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OHUTUSEESKIRJAD 

• Enne kütteseadme kasutamist lugege juhend läbi. Hoidke juhend alles ja veenduge, et see 
jääks kütteseadmega kaasa, kui annate selle uuele omanikule. 

• Enne kasutamist kontrollige, kas kütteseade ja kõik kaasasolevad tarvikud on komplektsed  
ja terved. 

• Kütteseade tuleb paigaldada vastavalt paigaldusjuhistele. Seade tuleb ühendada 
pistikupessa, mis vastab järgmistele nõuetele: AC 230V, sagedus 50/60Hz. 

• Kütteseade sobib kasutamiseks ainult siseruumides. Ärge kasutage seda õues! 

• Ärge jätke kütteseadet kasutamise ajal järelevalveta. Hoidke kütteseadet lastele 
kättesaamatus kohas: põletusoht. 

• Ärge kasutage kütteseadet tule- või plahvatusohtlike materjalide läheduses: tule- või 
plahvatusoht. 

• Asjade sisestamine küttekeha kaitsevõresse on rangelt keelatud: elektrilöögi oht. 

• Ärge puudutage metallkorpust, kuna see kuumeneb kütteseadme kasutamisel: põletusoht. 
Enne selle väljalülitamist ja hoiustamist laske kütteseadmel veidi aega maha jahtuda. 

• Ühendage kütteseade vooluvõrgust lahti, kui seda pikemaks ajaks ei kasutata. 

• Enne seadme igakordset kasutamist veenduge, et see on heas seisukorras ja terve. Ärge 
ühendage kütteseadet vooluvõrku ega kasutage seda, kui korpus, juhe või pistik on 
kahjustatud. 

• Küttekeha võib kahjustuda, kui kütteseade kukub maha või saab löögi. Enne iga kasutamist 
kontrollige, et kütte element ei oleks kahjustatud. Ärge kasutage kütteseadet, kui element on 
katki. 

• Seadme teisaldamisel või puhastamisel eemaldage pistik pistikupesast. Lahtiühendamisel 
lülitage esmalt seade lülitist välja, seejärel eemaldage pistik pesast. Ärge tõmmake järsult 
kaablit. 

• Elektriküttekeha ilma loata lammutamine on rangelt keelatud. Kui kütteseade on 
kahjustatud, otsige professionaalne teenindusspetsialist. 

• Toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. 

• Kasutamise ajal ärge laske paljal nahal seadme pinda puudutada: põletusoht. 

• Ärge jagage küttekeha pistikupesa teiste seadmetega: ülemäärase koormuse tõttu tuleoht. 

HOIATUS: ärge kunagi katke kütteseadet. Kütteseadme katmine ohustab ülekuumenemist ja 

tulekahju. 

• Kütteseade ei tohi asuda vahetult pistikupesa all. 

• Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja, tema 
teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik. 

• Vältige pikendusjuhtme kasutamist, kuna see võib üle kuumeneda ja põhjustada 
tulekahjuohtu. 

• See kütteseade ei ole ette nähtud kasutamiseks vannitubades, pesuruumides või sarnastes 
kohtades, kus võib olla niiskust. Ärge kunagi asetage kütteseadet kohta, kus see võib 
kukkuda vanni või muusse veenõusse. 

• Ärge kasutage kütteseadet vanni, duši või basseini vahetus läheduses. 

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

• Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat tohivad seadet sisse/välja lülitada ainult siis, kui see on 
paigutatud või kinnitatud ettenähtud tavalisse tööasendisse ning neid on jälgitakse või 
juhendatakse seadme ohutuks kasutamiseks ning nad mõistavad seotud ohtusid. 3 kuni 8-
aastased lapsed ei tohi seadet vooluvõrku ühendada, reguleerida ja puhastada ega 
hooldada. 

• Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, 
sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmiste puudumisega isikud, kui 
neile tagatakse järelevalve või neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad 
mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma 
järelevalveta seadet puhastada ega hooldada. 

HOIATUS: mõned selle toote osad võivad muutuda väga kuumaks ja põhjustada põletusi. 
Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste ja haavatavate inimeste juuresolekul.  

2 3 



 

  BVF SMART KÜTTEPANEEL 

PAIGALDAMINE 

• Enne paigaldamist kontrollige, kas kõik osad on komplekteeritud ja toode on terve. 

• Kui soovite kasutada elektrisoojendit eraldiseisvana, paigaldage see kütteseadmega 
kaasasolevate jalgade abil, järgides alltoodud juhiseid. Veenduge, et kütteseade on 
paigaldatud tasasele, stabiilsele ja puhtale pinnale. 

Eraldiseisev paigaldus 

1. Asetage toode tagurpidi pehmele puuvillasele 
riidele või vaibale. 

2. Kinnitage jalad kaasasolevate kruvide abil 
küttekeha alusele. Joondage aluse augud jalgade 
aukudega, keerake kruvid aukudest läbi ja 
pingutage kruvikeerajaga. 

Seinale Paigaldamine 

1. Eemaldage kronstein 

Soovitatav on asetada kütteseade esikülg allapoole, avada ülemine lukk kruvikeerajaga ja 
liigutada seinale kinnitatavat kronsteini selle eemaldamiseks allapoole. 

 

( 1 ) Avage kronsteini luku pannal. ( 2 ) Lükake kronsteini 
noole suunas. 

 

 

 ( 3 ) Tõstke kronsteini.  ( 4 ) Eemaldage kronstein. 

2. Kinnitage kronstein seina 

Märgistage sein vastavalt ostetud küttekeha mudelitele allpool toodud mõõtmetele, puurige 
seina augus ja sisestage plastikust tüüblid aukudesse, kinnitage kronstein seina 
kaasasolevate kruvide abil. 

 

 500W 1000W 1500W 2000W 

A 218 mm 218 mm 218 mm 218 mm 

B 218 mm 218 mm 218 mm 218 mm 

C 130 mm 130 mm 291,5 mm 402 mm 

 

MÄRKUS 

Enne seina puurimist veenduge, et seina sees ei oleks kaableid ega torusid ning 
veenduge, et kinnituskruvid on kindlalt kinnitatud, et tagada küttekeha ohutu 
seinale kinnitamine.  

3. Kinnitage kütteseade 

Kallutage kütteseadet nii, et seadme alumine ava oleks kronsteiniga P1 kohakuti ja haakuks. 
Pärast seadme kronsteinile riputamist pöörake kütteseadet kuni klambrisse P2 
sisenemiseni, laske kütteseade allapoole ja kinnitage kütteseadme lukustusriiv. 
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  BVF SMART KÜTTEPANEEL 

KASUTAMINE 

 

1. Käivitamine ja välja lülitamine 

Vajutage         nuppu, et lülitada sead sisse / välja. 

2. Temperatuuri seadistamine 

Seade näitab vaikimisi valitud temperatuuri, temperatuuri reguleerimiseks vajutage  nuppe         
ja         , temperatuuri reguleerimise vahemik on 5-45°C.  

Mugavusrežiimi ja säästliku režiimi temperatuurid on sõltumatud, mugavustemperatuur on alati 
kõrgem kui säästlik temperatuur 1° vahemikus 6-44°C. Jäätumiskaitse režiimi temperatuur on 8°, 
seda reguleerida ei saa! 

3. Režiimi valik 

Vajutage nuppu          , et valida režiimide vahel: 

Mugavusrežiim    -    Temperatuuri seadistamine päevasel ajal, kasutatav 
temperatuurivahemik 5°C - 45°C. Vaikimisi temperatuur on 22°C. 

Säästlik režiim    -    Temperatuuri seadistamine öösel, kasutatav temperatuurivahemik 5° - 
45°C. Maksimaalne temperatuur ei tohi ületada mugavustemperatuuri. Vaikimisi 
temperatuur on 19°C. 

Jäätumiskaitse režiim    -     Kui seadistate temperatuuri 8°C, lülitub seade sisse 
temperatuuril alla 7°C ja lülitub välja temperatuuril üle 8°C. 

Programmi režiim    -    Energiasäästu ja mugavuse huvides võimaldab see režiim 
kütteseadet automaatselt käitada vastavalt kütteprogrammile, mis koosneb ajaliselt 
programmeeritud mugavuse, säästu ja jäätumisvastase režiimi perioodidest.  

4. Taimeri kasutamine 

Vajutage nuppu  , et valida väljalülitamise aja tagasiarvestus nuppudega           ja            , 
mugavuse, säästu, jäätumiskaitse režiimides. Peale nupu           uuesti vajutamist programmi 
režiimis, saate määrata praeguse kellaaja nuppude           ja          abil. 

5. Programmi režiimi kasutamine 

Valige programmi režiim, vajutades nuppu         . Programmi muutmise alustamiseks vajutage 
nuppu  , seejärel vajutage nuppu          , et valida soovitud režiim, ja valige soovitud ajarežiim, 
vajutades nuppe             ja         . Ülemine pool tähistab mugavusrežiimi, alumine pool säästlikku 
režiimi ja tühi valik tähistab jäätumiskaitse režiimi. Iga tund on ajapunkt! Kui programmirežiim on 
seadistatud, vajutage eelmise programmi kopeerimiseks pikalt nuppu  ! 
 
 
 

 

6. Lapselukk 

Vajutage pikalt  nuppu           , et lukustada ja avada lapselukk. Lukustamise puhul ekraanile tekib 
luku ikoon         ja kustub lapseluku avamisel. 

7. Temperatuuri kompenseerimine 

Vajutage pikalt nuppu       , et alustada temperatuuri kompenseerimise seadistamist. Temperatuuri 
saab kompenseerida vahemikus 9 to -9°C, valides nuppude         ja          abil kompenseerimise 
ulatuse. 

8. Heli seaded 

Vajutage pikalt nuppu         ja käivitub vaikne töörežiim, ekraanile ilmub ikoon       . Kui soovite 
vaikuse režiimi tühistada, siis vajutage pikalt nuppu          ja ikoon         kustub. 

9. Avatud akna tuvastus 

Vajutage pikalt nuppu          , et lülitada sisse Avatud Akna Tuvastuse (AAT) funktsioon. Ekraanile 
ilmub ikoon      , AAT funktsioon käivitub kui keskkonna temperatuur langeb 4°C võrra, mille 
puhul seade lakkab kütmast, ikoon ekraanil hakkab vilkuma. Kui on vaja seade viia eelmisesse 
töörežiimi, siis vajutage pikalt nuppu         , ikoon lõpetab vilkumise ja seade naaseb eelmise 
töörežiimi juurde. 

Kui AAT funktsioon on sisse lülitatud, vajutage pikalt nuppu        , et lülitada see funktsioon välja, 

ja          ikoon kustub. 
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Suurenda 

funktsioon 

Režiimi   
valik 

Vähenda   
funktsioon 

Sisse / Välja 

Taimer 

Programmi režiimi 

program 
  

muutmine 

Kell 

Küte sees 

Lapselukk sees 

Vaigista 

Avatud akna tuvastus 

WiFi sees 

Kütteprogrammi graafik 

Päeva indikaator 

Mugavusrežiim 

Säästlik režiim 

Jäätumiskaitse režiim 

Programmi režiim 

Temperatuuri näit 



 

  BVF SMART KÜTTEPANEEL 

WIFI SEADISTAMINE 

Ajakohase teabe saamiseks külastage veebisaiti või skaneerige allolev QR-kood. 

  bvfheating.com/cp1 

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE 

Hooldamine 

Enne iga hooldust ühendage seade alati lahti ja laske sellel täielikult jahtuda. Kasutage võredelt 
tolmu eemaldamiseks tolmuimejat. Puhastage seadme välispinda niiske lapiga ja seejärel 
kuivatage see kuiva lapiga. Ärge kunagi kastke seadet vette ega laske vett seadmesse tilkuda.  

Hoiustamine 

Ühendage seade alati lahti, laske sellel täielikult jahtuda ja puhastage see enne hoiustamist. Kui 
te seadet pikema aja jooksul ei kasuta, pange seade ja kasutusjuhend tagasi originaalkarpi ning 
hoidke kuivas ja ventileeritavas kohas. Ärge asetage ladustamise ajal karbi peale raskeid 
esemeid, kuna see võib seadet kahjustada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNILINE INFO 

Mudel Pinge Sagedus Võimsus Klass 

CALEO CP1-500 230V 50/60Hz 500W I 

CALEO CP1-

1000 

230V 50/60Hz 1000W I 

CALEO CP1-

1500 

230V 50/60Hz 1500W I 

CALEO CP1-

2000 

230V 50/60Hz 2000W I 

 

 

 

VASTAVUSDEKLARATSIOON 

See toode vastab järgmistele Euroopa direktiividele:  

2014/30/EU (EMC)  

2014/35/EU (LVD)  

2011/65/EU (Rohs)  

2009/125/EC (ErP) + Regulation (EU) 2015/1188 

Vastavalt Euroopa jäätmemäärusele 2012/19/EL näitab see sümbol tootel või selle 
pakendil, et seda toodet ei tohi käidelda olmejäätmetena. Selle asemel tuleks see viia 
vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtu kogumispunkti. Kui tagate selle 
toote õige utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja 
inimeste tervisele, mis võivad muidu olla põhjustatud selle toote sobimatust 
jäätmekäitlusest. Täpsema teabe saamiseks selle toote ringlussevõtu kohta võtke 
ühendust kohaliku omavalitsuse või olmejäätmete kõrvaldamise teenistusega.  
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ERP LABEL  ERP LABEL 

Information requirements for electric local space heaters Information requirements for electric local space heaters 

Model identifier(s): CALEO CP1-500    Model identifier(s): CALEO CP1-1500    

Item 
Symbol 

Value Unit Item Unit Item 
Symbol 

Value Unit Item Unit 

Heat output 
Type of heat input, for electric storage local 

space heaters only Heat output 
Type of heat input, for electric storage local 

space heaters only 

Nominal heat output 
Pnom 

0.5 kW 
Manual heat charge control with 

integrated thermostat No Nominal heat output 
Pnom 

1.5 kW 
Manual heat charge control with 

integrated thermostat No 

Minimum heat output  

(indicative) 

Pmin 

0.5 kW 

Manual heat charge control with 

room and/or outdoor temperature 

feedback 

No 

Minimum heat output  

(indicative) 

Pmin 

1.5 kW 

Manual heat charge control with 

room and/or outdoor temperature 

feedback 

No 

Maximum continuous heat 

output 
Pmax,c 

0.5 kW 

Electronic heat charge control with 

room and/or outdoor temperature 

feedback 
No 

Maximum continuous heat 

output 
Pmax,c 

1.5 kW 

Electronic heat charge control with 

room and/or outdoor temperature 

feedback 
No 

Auxiliary electricity consumption Fan assisted heat output No Auxiliary electricity consumption Fan assisted heat output No 

At nominal heat output 
elmax 

NA kW 
Type of heat output/room temperature 

control At nominal heat output 
elmax 

NA kW 
Type of heat output/room temperature 

control 

At minimum heat output 
elmin 

NA kW 
Single stage heat output, no room 

temperature control No At minimum heat output 
elmin 

NA kW 
Single stage heat output, no room 

temperature control No 

In standby mode elSB 0.00089 kW 
Two or more manual stages, no room 

temperature control No In standby mode elSB 0.00089 kW 
Two or more manual stages, no room 

temperature control No 

 With mechanic thermostat room 

temperature control No 
 With mechanic thermostat room 

temperature control No 

Model identifier(s): CALEO CP1-1000 
With electronic room temperature 

control No Model identifier(s): CALEO CP1-2000 
With electronic room temperature 

control No 

Item 
Symbol 

Value Unit 
With electronic room temperature 

control plus day timer No Item 
Symbol 

Value Unit 
With electronic room temperature 

control plus day timer No 



 

 

Heat output 
With electronic room temperature 

control plus week timer Yes Heat output 
With electronic room temperature 

control plus week timer Yes 

Nominal heat output 
Pnom 

1.0 kW Other control options Nominal heat output 
Pnom 

2.0 kW Other control options 

Minimum heat output  

(indicative) Pmin 
1.0 kW 

Room temperature control, with 

presence detection No 
Minimum heat output  

(indicative) Pmin 
2.0 kW 

Room temperature control, with 

presence detection No 

Maximum continuous heat 

output Pmax,c 
1.0 kW 

Room temperature control, with open 

window detection Yes 
Maximum continuous heat 

output Pmax,c 
2.0 kW 

Room temperature control, with open 

window detection Yes 

Auxiliary electricity consumption with distance control option Yes Auxiliary electricity consumption with distance control option Yes 

At nominal heat output 
elmax 

NA kW with adaptive start control No At nominal heat output 
elmax 

NA kW with adaptive start control No 

At minimum heat output 
elmin 

NA kW with working time limitation No At minimum heat output 
elmin 

NA kW with working time limitation No 

In standby mode elSB 0.00089 kW with black bulb sensor No In standby mode elSB 0.00089 kW with black bulb sensor No 

Contact details 
BVF Heating Solutions Co. Ltd.  

Csomafalva utca 2. Budapest, H-1173 Hungary     
Contact details 

BVF Heating Solutions Co. Ltd.  

Csomafalva utca 2. Budapest, H-1173 Hungary 

v1.1.1 EST  (25.07.2022) 



 

 

 

bvfheating.com 

 

See toode sobib soojustatud siseruumide kütmiseks või täiendavaks vahelduvaks 

kütmiseks. 


