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Sissejuhatus 

Oma uuest küttekehast maksimumi saamiseks lugege enne kasutamist need juhised ja 

lisatud ohutusnõuded läbi. Säilitage ka kasutusjuhend juhuks, kui teil on vaja hiljem 

küttekeha funktsioone meelde tuletada. 

Tehniline info 
 

 TF1000WIFI TF1500WIFI TF2000WIFI 

Tööpinge 220-240V~ 220-240V~ 220-240V~ 

Voolusagedus 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 

Võimsus 500/1000W 750/1500W 1000/2000W 

IP klass IP24 

 

 

Tähtis 

Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge visuaalse kontrolliga, et seade on terve 

ega ole transpordi ajal viga saanud. 

 

 

Hoiatus 

Seade tuleb alati asetada tasasele ja stabiilsele pinnale. 

Termilise väljalülituse tahtmatust lähtestamisest tuleneva ohu vältimiseks ei tohi seda seadet 

toita välise lülitusseadme (nt taimeri) kaudu ega ühendada vooluringiga, mida regulaarselt 

sisse ja välja lülitatakse. 

Teie enda ohutuseks 

1. Enne kütteseadme kasutamist lugege läbi kõik juhised. 

2. Ühendage kütteseade ainult ühefaasilisse pistikupessa, mille toitepinge on andmesildil 
märgitud. 

3. Ärge lahkuge kodust, kui seade töötab: veenduge, et lüliti on OFF (0) asendis ja 
termostaat on miinimumasendis. Ühendage seade alati vooluvõrgust lahti. 

4. Hoidke põlevaid materjale, nagu mööbel, padjad, voodipesu, paber, riided, kardinad 
jms kütteseadmest vähemalt 100 cm kaugusel. 

5. Ärge andke midagi kütteseadme kohal või ees. 

6. Kasutage kütteseadet alati püstises asendis. 

7. Ärge asetage kütteseadet vastu seinu, mööblit, kardinaid vms. 

8. Ärge kasutage seadet ruumides, mille pindala on väiksem kui 4 m². 

9. Ühendage kütteseade alati vooluvõrgust lahti, kui seda ei kasutata. Ärge tõmmake 
juhet kütteseadme lahti ühendamiseks. 

10. Hoidke õhu sisse- ja väljalaskeavad vabad esemetest kütteseadmest vähemalt 1 m 
ees ja 50 cm taga. 
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11. Ärge paigaldage kütteseadet vahetult pistikupesa alla. 

12. Ärge laske loomadel ega lastel kütteseadet puudutada ega sellega mängida. Pöörake 
tähelepanu, et õhu väljalaskeava kuumeneb töötamise ajal. 

13. Ärge katke kinni. Kui seade on kaetud, on ülekuumenemise oht. 

14. Ärge kasutage seda kütteseadet duši, vanni, kraanikausi või basseini jms läheduses. 

15. Ärge kasutage kütteseadet ruumides, mis sisaldavad plahvatusohtlikku gaasi, süttivaid 
lahusteid, lakki või liimi. 

16. Hoidke kütteseade puhas. Ärge laske esemetel sattuda ventilatsiooni- või 
väljatõmbeavasse, kuna see võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või kütteseadme 
kahjustumise. 

17. Kui kütteseade on maha kukkunud või kahjustatud, ei tohi seda kasutada enne, kui 
kvalifitseeritud teeninduskeskus on selle üle kontrollinud. 

18. Lähedane järelevalve on vajalik, kui kütteseadet kasutavad lapsed, füüsilise puudega 
inimesed või lemmikloomad või nende läheduses. 

19. Ärge kasutage riiete või mis tahes kanga kuivatamiseks. 

20. Ärge kasutage kütteseadet pesu kuivatamiseks. Ärge kunagi blokeerige sisse- ja 
väljalaskevõresid (ülekuumenemise oht). 

21. Ärge liigutage seadet selle töötamise ajal, et vältida ülekuumenemist ja täiendavat 
tulekahjuohtu. 

22. Kui mõni küttekeha või toitejuhtme osa saab kahjustada, peab kvalifitseeritud elektrik 
selle välja vahetama. Ohu vältimiseks. 

23. Kütteseade ei tohi asuda vahetult pistikupesa all. 

24. Ärge kasutage seda kütteseadet programmeerija, taimeriga või mõne muu seadmega, 
mis lülitab kütteseadme automaatselt sisse, kuna küttekeha katmisel või valesti 
paigutamisel on tuleoht. 

25. Ärge jätke kütteseadet kodust lahkudes või magama minnes sisse lülitatuks. 

26. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks. 

27. Seda seadet võivad kasutada lapsed vanuses alates 8. eluaastast ning vähenenud 
füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste või teadmiste 
puudumisega isikud, kui neile on tagatud järelevalve või juhendatud seadme ohutut 
kasutamist ja nad mõistavad kaasnevaid ohtusid. 

28. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada 
ja hooldada. 

29. Alla 3-aastased lapsed tuleb hoida eemal, välja arvatud juhul, kui neid pidevalt 
jälgitakse. 

30. Lapsed vanuses 3 aastat ja alla 8 aasta tohivad seadet sisse/välja lülitada ainult siis, 
kui see on paigutatud või paigaldatud ettenähtud tavalisse tööasendisse ja neid 
jälgitakse või juhendatakse seadme kasutamist ohutul viisil ja nad mõistavad 
kaasnevaid ohte. 

31. Lapsed vanuses 3 aastat ja alla 8 aasta ei tohi seadet vooluvõrku ühendada, 
reguleerida ja puhastada ega teostada kasutajahooldust. 

32. Ärge jätke vooluvõrku ühendamisel järelevalveta. 

 

 
Hoiatus 

Mõned küttekeha osad võivad muutuda väga kuumaks ja põhjustada põletusi. Ärge puudutage 

kuumasid pindu. Erilist tähelepanu tuleb pöörata lastele ja haavatavatele inimestele.
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Märkus 

Need kütteseadmed on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Neid saab kasutada nii 

kaasaskantava seadmena kui ka seina kinnitatava seadmena. 

Toote omadused 

1. Elegantne klaaspaneel. 

2. Kvaliteetne alumiiniumist kütteelement: kiire kuumutamine suurema energiasäästuga. 

3. Puutetundlik juhtimine ja kaugjuhtimispult. 

4. Taimer 1 kuni 24 tundi, et lülitada konvektorsoojendi soovitud ajal sisse või välja. 

5. Digitaalne ekraan automaatse toatemperatuuri näiduga. 

6. Seinale kinnitamiseks või statiiviga seismiseks. 

 

Paigaldus (Kasutades põrandal portatiivse seadmena) 

Kinnitage jalad küttekeha korpusele ja kinnitage need kaasasolevate ST12x4mm (8tk) 

kruvidega. 

 

 
Seinale kinnitamine (Kui kasutate kütteseadet fikseeritud seadmena) 

 
Pange tähele, et toode tuleb paigaldada vähemalt 15 cm põrandast ja 50 cm laest. 

- Seinale paigaldamise jaoks 
1. Eemaldage kronstein korpuse küljest. vt pilt 1. 

2. Puurige seina kummalegi külge augud. Seejärel sisestage plastikust tüüblid 

aukudesse, kinnitage kronstein kruviga seina külge. vaadake pilt 2. 

3. Paigaldage kütteseade sobivasse asendisse, nii et augud joonduvad kronsteiniga. vt 

pilt 3. 

4. Pingutage kronsteini ülaosas olevat kruvi, et see kinnituks. 
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Kasutamine 
 
Sisestage pistik vahelduvvoolu toiteallika sobivasse pistikupessa, mille pinge on sama, mis on 
näidatud seadme andmesildil. 
Seadmel asuvad puuteekraani nupud vastavad kaugjuhtimispuldi samadele 

funktsioonidele: 

 

 

 

1. Ekraan 

2. Temperatuuri „+“ nupp 

3. Temperatuuri „-“ nupp 

4. Toite nupp (sees/väljas) 

5. Režiimi nupp 

6. Taimeri nupp 

7. Vastuvõtja 

8. Lapseluku nupp 

 

 

 

 

 

 

Sisse lülitamine 

Enne kütteseadme kasutamist peaksite sisse lülitama küljel asuva lüliti. 

Töö alustamiseks vajutage nuppu „ “. Ekraani ülemine osa näitab ruumi 

temperatuuri. Kütteseade töötab madala võimsusega küttetingimustel. 

 
Režiim 

Vajutage „  “, et valida madal , või kõrge   küttevõimsus. 

Temperatuuri valik 

vajutage "+" või "-" nuppu, et valida soovitav temperatuur vahemikus 5°-40°C. 

Temperatuuri indikaator jääb põlema pikaks ajaks. 

 
Taimer  

Vajutage taimeri nuppu „ “, et valida soovitud tööaja pikkus vahemikus 1 tund kuni 24 

tundi. Kuvatakse järelejäänud aeg.
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Lapselukk 

 

Vajutage ja hoidke lapseluku nuppu 3 sekundit, Ekraanil kuvatakse luku ikoon „ “ ja seadet ei 

saa ühestki nupust juhtida. Et lapselukk maha võtta, korrake toimingut. 

 
Ühendamine WiFi-ga 
1. Kasutage oma telefoni alloleva QR-koodi skännimiseks või otsige rakenduse 

allalaadimiseks ja installimiseks rakenduste poes "Termofol Smart". 

2. Valige oma riigi koos, sisestage mobiiltelefoni number ja puudutage nuppu „Hangi“ 

(„Get“), et saada koodi kinnitust sisaldav sõnum. 

3. Sisestage sõnumiga tulnud kinnituskood ja puudutage rakendusse sisselogimiseks 

"Logi sisse" („Login“). 

4. Lülitage toode sisse ja veenduge, et toode on WiFi signaaliga kaetud asukohas. 

Indikaatortuli hakkab kiiresti vilkuma. Kui indikaatortuli kiiresti ei vilgu, vajutage nuppu 

„ “ 5 sekundit ja tootel kostab piiksuv helisignaal. Seejärel minge rakendusse, 

puudutage allosas „lisa seade“ („add device“), nagu on näidatud joonisel 1, 
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 Joonis 1 

 
A) Vajutage nuppu "kinnitusindikaator vilgub kiiresti" („Confim indicator rapidly blinks“), 

kui seadme märgutuli vilgub kiiresti, nagu on näidatud joonisel 2. 

B) Sisestage WiFi parool ja seejärel kinnitage, nagu on näidatud joonisel 3 

C) Oodake, kuni rakendus ühendub seadmega, kuni see on edukalt ühendatud, nagu on 

näidatud joonisel 4 

 

 Joonis 2 

 

 



7  

 

Joonis 3       Joonis 4 

 

WiFi abil juhtimine 

1. Te saate juhtida seadet mobiilseadmest, mis on WiFi või mobiilses interneti võrgus, nagu 

näidatud joonisel 5, 

   

        Joonis 5     Joonis 6 

2. Valige nupp "Weekly timer", et seadet juhtida: 

A) Vajutage "Add timer", nagu näidatud joonisel 6. 

B) Saate valida nädalapäeva ja kellaaja. Pange tähele, et kütmise alustamiseks peab valitud temperatuur 

olema suurem kui mitteköetud ruumi temperatuur ja „Power“ peab olema „ON“ asendis, nagu on näidatud 

joonisel 7. 

C) Vajutage "Save" nuppu üleval paremal nurgas, et salvestada nädala ajaprogramm, nagu on näidatud 

joonisel 8. 

D) Järgmise sisse/välja aja programmeerimiseks korrake tegevust. 

E) Vajutage "Back" nuppu vasakul üleval nurgas, et näha salvestatud nädalaprogrammi 

F) Kui hoiate pikalt kirjel peal, siis saate valida kirje tühistamise. 
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      Joonis 7           Joonis 8 

Tööheli 

Seade annab heliga iga töö seadistuse korral piiksuvat helisignaali. 

 

Puhastamine ja hooldus 

Enne puhastamist eemaldage alati pistik pistikupesast. 
Puhastage õhu sisse- ja väljalaskevõre sageli. 
Ärge kunagi kasutage abrasiivseid pulbreid ega lahusteid. 

 

 Utiliseerimise teave 

 

Kui soovite selle eseme ära visata, ärge visake seda olmejäätmete hulka. Kasutatud elektri- ja 
elektroonikaseadmed ning akud tuleb üle anda eraldi kogumiseks. 

Eramajapidamised võivad kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tasuta tagastada selleks 
ettenähtud kogumispunktidesse. Tehke kindlaks, kus asuvad teie kohalikud kogumispunktid, ja 
tagastage toode sinna. (Rajatised on tavaliselt saadaval ka olmejäätmete prügilas. Teie 
elektrimüüja või kohalik omavalitsus võib korraldada majapidamisest eraldi kogumise.) 

Selle toote õige utiliseerimisega aitate keskkonda positiivselt. 

Eraldi kogumine. 

See sümbol tähendab, et toodet ei tohi ära visata 

koos tavaliste olmejäätmetega. Nende toodete 

jaoks on eraldi kogumissüsteem. 

 


