
KEA
KUIVAINPATTERI

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 

ATLANTIC.FI 



VAROVAISUUS

     !               VAROITUS , LAITTEEN PINTA VOI OLLA ERITTÄIN KUUMA!

VAROITUS:

TÄMÄN TUOTTEEN OSAT VOIVAT TULLA HYVIN KUUMIKSI. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä lasten ja heiko-
ssa asemassa olevien henkilöiden läsnäollessa. Alle 3-vuotiaiden lasten ei tule olla laitteen välittömässä läheisyydessä 
ilman jatkuvaa valvontaa.  Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt.  Lapset eivät saa leikkiä laitteen 
kanssa. Laitteen puhdistamista ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi. Jotta vältetään vaara hyvin pienille lapsille, 
on suositeltavaa asentaa tämä lämpöpatterin telineet siten, että alempi pyyheteline on vähintään 600 mm lattiasta.

HUOMIO:

EI SAA PEITTÄÄ: Käytä pyyhkeiden ym. kuivatukseen vain laitteen pyyhetankoja. Älä peitä ilmanotto/poisto-
aukkoja. 

HUOLTO:

Laitteen toimivuuden takaamiseksi puhdista laitteen ylä- ja alaritilät noin kahdesti vuodessa pölynimurin tai harjan 
avulla. Laitteen pinta voidaan puhdistaa kostealla liinalla; Älä koskaan käytä hankaavia aineita ja liuottimia. Liial-
linen ilman epäpuhtaus voi vaikuttaa laitetteen toimintaan ja takuuseen. 

ASENNUSOHJEITA 

Tämä laite on suunniteltu asennettavaksi asuintiloihin. Asennus on tehtävä standardien mukaisesti ja asennuksen 
maakohtaisten voimassa olevien standardien mukaisesti. Noudata vähimmäisetäisyyksiä (kts. kuva) 

Älä asenna laitetta:
- Alttiiksi ilmavirralle, joka saattaa häiritä sääntelyä (ilmastointi tms)
- Älä asenna kiinteästi sähköverkkoon, liitäntä on varustettava kytkimellä
- Kylpyhuoneissa käytettävät laitteet on asennettava siten, että kenenkään kylvyssä tai suihkussa ei ole mahdollista 
koskettaa laitteen kytkimiä ja muita hallintalaitteita. Katso kuva 1. 

Älä asenna pystysuoraan tarkoitettua laitetta vaakasuoraan.

1.



Kiinnitä seinäkiinnike sopivaan korkeuteen 
seinälle

Jos haluat mitoittaa asennuksen laitteen näytön pai-
kan mukaan, on laitteen näytön puolivälistä 560 mm 
alareunan pisteiden A sijaintiin.

3. Asenna seinäteline uudelleen, sovittamalla reiät 
A seinätelineen alempien reikien kanssa. Osoita pis-
teessä 2 pistettä B.

4. Poraa 4 reikää ja aseta seiniin soveltuvat roput 
(esim. Kipsilevy, betoni).

Noudata aina vähintään 300 mm asennuskorkeutta.

Aseta pyyhetangot
seinätelineeseen

Voit asentaa pyyhetangot 
oikealle tai vasemmalle. 

1 2

Lattia
Lattia

Seinäkiinnikkeen asennus seinälle
Irrota laitteen tuki kääntämällä kaksi lukkoa. Seinäkiinnike toimii mallina vähimmäiskorkeudelle asennettavaksi.

Asenna seinäkiinnike, minikorkeus 300 mm lattiasta

Asenna seinäkiin-
nike uudelleen 
ja aseta pisteet 
reikien A kohtaan. 
Kohdista 2 pisteet 
ja merkitse B.

Aseta seinäkiinnike 
lattialle.
Merkitse pisteet A.
Näin saadaan 
alempien kiinni-
tyskohtien paikka 
merkittyä. 

LAITTEEN ASENNUS 

Laite asennetaan seinätelineelle joka toimitetaan mukana. Ruuvien ja kiinnikkeiden valinta riippuu seinän materiaa-
lista, joten niiden hankinta ja vastuu oikeanlaisten ruuvien ym. käytöstä on asentajalla. Varmista, että käytät ruuveja 
ja kiinnikkeitä, jotka on mukautettu laitteen painoon.

Käytä mukana tulevaa sapluunaa seinätelineen lävistysreikien mallina. Laite asennetaan vasta kun seinäteline on 
kiinnitetty seinään.

Lattia

3 4 5



2. KÄYTTÖ 

Ohjain

1. Näyttö
2. Puhaltimen / kuivauksen aktiivisuus
3. Valikko
4. Laitteen käynnistys / sammutus
5. Navigoi alas
6. Valitse 
7. Navigoi ylös 

On / off-kytkin sijaitsee laitteen takaosassa. Käytä tätä kytkintä vain 
pitkään sammutukseen (poislukien lämmitysaika). Tarkista, että 
kytkin on päällä.

Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Paina virtapainiketta ( kuvassa 6.). Oletuslämpötila on 19 ° C

Kiinnitä seinäkiinnike seinään

Liitä patteri telineeseen 

Laitteen on oltava kytkettynä 230 V 50 Hz: iin. Laitteen virransyöttö on kytkettävä verkkoon katkaisijalla. Verkkolii-
täntä tehdään 3-johtimisella kaapelilla (Brown = Phase, Blue = Neutral, Black = Pilot-lanka) liitäntäkotelon kautta. 
Kosteissa tiloissa, kuten keittiössä, kylpyhuoneissa, liitäntälaatikon on oltava vähintään 25 cm lattiasta.

Asennuksessa on oltava katkaisijatyyppinen suojauslaite, 30 mm A vikavirtasuoja. 

Suojausluokan II laite. Laitetta ei maadoiteta . Älä kytke pilot ohjausjohtoa (musta) maahan.  Jos ohjausta ei käytetä 
on se jätettävä vapaaksi. Pistotulppakäytössä pistorasian tulee olla suojattu 30 mm 
A vikavirtasuojalla. 

Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen huoltopalvelun tai 
vastaavasti pätevän henkilön puolesta vaaran välttämiseksi. 

Lukitse laite sen seinätelineeseen

- Aseta laite tukeen kuvan mukaisesti.
- Aseta laite takaisin tukeen päin ja nosta sitä (nuolet 1 ja 2). 
- Aseta kannattimet laitteen reikiin, alas (nuoli 3).
- Lukitse kääntämällä 2 lukkoa V puoli kierrosta.
- Minimietäisyys lattiasta on 300 mm.
Jotta vältetään vaaratilanteet lapsille, on suositeltavaa asentaa 
laitteet pyyhetangot niin, että alin kannatinpalkki on vähintään 
600 mm lattian yläpuolella.
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Aktivoi / näytä. Näyttö sammuu 10 sekunnin kuluttua ilman toimenpiteitä. Voit aktivoida sen uudelleen painamalla 
mitä tahansa näppäintä.

Lukitse / lukitse ohjaimet:  paina painikkeita 5 ja 7 samanaikaisesti 3 sekuntia
näyttöön tulee lukko-kuvake. Vain virtapainike (4)  pysyy aktiivisena.

Aseta päivä ja aika: Paina MENU (3) kahdesti. Muuta päivämäärä painamalla 7, vahvista sitten painamallla OK. Valitse 
tunti painamalla 7, hyväksy OK. Valitse minuutit painamalla 7, hyväksy OK. 
Palaa päänäytölle painamalla MENU.

LÄMMITYSMUOTOJEN KÄYTTÖ
Laite on valmiustilassa ja ota se käyttöön painamalla mitä tahansa näppäintä.

BOOST-toiminto: Tällä toiminnolla voit ottaa puhallustoiminnon käyttöön nopeuttaaksesi tilan lämmitystä. 
Aktivoi tämä toiminto painamalla 1 kerran 2. painiketta. Voit valita BOOST: n keston: 10, 20, 30, 40, 50, 60 minuuttia näp-
päimillä 7 tai 5. Jos haluat pysäyttää BOOST-toiminnon ennen valitun keston päättymistä, muuta kesto asettamalla se 
arvoon 0 5-näppäimellä ja vahvista painamalla OK.

Pyyhekuivaustoiminto. Tämän toiminnon avulla pyyhkeesi kuivuvat nopeasti ja lämmität ne valmiiksi niiden käyttöä 
varten. Aktivoi tämä toiminto painamalla 2. painiketta kahdesti. Voit valita kuivausajan: 30, 60, 90, 120 minuuttia näppäi-
millä 7 tai 5. Jos haluat pysäyttää sen ennen valitun keston päättymistä, muuta kesto asettamalla se 0: ksi painikkeella 
5 ja vahvista OK. 

Ohjelmointi: Oletusarvoisesti tehty ohjelmointi on aktiivinen, voit sitten asettaa mukavuuslämpötilajaksot (Comfort, 
auringon kuvake näytöllä - ennalta asetettu 19°C, muunneltavissa) ja ECO (-3,5°C verrattuna mukavuuslämpötilaan) 
elämänne rytmin mukaan.
Jos haluat muuttaa ohjelmoinnin sisältöä, paina MENU kerran, paina sitten 7, valitse YES ja vahvista OK.
1 - Viikonpäivä vilkkuu (esim. ma), vahvista OK.
2 - Aika vilkkuu (esim: O h), vahvista OK.
3 - Tunti-asteikko vilkkuu. Paina 7 valitaksesi mukavuusjakso tai tai 5 ECO-jakso ja vahvista sitten OK.
Toista yllä oleva menettely tarvittaessa jaksoja lisätäksesi. 
Jos et halua ohjelmoida kausittain, laita kaikki kaudet mukavuusasetukselle. 

Lämmityksen ennakointi: Laitteessa on toiminto, jonka avulla laite voi ennakoida lämmitystä ohjelmoinnin aikana. 
Kun asetat laitteen ohjelmoinnin, se ennakoi lämmityksen lämpötilan nousuaikaa niin, että huoneesi on oikeassa läm-
pötilassa saavuttuasi. Esimerkiksi: jos asetat paluuaikasi klo 15, laite alkaa lämmittää huonetta sitä ennen (10 minuutin 
ja tunnin välillä).

Valmiit ohjelmoinnit: Jos haluat aktivoida esiasetetut ohjelmoinnit, paina MENU 1 kertaa ja valitse sitten 7, valitse EI 
(NON)  ja vahvista OK. Laite reagoi 6 ohjelmaan: Comfort, Comfort-1, Comfort-2, Eco, ylläpitolämmitys ja pysähtynyt.

LISÄASETUKSET
Voit käyttää näitä asetuksia painamalla 7 + MENU 3 sekunnin ajan.

1. Valikon kieli: Paina 7 ja vahvista painamalla OK. 

2. BOOST-laitteen enimmäisajan asettaminen: Voit asettaa BOOST: n enimmäisajan. Alue on 10 - 60 minuuttia 
(10 minuutin välein). Paina 7 tai 5 ja vahvista sitten OK. 

3. Pyyhekuivauksen enimmäisajan asettaminen: Voit asettaa pyyhkeiden kuivausta varten enimmäisajan. Alue 
on 30 - 120 minuuttia (30 minuutin välein). Paina 7 tai 5 ja vahvista sitten OK. 

4. Maksimilämpötilan asettaminen: Voit tallentaa enimmäislämpötilan jota et voi ylittää,  
kun olet Comfort-tilassa. Alue on välillä 19-28°C. Paina 7 tai 5 ja vahvista sitten OK. 

5. Ohjelmoinnin asettaminen:  Paina 7 tai 5 ja vahvista sitten OK.



6. Lämpötilan kalibrointi: Useiden tuntien jälkeen asennuksesta riippuen on mahdollista, että lämpötila on eri kuin lämpö-
patterissa näkyvä lämpötila. Tässä tapauksessa voit kalibroida radiattoria säätämään lämpötilaa. Paina 7 tai 5 valitaksesi 
kalibrointiarvon (välillä - 3 ja 3) ja vahvista painamalla OK. 

7. Rekisteröi PIN-koodi: Voit tallentaa pääsykoodin hallitaksesi toimintoihin pääsyä. Syötä PIN-koodinumero painamalla 
painikettat 7 (valitse 000 - 999) ja vahvista painamalla OK. Pidä koodi tallessa. 

8. Tehdasasetusten palautus: Laite tarjoaa mahdollisuuden palata perusasetuksiin (mukavuus 19°C, ECO 15,5°C ja alku-
peräinen ohjelmointi). Paina painiketta 7 valitaksesi “kyllä” ja vahvista painamalla OK.

 Kaikki näytön kuvakkeet näkyvät noin 1 minuutin ajan. Pyyhekuivain lämpötila on 19°C. Sen ohjelmointi on säädettävissä 
mukavuustoiminnossa 6-10h ja 18-22h.

Laitteen tunnistus
Ennen kuin soitat huoltoon, muista selvittää laitteen viitenumero ja sarjanumero. Nämä tiedot on kirjoitettu laitteen oikealla 
puolella olevaan tarraan.

Standardit, laatumerkit
B Kauppanimi
C kaupallinen koodi
D Valmistenro
E sarjanumero
F Valmistajan numero

Laite täyttää IES: n mukaisen NF Sähkösuoritusstandardin vaatimukset esitetyn luokan kriteerit.
IP24: Laite suojattu roiskevettä vastaan
Luokka II: Kaksinkertainen eristys (ei maadoitusyhteyttä).
IK ...: Kestää mekaanisia iskuja

Laitteita, joissa on tämä symboli, ei saa hävittää talousjätteiden mukana, vaan ne on kerättävä erikseen ja kierrätettävä 
paikallisten säännösten ja asetusten mukaisesti. 

Laitteen toimintatilan ja ohjelmien kaukosäädin on mahdollista pilottilangalla Cozytouch-sovelluksella, 
joka on saatavana App Storesta tai Google Store. Seuraavia lisävarusteita tarvitaan:
- Cozytouch Bridge 
- Yksi Cozytouch PASS / laite



TUKI

Mitä tehdä, jos. .. Toiminta

Patteri ei lämmitä. Varmista, että laite on kytketty päälle tai että virransyöttöä ei ole katkaistu. Tarkista huoneen 
ilman lämpötila: jos se on liian korkea, jäähdytin ei kuumene.

Patteri
lämmittää koko ajan.

Varmista, että laite ei ole ilmavirrassa (ovi aukeaa lähellä), ja lämpötilaa ei ole muutettu.
Jos ongelma jatkuu, sammuta laite (virta, katkaisija) ja kytke se uudelleen noin 10 minuutin 
kuluttua. 

Patteri ei lämmitä tarpeeksi 
Lisää lämpötilaa painamalla ylös-painiketta.
Jos lämpötila asetetaan maksimiarvoon, suorita seuraavat tarkistukset:
- Tarkista, onko huoneessa toinen lämmityslaite.
- Varmista, että laite lämmittää vain huonetta (ovet suljettu).
- Tarkista laitteen virransyöttö.
- Tarkista, onko säteilijän teho mukautettu huoneesi koon mukaan (suosittelemme kes-
kimäärin 110 W / m2).

Hyvin kuuma pinta.
On normaalia, että patteri on lämmin, kun se on käynnissä, ja pintalämpötila on rajoitettu 
NF Electricite Performance -standardin mukaisesti. Jos kuitenkin luulet, että säteilijä on aina 
liian kuuma, tarkista, että teho on sovitettu laitteelle (suosittelemme 110 W / m2 ja että 
säteilijää ei sijoiteta ilmavirtaan, joka häiritsisi sen säätöä.)

Tuuletin pysähtyy
ennenaikaisesti.

Tarkista, että ilmanotto- ja poistoaukot eivät ole tukossa. Puhdista tarvittaessa. 
Joka tapauksessa, käynnistä lämmitin uudelleen seuraavasti:
- Sammuta laite (laitteen takana olevasta katkaisijasta).
- Odota 10 minuuttia.
- Käynnistä laite uudelleen. 

Likaisia   jälkiä
ilmestyy seinälle

Lika liittyy ympäristön huonoon ilmanlaatuun (tupakansavu, kynttilät, savupiippu, ...). Tässä 
tapauksessa on suositeltavaa tarkistaa huoneen hyvä ilmanvaihto (ilmanvaihto, ilmanotto 
jne.) ja ilman puhtaus sekä tupakoinnin välttäminen sisätilassa. Tämä lika ei oikeuta takuu-
korvauksiin. 

Patteri pitää jatkuvaa tärinän 
ääntä lämmityksen aikana.

Tarkista, että se on kiinnitetty telineeseen. Jos patteri on kiinnitetty onttoon väliseinään, 
tärinä on mahdollista.

Patteri ei vastaa ohjaimen  
tilauksiin

Ota yhteys huoltoon

Huonelämpötilan ja laitteen 
lämpötilan välillä on merkit-
tävä ero.

On odotettava vähintään 6 tuntia lämpötilan vakauttamiseksi. Asennuksesta riippuen on 
mahdollista, että lämpötila on eri kuin lämpöpatterissa näkyvä lämpötila. Tässä tapauksessa 
voit kalibroida lämpötilan. Katso “Kalibroi lämpötila”.

Patteri ei toimi ja näyttöön 
tulee virhekoodi E _ (kirjain + 
2 numeroa).

Ota yhteys asiakaspalveluun vian määritykseksi.



Maahantuoja Costella Oy 

Varastokatu 3, 
45200 Kouvola 

05 366 4155 
info@costella.fi
www.costella.fiPidätämme oikeudet muutoksiin. 


