenyomásával beállítható a kívánt időtartam.
Az ismétlődő üzemmód aktiválásához nyomja meg az    gombot néhány másodpercig. Amikor az időtartamot jelző ledek villogni 
kezdenek, az ismétlődő üzemmód aktiválódott. A program ekkor azonnal elindul. Pl.:

A készülék 4 órán keresztül fűt, majd 4 órán keresztül kikapcsolt állapotban lesz, majd ez ismétlődik. 
Ha a beállítás reggel 8 órakor történt, akkor a készülék a következőképpen fog üzemelni:

Az ismétlődő üzemmód kikapcsolásához nyomja meg egyszer az    gombot.  

 



Külső vezérlési üzemmód 

Nyomja meg a       gombot a kívánt komfort hőmérséklet meghatározásához. 

A külső vezérlési üzemmód aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a        gombot legalább 6 másodpercig. A ledek villogása jelzi a 
külső vezérlési üzemmód aktiválását. A hőmérsékletet jelző led folyamatosan villog, amivel azt jelzi, hogy a készüléket külső jel vezérli.

2.4 GYEREKZÁR. 

Ezzel a funkcióval lezárható a kezelőfelület. A funkció aktiválásához nyomja meg egyszerre a       és az  gombot és tartsa őket 
lenyomva 10 másodpercig. A funkció kikapcsolásához tegye ugyanezt. Az összes led kialszik kb. 10 perc után.

2.5 LEDEK KIKAPCSOLÁSA 
Ha szeretné a ledeket kikapcsolni, aktiválja a GYEREKZÁR funkciót. Ezután az összes led kialszik 10 percen belül.

4. KARBANTARTÁS

A padló tisztántartásával biztosíthatja, hogy a feláramló levegő ne színezze el a falat.
Minden fűtési szezon elején porszívózza ki a fűtőtestet, hogy eltávolítsa a a fűtőelemre esetlegesen lerakódott port.
A készülék külső borítását nedves szivaccsal, vagy ronggyal törölje át.

5. MŰSZAKI ADATOK

Leírás: CLASSIC 800 W - 1000 W
Méretek:  500 x 500 x 70 (mm)
Súly:  10.35 Kg.
Leírás: CLASSIC 1500 W - 2000 W
Méretek: 1000 x 500 x 70 (mm)
Súly: 20,20 Kg.
Leírás: CLASSIC  1000 W ÁLLÓ
Measures: 500 x 1000 x 70 (mm)
Súly: 20,20 Kg.

Hálózati feszültség: 230 V
Frekvencia: 50 Hz
Hálózati csatlakozó: Kétpólusú 10-15 A/250 VAC
Túlmelegedés védelem: Automatikus kikapcsolás: 90°C ± 0,5ºC - Visszakapcsolás: 65ºC ± 10ºC

Elektronikus termosztát: 18-24ºC között állítható
Értintésvédelmi osztály: Class II IP 24

Hátsó borítás Edzett acél 
Előlap DUAL KHERR

MŰSZAKI ADATOK

ANYAGOK



6. HIBAELHÁRÍTÁS

7. GARANCIA

A CLIMASTAR garantálja, hogy a vásárlás pillanatában a termék anyag és szerelési hibáktól mentes (korlátozott garancia).
A CLIMASTAR kereskedelmi és önkéntes garanciát vállal a termékeire az alábbi feltételekkel, abban az esetben, ha a termék 
meghibásodásáért a CLIMASTAR a felelős. Továbbá a gyártó 2 év garanciát vállal a pótalkatrészekre is.

- A vásárlás időpontjától számított 6 hónapon belül felmerült hibákért a CLIMASTAR vállalja a felelősséget. 6 hónapon túl jelzett hiba 
esetén a vásárlónak kell igazolnia, hogy a felmerült hiba már a vásárlást követő első 6 hónapon belül is fennállt.
- A felmerülő hibákat a vásárlónak haladéktalanul jeleznie kell az értékesítő felé (legkésőbb 60 napon belül).
- A garanciális igények érvényesítéséhez a vásárlást igazoló dokumentum szükséges (kereskedelmi számla, vagy jótállási jegy).
- A garancia keretében a gyártó vállalja a hibás alkatrész, vagy alkatrészek kijavítását, vagy – amennyiben ez nem lehetséges – a készülék 
cseréjét. A garancia nem terjed ki a termék le és felszerelésére, vagy a szállítási költségek fedezésére.
- A garancia nem vonatkozik a balesetekből, nem rendeltetésszerű használatból, mechanikai sérülésből, helytelen telepítésből, vagy az 
elektromos hálózat hiányosságaiból eredő meghibásodásokra.
- A garancia akkor sem érvényes, ha a terméket beltéri fűtésen kívül más célra használták, módosították, javították, vagy egyéb, a gyártó 
számára nem ellenőrizhető eseményeknek volt kitéve.
A garancia nem fedezi a nehezen megközelíthető helyre telepített termék elérésének költségét, sem a szerkezeti elemek megbontásának, 
illetve helyreállításának költségét, akkor sem ha a termék e nélkül nem hozzáférhető.
- A CLIMASTAR és annak kereskedelmi képviselői nem vesznek át javításra olyan terméket, amelyre nem történt előzetesen 
hibabejelentés. Az így visszküldött készülékekért a gyártó nem vállal felelősséget.
- A CLIMASTAR és annak képviselői eldönthetik, hogy javítják, vagy kicserélik a készüléket.
- A készülék javítását kizárólag a gyártó által megbízott szerviz végezheti. Minden olyan javítás, amit nem a hivatalos márkaszervíz 
végez, semmissé teszi a garanciát.
- A vásárló garanciális igényével az értékesítés helyéhez fordulhat.
FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA: A CLIMASTAR gyártóként nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, vagy közvetett személyi vagy 
anyagi kárért, amit a termék nem megfelelő telepítése, vagy nem rendeltetésszerű használata okoz.
- A fenti feltételek nem módosíthatók, vagy kiterjeszthetők a CLIMASTAR kifejezett írásbeli nyilatkozata nélkül.
 

HIBA FELTÉTELEZHETŐ OK MEGOLDÁS

Nem megfelelő hőfokot állított be. Ellenőrizze a készüléken a beállított hőfokot.

Nem megfelelő méretezés. A készülék teljesítménye nem elégséges a helyiség felfűtésére. További hőforrásra van szükség.

Túl magasra szerelt készülék. Ellenőrizze, hogy a készülék az ajánlott magasságban került-e felszerelésre.

A beáramló, vagy kiáramló rácsok eltömődtek. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a fűtőtestre, és ne telepítse a falon levő mélyedésbe, 
mert akadályozhatja a légáramlást.

A beállított hőmérséklet alacsonyabb a 
szoba hőmérsékleténél.

Módosítsa a beállított hőmérsékletet a levegő hőmérséklete fölé legalább 1°C-kal.

Kapcsolja be a főkapcsolót, vagy a vezérlőpanelt.

Ellenőrizze, hogy a telepítés megfelelő-e, és hogy a készülék minimum 2,5 mm2-es 
vezetéken legalább 16A áramot kap-e.

A készülék ki van kapcsolva. Kapcsolja a főkapcsolót "I" állásba.

A program ki van kapcsolva. Ellenőrizze a program beállítását.

A készüléket túl alacsonyra szerelték fel. A minimális rögzítési magasság a padlótól számítva 25 cm.

Por halmozódott fel az alsó rácson. Porszívózza ki. A készüléket minden fűtési szezon kezdetén ki kell porszívózni.

A falfesték típusa miatti elszíneződés. A magas rutil tartalmú festékek könnyen elszíneződnek.

Nem működnek 
a gombok. Gyerekzár aktív Nyomja meg mindkét gombot egyszerre hosszan

A hőtároló funkciónak köszönhetően a készülék fokozatosan adja át a hőt a 
helyiségben. Ha melegebbet szeretne a szobában, állítsa magasabbra a hőmérsékletet.

A szoba 
levegője 

nem éri el a 
kívánt 

hőmérsékletet

A készülék 
nem 

működik

A vezérlőpanel vagy a főkapcsoló 
kikapcsolt állapotban van.

A készülék 
elszínezi a 

falat.

A készülék 
nem 

melegszik

A készülék épp energiatakarékos 
módban van



Gyártó:

CLIMASTAR GLOBAL COMPANY S.L.

Carretera AS-266 OVIEDO-PORCEYO/ Km.7 Pruvia

33192 - Llanera (Asturias)

Telf: 985 66 80 80 / Fax: 985 264 751

www.climastar.es

Magyarországi forgalmazó:

Nordinova Energy Kft.

1037 Budapest, Bécsi út 403.

www.nordinova.hu
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