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See seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele või inimestele, kelle füüsilised, ja vaimsed omadused, 
taju või kogemuste ja teadmiste puudumine takistavad neil seadmete turvalist kasutamist ilma nende 
turvalisuse eest vastutaja järelevalveta või kui neile ei ole õpetatud seadme kasutamist.

Valvake lapsi, et nad seadmega ei mängiks.

See seade vastab nendele nõuetele:

Toote pideva edasiarendamise võimaldamiseks jätab Mondex endale õiguse muuta toodete välimust ja 
tehnilisi omadusi ilma sellest ette teatamata.

Sisukord

1. Üldised ohutusnõuded

Elektrivõrguühenduse tohib teha ainult pädev elektrik, kellel on selleks kehtiv õigus.

Mondexi kiviradiaator sobib kasutamiseks eramutes, rida- ja korruselamutes ning suvilates. 

Hoidke paigaldus- ja kasutusjuhend alles, sest seda võib ka hiljem vaja minna.

Veenduge alati esmalt,et ohutuskaugused on piisavad.

Ühendamisjuhise mittejärgimine võib põhjustada tulekahjuohtu!

Ärge katke kiviradiaatori ventilatsiooniavasid kinni,sest see takistab õhuringlust.

Ärge kasutage kiviradiaatorit rõivaste ja pesu kuivatamiseks, sest see põhjustab tulekahjuohtu.

Ventilatsiooniavade kinnikatmine võib põhjustada tulekahjuohtu.

Ohutu kütmise tagamiseks palume esmalt lugeda läbi käesolevad hoiatused!
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2. Mondexi radiaatorite omadused

Mondexi kiviradiaatorire kasutamine on lihtne.

Mondexi kiviradiaatoritel on elektrooniline termostaat, mis reguleerib automaatselt toatemperatuuri 
0,1˚C täpsusega ja see on väga vaikne.

Termostaadiga saab reguleerida temperatuuri astmeteta 5-30˚C piires. Lisaks saab temperatuuri 
astmeteta vähendada 2-10˚C piires.

3. Radiaatorite paigaldus- ja kasutusjuhend

Juhtnupud

(1) Märguandelamp
(2) Temperatuuri astmikurõngas
(3) Temperatuuri reguleerimisrõngas
(4) Temperatuuri vähendamine
(5) Lüliti
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Kasutuselevõtt ja paigaldamine
Radiaatori kinnitusraam paigaldatakse seinale 
pakendis kaasas olevate kruvidega vastavalt 
juhenditele. Kui radiaator on paigaldatud juhen-
dite kohaselt, võib radiaatori kohe kasutusele 
võtta.

Vajutage lüliti (5) asendisse 1 ja seadke tempera-
tuuri reguleerimissõngas (3) soovitud tempera-
tuurile. Pange täpsustermomeeter vastas olevale 
seinale umbes 1,7 m kõrgusele. Laske toatempe-
ratuuril piisavalt kaua ühtlustada ja vaadake siis 
termomeetri näitu. Radiaator on kasutamisval-
mis, kui termostaadi näit on sama, kui asmtikur-
õngale (2) seatud näit.

Kui täpsustermomeetri näit erineb astmikurõnga 
(2) näidust,siis tuleb teha termostaadi kalibreeri-
mine allpool oleva juhendi järgi:

1. Hoidke temperatuuri reguleerimisrõngast (3) 
niimoodi,et see ei liiguks.

2. Pöörake seejärel temperatuuri astmikur-
õngast (2) täpsustermomeetri näidu poolt 
saadud väärtusele. Seejures jälgige,et tempe-
ratuuri reguleerimisrõngas püsiks paigal,ega 
liiguks kaasa.

3. Kui termostaat on eelpool mainitud viisil paika 
reguleeritud, võib radiaatori termostaadi 
reguleerida soovitud ruumi temperatuurile 
pöörates temperatuuri reguleerimisrõngast 
(3).
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1) Elektrooniline termostaat 6-30˚C, tempera-
tuuri vähendamine 2-10˚C, seinakinnitus-
raam, harukarp püsiühenduseks

2) Saadaval ka 1,5 m ühendusjuhtmega ja pisti-
kuga, sisaldab elektroonilist termostaati

3) Lisavarustusena saadaval eraldi jalad.

Nii saate välja arvestada, kui suurt küttevõim-
sust on vaja oma ruumi kütmiseks!

Hästi soojustatud ruumi kütmiseks vajalik 
küttevõimsus on umbes 25 W/m³. Kui seinte 
materjaliks on näiteks ilma soojustuseta palk, on 
vaja juba 40-50 W/m³. Tehke arvestused pigem 
ülespoole, kui allapoole küttevõimsusega.

Ruumi 
suurus 

m³

Ruumi 
kõrgus 

m

Maht kuup-
mõõdus

m³

Vajalik 
võimsus

W

10 2,60 26,0 650

16 2,60 41,6 1040

20 2,60 52,0 1300

24 2,60 62,4 1560

28 2,60 72,8 1820

TÄHELEPANU! Radiaatorit ei tohi paigaldada otse pistiku alla!

Mudel l / mm h / mm P / mm M / mm k / mm

300 W 600 300 260 170 230

600 W 800 300 350 225 230

800 W 1000 300 440 280 230

1000 W 1200 300 520 340 230

1200 W 1200 300 520 340 230

Tabel 3.2

Paigaldusvariandid kõikidele mudelitele 230 V/50 hz

Paigaldusmõõdud

Tabel 3.1
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4. Tehnilised andmed

Mudel Võimsus kõrgus / mm Pikkus / mm kaal / kg

300 W 300 300 600 23

600 W 600 300 800 32

800 W 800 300 1000 38

1000 W 1000 300 1200 47

1200 W 1200 300 1200 47

Marmor ja graniit: suurus ja võimsus sama, mis voolukiviradiaatoril.
Kaal võib veidi erineneda sõltuvalt kivi materjalist.

Tabel 4.1
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B. Pistikuga varustatud radiaatori ühendusskeem

haRukaRP

F1 Ahela kaitse, min 10 A/230 V AC
R1 Kütteelement, 230 V AC/300-1200 W

5. Ühendusskeemid

A. Radiaatori ühendusskeem

haRukaRP

1   Kütte juhtimine
2   Temperatuuri vähendamine
  Kaitsemaandus
n   Neutraal
3   Faas 220/230 V AC, 50-60 Hz
F1 Kaitse, Küte
F2 Kaitse, temperatuuri vähendamine

s1 Lüliti, temperatuuri vähendamine
k1.1 Kontaktor, küte
F3 Termorelee 120 ˚C/135 ˚C, automaatselt 
  avanev/automaatselt sulguv
s2 Termostaadi lüliti, 1 = Sisse lülitatud, 
  2 = Välja lülitatud
R1 Kütteelement, 230 V AC/300-1200 W

Liigutatava/osaliselt kinnitatud Mondexi radiaatoril ei ole temperatuuri vähendamise võimalust!

s1 Termostaadi lüliti, 1 = Sisse lülitatud, 
  2 = Välja lülitatud
F2 Termorelee 120˚C/135˚C

Kütmise  
juhtimine

Klemmliist
termostaat mx 23 (10a / 230 VaC)

null
PistiK

liigutatav / osaliselt kinnitatud

termostaat

Vaihe
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6. Garantii ja hooldus

Garantii
Mondexi radiaatori garantiiaeg on kaks (2) aasta. Hoidke ostukviitung või garantiitõend alles. Garantii 
ei kata väliseid ega sisemisi mehaanilisi vigastusi, mille on põhjustanud nt kivilöögid või ümberkukku-
mine. Garantii ei kata ka loodusõnnetuste,nagu näiteks äike jne või ülepingest tingitud kahjustusi.

Hooldus, varuosad
Kui radiaatoris ilmneb viga, mida Te ei suuda parandada,võtke ühendust tootja tehnilise toega telefoni-
numbri +372 5699 7233. Varuosi saab Mondexi müüjatelt ja tootjalt. Õigete varuosade tellimiseks tuleb 
teatada radiaatori võimsu,seerianumber  ja tootmise kuupäev.

Looduskivi materjalina
Radiaatori kivimaterjalis voib esineda tooni- ja mustrierinevusi. Kuna tegu ei ole veaga, vaid loodusliku 
materjali omadusega, ei vastuta tootja selle poolt pohjustatud kahju eest.

Puhastamine
Mondex-radiaatori kiviplaat on märglihvitud, käsitlemata looduslik kivi. Seda võib pühkida niiske
lapiga. Raskemad plekid ja mustuse võib pesta maha universaalpesuainega.

TÄHELEPANU! Ärge kasutage karedaid pesuaineid!

Tagakülje puhastmise ajaks võib radiaatori ettepoole kallutada,avades seinakinnitustes olevad lukus-
tusriivid (2 tk). Peale puhastamist lükake radiaator tagasi normaalasendisse, mispeale lukustusriivid 
fikseerivad selle automaatselt oma kohale kinni.



Premec Oy
Kettukallionkatu 4
84100 Ylivieska
info@mondex.fi
www.mondex.fi

Märkmed

Mondexi garantiihooldus,  
tehniline tugi ja varuosad:

tel. +372 5699 7233
myyk@kerised.ee


