
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

G-OLDFlex Solius II. 

 



Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta. Bízunk benne, hogy maximális 
elégedettséggel fogja használni a fűtőkészülékét. Kérjük, hogy beszerelés és használatba vétel 
előtt olvassa el ezen útmutatót. Kérjük további felhasználás céljára őrizze meg ezt a 
dokumentumot. 
 

1. Készülék beszerelése 
 

1.1. A készülék elhelyezése  
 
A készüléket lakóépületben történő alkalmazásra tervezték. Más felhasználás esetén kérje ki a 
forgalmazó véleményét.  
- A készüléket az idevonatkozó szabványok betartásával kell felszerelni.  

- A fűtőkészülék besorolása II védelmi osztály (kettős szigetelésű), védettsége IP24 (fröccsenő víz 
ellen védett). Fürdőszobákban, vizes helyiségekben a zónabesorolásra vonatkozó előírásokat be 
kell tartani. A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a kádból ne lehessen elérni a kezelőgombokat 
(lásd 1. ábra).  

- Vegye figyelembe a minimális felszerelési távolságokat a 3. oldal 1/a., 1/b. ábra szerint  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Huzatban lévő helyre, vagy pl. ventilátor közelébe  

- Konnektordugalj alá  

- Függöny, vagy más gyúlékony anyag közelébe - 
Fürdőszobában 1-es zónába  
 
 
 

 
 
A készüléket falra szerelt állapotban lehet üzemeltetni.  

Ne szerelje az álló készüléket fektetve, fekvőt pedig állítva.  

 

 

 

 

 



1.2. A készülék felszerelése  
 
I, A tartókonzol leszerelése:  

Fektesse le a készüléket a hátuljával felfelé egy sík felületre. Távolítsa el a készülék hátuljáról a 

tartókonzolt egy lapos csavarhúzó segítségével. 

 

 

 

II, A tartókonzol falra rögzítése:  

A készülék helyének meghatározásához vegye figyelembe az 1/a. ábrát. Ügyeljen arra, hogy a 

mozgásérzékelőt ne takarja el bútor, illetve ne szerelje a sarokba a készüléket (1/b. ábra). 

 

Használja a konzolt sablonként az alábbiak szerint:  
• Tegye a konzolt a falhoz, úgy, hogy az alja a padlóhoz érjen.  

• Jelölje be a 2. ábra szerint az „A” rögzítési pontot.  

• A konzol alsó rögzítési pontjait helyezze a bejelölt „A” 
rögzítési ponthoz, majd rajzolja be a 3. ábra szerinti „B” 
rögzítési pontot.  

• A bejelölés alapján rögzítse a falhoz a tartókonzolt 
megfelelő csavarokkal.  
 
 
 
 
 
 
 



III. A készülék felszerelése  

Az alábbi módon pattintsa a készüléket a falra rögzített tartókonzolra: 

 

• Akassza a készülék hátoldalán lévő alsó rögzítő pontot a konzol aljára (S1) enyhén 
döntött szögben  

• A felső rögzítő pontot tegye a konzol tetejéhez (S2), majd ha beakadt, enyhén nyomja 
lefele a fűtőkészüléket, hogy a rögzítő fül a helyére kattanjon  

 

 

1.3. A fűtőkészülék elektromos bekötése  
 
A készülék áramellátására 230-240V 50Hz szükséges.  

• Dugvillával szerelt modell esetén a készüléket a fali 
csatlakozóba kell dugni.  

• Kötődobozba kötés, központi programvezérlés nélkül: 
fázis=barna, nulla=kék. A készüléket NEM kell földelni, a 
fekete vezérlőkábel ebben az esetben nincs 
használatban.  

• Központi programvezérlés esetén a fekete vezérlőkábelt (pilot wire) a többi készülék 
fekete vezérlőkábelével kell összekötni. Vizes helyiségekben a kötődobozt vagy 
konnektort min. 25 cm-re kell a padlószinttől elhelyezni.  

• Fix bekötést csak szakképzett villanyszerelő végezhet. A fűtőkészüléket és a fekete 
vezérlőkábelt nem kell földelni. Ha a készüléket 30mA FI-relére kötötték (pl. 
fürdőszobában) a vezérlőkábelt is azonos potenciálra kell hozni.  

• A fekete vezetéket TILOS a földelésre kötni! 

 

 

1.4 A vezérlőkábelen közvetített jel  

(csak hálózatba kötött készülékek esetén) 

 

 

 



2. Kezelőszervek  
 

2.1. Kezelőszervek és kijelző  

- Növeli és csökkenti a hőmérsékletet (7°C és 30°C csak kézi 

üzemmódban)   

további megerősítés nélkül.  

- Navigáció a menüben;  

- Jóváhagyás;  

- Kikapcsolás; 

 - Lezárás, feloldás 

 

3. Üzemmódok 
 

3.1. A felhasználó 2 üzemmódot választhat: 

1. Kézi 

A készülék folyamatosan tartja a beállított hőmérsékletet. 

2. Program (PROG) menü 

A készülék egy beépített programot futtat a hét minden napjára. A készülék 

bekapcsolásakor az alábbi beállításokat tudja beállítani: 

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek, Komfort 6.00-tól 8.00-ig és 18.00-tól 22.00-ig Szerda Komfort 6.00-tól 

8.00-ig, 12.00-től 14.00-ig és 18.00-tól 22.00-ig. Szombat és vasárnap, Komfort 6.00-tól 22.00-ig. 

A felhasználó módosíthatja a megadott időszakokat, és 3 Komfort időszakot állíthat be naponta. 

A komfort időszakok beállításakor során a hőmérséklet a  vagy a  gombokkal állítható be. 

A komfort tartományokon kívül beállított hőmérséklet az Eco hőmérséklet, amelyet a Temp. ECO 

fejezetben lehet beállítani (Iásd a „Prog. üzemmód menü” fejezetet). 

 

 

4. Kapcsoló 
  

4.1. A készülék vezérlőegységének hátulján van a Ki- / Bekapcsoló gomb. 

Ezt a kapcsolót csak a fűtés hosszabb időre való leállítása esetén használja (a fűtési szezonon kívül). 

A készülék áramellátásához állítsa a Ki /Bekapcsoló gombot a helyzetbe. Ha a készüléket leválasztja a 

tápfeszültségről, akkor bekapcsoláskor újra be kell állítani az aktuális dátumot és időt. 

 

5. Első használatbavétel 
 

5.1. Nyelv kiválasztás 

Válassza ki a nyelvet, majd állítsa be a dátumot és az időt. Amikor először kapcsolja be a készüléket, 

- Kézi üzemmód aktiválódik, 

- a beállított hőmérséklet 20 °C. 

5.2. A fűtés be- és ki kapcsolása 

A fűtés kikapcsolásához hosszan nyomja meg a 17 gombot. Erősítse meg a "KI" parancsot a H gomb 

megnyomásával. 

A készülék bekapcsolásához hosszan nyomja meg a ll gombot. 

5.3. A termosztát lezárása 

Ahhoz, hogy a gyerekek vagy illetéktelenek ne tudják megváltoztatni a beállításokat, zárolni lehet a 

szabályzót, ehhez hosszan nyomja meg a ® gombot. Válassza ki a „Zárolás” i?i gombot és erősítse 

meg a Cl gombbal. A zárolás feloldása hasonlóképpen történik, csak a „Zárolás feloldása” ll| gomb 

kiválasztásával. 



6. A hőmérséklet beállítása 
 

6.1. Kézi üzemmód 

- Növelése a  gombbal (max.30°C).  

- Csökkentése a  gombbal (min.10°C). 

- Tovább lehet csökkenteni 7 °C-ig (Fagyvédelmi hőmérsékletre,  

            ami nem változtatható) a  gombbal. 

 

6.2. Program üzemmód 

- Ha a kijelzőn a PROG felírat látható, be tudja állítani komfort üzemmód 

           időszakait 

- A hőmérséklet növeléséhez használja a  gombot (max.30°C). 

- A hőmérséklet csökkentéséhez használja a  gombot (min. 10°C). 

 

      Ha a kijelzőn a PROG ECO felírat látható, be tudja állítani az ECO üzemmód 

       időszakait. Az ECO üzemmód hőmérsékletének megváltoztatásához be kell lépni 

a Temp. ECO menübe (lásd a „PROG üzemmód menü” fejezetben) 

 

Ha a fagyvédelmi funkció (7°C) van kiválasztva, akkor az ECO üzemmódba való 

átkapcsoláskor a kijelzőn 6°C jelenik meg. (automatikusan csökken 1 ° C-kal) 

 

Amikor visszatér az ECO program részből a  komfort program részbe, a kijelzőn megjelenik a komfort 

módban előre beállított hőmérséklet vagy, ha ez az első használat, - a KÉZI üzemmódban beállított 

hőmérséklet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



7. A beépített programok használata 
 

7.1. Hogyan módosíthatja a programokat 

Legfeljebb 3 komfort időszak programozható a hét minden napjára. 

A Komfort időszakon kívül beállítható egy ECO hőmérséklet, amelyet a TEMP. ECO menüpontban 

lehet beállítani. 

 

 

 
7.2. Hogyan másoljuk a Programot 

A programot egy bizonyos napról egy másik napra(napokra) másolhatja. 

 

 



7.3. Szerviz menübe belépés 

 

 



 

8. Garancia 
 

A vásárlás dátumától számított 2 év garancia vonatkozik a termékre, de ez az időtartam nem 
lehet több mint a gyártástól számított 30 hónap.  

Gyártási hibára visszavezethető meghibásodás esetében az Atlantic kicseréli, vagy megjavítja a 
hibás készüléket. A garancia nem fedezi az egyéb járulékos kiadásokat pl. munkadíj, szállítási 
költség stb.  

A garancia nem terjed ki a hanyag kezelés, szállítás, baleset, vagy szakszerűtlen beszerelésből 
adódó hibákra, valamint a nem rendeltetésszerű használatból adódó károsodásra, vagy a 
szerelési útmutatóban foglaltak be nem tartására visszavezethető hibára.  

Csak reklamáció esetén kell kitölteni, és a számlával a forgalmazónak leadni.  

 

Készülék típusa:______________________________________________________  

Sorozatszám:________________________________________________________  

Vevő neve, címe, telefonszáma:_________________________________________  

 

 
G-OLD Infrapanel 
Mormota-Lux Kft. 
HH-2890 Tata, Bacsó Béla utca 42. 
Telefon: +36 34 657 888, +36 34 380 254   
E-Mail: tata@goldinfra.hu, https://goldinfrafutes.hu 


