
Figur A1 Strömbrytare
Figur A2 Termostatratt
Figur A3 Lysdiod (Roundline RA/RC/B)
Figur B4 Säkerhetskedja
Figur B5 Fjäderspärr
Figur C  Montering av väggfäste 400 mm hög radiator.
Figur D  Montering av väggfäste 200 mm hög radiator. Dela en av förpackningens 
cellplastgavlar och gör enligt figur.
Figur E  Häng radiatorn på de nedre hornen. Skjut den något åt vänster. Rätta 
därefter ut låsflikarna.
Figur F  Om radiatorn är utrustad med säkerhetskedja (B4)  träs kedjorna över 
tapparna på väggfästet.
Figur G Radiatorn fälls framåt genom att trycka ihop de båda fjäderspärrarna 
(B5) samtidigt.

MONTERING
Se till att måttet från radiatorns gavel till närmsta vägg blir minst 50 mm. Avstån-
det från radiator till eventuell fönsterbräda ska vara minst 100 mm (Figur H). 
Radiatorn får inte placeras omedelbart under ett fast vägguttag. Radiator som 
installeras i bad- eller duschrum ska placeras så att strömställaren inte kan nås av 
den person som använder badkaret eller duschen. Märk ut infästningspunkterna 
enligt figur C/D. Vänd på väggfästet. Skruva i skruvarna i de nedersta hålen. 
Märk därefter ut de övre hålen och skruva i skruvarna.                        
OBS! På 300W modellen sitter inte väggfästet i mitten på radiatorn.

INSTALLATION/INKOPPLING
Installation ska göras av fackman/installatör. Inkoppling med stickproppsanslut-
ning  kan du  göra själv. Radiatorns anslutningsspänning framgår av märkskylten 
230V eller 400V. Kopplingsschema finns även ingraverat i doslocket. Badrum IP 
44 levereras utan kopplingsbox.

230V inkoppling                 400V inkoppling

START AV RADIATORN
1. Slå på strömbrytaren.
2. Vrid termostatratten till önskad temperatur. Markeringen 20 motsvarar ungefär 
20°C men kan variera något beroende på rummets effektbehov. Lysdioden 
lyser när radiatorn arbetar och slocknar när rumstemperaturen är lika med den 
inställda temperaturen (Roundline RA/RC/B).
3. Efter ett dygn kontrolleras temperaturen i  rummet mot en vanlig rumstermometer 
och temperaturinställningen finjusteras med termostatratten. 

TEKNISK INFORMATION
Produkten uppfyller kraven för försäljning inom EU.
        klass1,skyddsjordad. Ytterhöljet är tillverkat av förzinkad, vitlackerad plåt 
och försedd med grå gavlar i ett självslocknande material. Typ av termostat 
framgår av radiatorns märkning.
Överhettningsskydd Roundline är försedd med överhettningsskydd som utlöses 
om temperaturen i radiatorn blir för hög.
Elektronisk termostat (Roundline RA/RC) Skyddsklass IP21  Droppskyddad. 
Temperaturstabilitet ±0,2 grader oberoende av förändringar av yttertemperaturen. 
Bimetalltermostat (Roundline RT) Skyddsklass IP21   Droppskyddad.
Badrumsradiatorn (Roundline B) Elektronisk termostat.
Skyddsklass IP44     Sköljtät.
Slavradiatorn är försedd med huvudbrytare och överhettningsskydd men har ingen 
termostat. Slavradiatorn är avsedd att användas med centrala styrsystem. Skyddsklass 
IP21    Droppskyddad.

Varning! Radiatorer med sladd och stickpropp får ej användas i omedelbar när-
het av dusch, badkar eller swimmingpool. Radiator med stickkontakt får endast 
anslutas till ett jordat eluttag. Innan ingrepp görs i radiatorn måste samtliga 
försörjningskretsar brytas. Använd inte radiatorn om kontakten, nätsladden 
eller själva radiatorn har synliga skador. Byte av sladd och stickpropp får endast 
göras av fackman/installatör. Radiatorn är inte avsedd för användning av 
personer med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om 
hur apparaten används. Barn skall övervakas så att de inte leker med aggregatet.

          OBS! Radiatorn fär inte övertäckas!

Försiktighet: För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av 
överhettningsskyddet får inte denna produkt kopplas till en extern kopplings-
apparat så som en timer eller kopplad till en krets som regelbundet kopplar 
produkten till och från.

VID FEL PÅ RADIATORN
För service eller reparation vänd dig till din elinstallatör, elfackbutik  eller 
kontakta Tego Kundservice.

Tel: 0418-45 58 20, Fax: 0418-45 58 01
info@tego.se, www.tego.se
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