
Használati Útmutató
ECOMBI SSH 
Digitális Intelligens Hőtárolós Kályhák

ECOSSH158  |  ECOSSH208  |  ECOSSH308  |  ECOSSH408

Kérem figyelmesen olvassa el a következő 
instrukciókat, mielőtt első alkalommal üzembe 
helyezi vagy használja a készüléket.
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•  Ez a fűtőtest forró, mikor használatban van. Különböző sérülések 
elkerülése végett csupasz, fedetlen bőrfelülettel ne nyúljunk a forró 
felületekhez!

• Éghető anyagokat tartsunk távol,-ilyenek a bútorok, párnák, ágyak, 
papírok, ruhák, függönyök stb. és legalább 10 hüvelyk (25cm) 
távolságot tartsunk az elejétől, oldalától és hátuljától a fűtőtestnek.

•  Alapvető fontosságú a feltüntetett minimális távolságok betartása.

• FIGYELMEZTETÉS! – Némely eleme a terméknek nagyon 
felmelegedhet, ezzel égést okozhat.

• Különösen fel kell hívni a figyelmet erre azokon a helyeken, ahol 
gyermekek és sérülékeny személyek vannak jelen.

• A gyermekekre felügyelni kell, hogy megbizonyosodjunk, nem 
játszanak a fűtőtesttel.

• Extrém figyelem kell abban az esetben, amikor gyermekek vagy 
rokkantak közelében van nem hozzáértők által használva a termék.

• E készüléket legalább 8 éves kortól, de azon személyek, akik csökkent 
fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességekkel rendelkeznek, vagy 
tapasztalat és ismeret hiánya nélkül vannak, ám őket kellően 
felügyeltük, elláttuk a készülék instrukcióira vonatkozó szabályaival és 
ismeretével és megértették a kockázatokat, szintén használhatják. A 
gyermekeknek nem szabad a készülékkel játszani. A tisztítása, és a 
karbantartások elvégzése felügyelet nélkül nem történhet gyermekek 
által.

• A 3 és 8 éves kor közötti gyermekek csakis úgy kapcsolhatják be és ki a 
készüléket, hogy megfelelően be van állítva, valamint felügyelve 
vannak /vagy az instrukciókat és a lehetséges kockázatokat 
elmagyaráztuk nekik a készülékről. A 3 és 8 éves kor közötti 
gyermekek nem dughatják be a készüléket az aljzatba, nem 
szabályozhatják, tisztíthatják, és nem végezhetnek karbantartást a 
készüléken.

• A 3 év alatti gyermekeket felügyelet nélkül tartsuk távol a készüléktől.

• Ne próbáljuk meg magunk megszerelni a fűtőtestet, ha az 
meghibásodik. Kapcsoljuk le az elosztószekrényben az áramot, és 
nézessük meg egy szakemberrel a készüléket, mielőtt újra használni 
kezdjük.

• Kültéren ne használjuk a fűtőtestet.
• a fűtőtest leválasztásához kapcsolja ki a vezérlőket, és kapcsolja ki a 

fűtőkör áramellátását a fő leválasztó panelen.

• Ne rakjunk semmilyen idegen tárgyat, vagy feszegessük a készüléket, 
mert áramütéshez, tűzhöz, vagy a készülék megrongálásához vezethet.

• Ne szárítsunk a fűtőtesten ruhákat. A tűz elkerülése érdekében ne 
akadályozzuk a levegő áramlását semmilyen formában.

• A levegő be és kiáramlása biztosítja a készülék megfelelő működését, 
és a túlmelegedés elkerülését. NE TAKARJUK LE a be és kiáramló 
rácsokat.

•

•  A levegő be és kiáramlása biztosítja a készülék megfelelő működését, és 
a túlmelegedés elkerülését. NE TAKARJUK LE a be és kiáramló 
rácsokat.

• A fűtőtestek forró és szikrázó részeket tartalmaz belül. Ne használjuk 
olyan helyen, ahol benzin, festék, gyúlékony gőzök vagy folyadékok 
vannak használva illetve tartva. A használata ezeknek a fűtőtesteknek 
tilos, ahol gázok, robbanószerek, vagy gyúlékony tárgyak vannak.

• Csak a kézikönyv szerinti utasítások szerint használjuk a fűtőtestet. 
Bármely olyan használat, ami nem eszerint van, tüzet, áramütést, vagy 
sérülést okozhat.

• A fűtőkészülékre vonatkozó garancia nem vonatkozik azokra a 
károkra, amelyek ezen utasítások bármelyikének figyelmen kívül 
hagyásából származnak.

• Sem a csatlakozó kábel, sem más tárgy nem érintkezhet a forró 
egységgel.

• Ezt a fűtőtestet a megszakítónál le kell kapcsolni, mielőtt bármilyen 
javítási munkát végezne. Ezt az év azon időszakaiban is meg kell tenni, 
amikor nem indokolt a fűtés.

• Ennek a fűtőtestnek a névleges töltési ideje az adattáblán van 
feltüntetve.

• Soha ne nyissa ki a feltöltött fűtőtestet.

• A stabilitás megőrzése érdekében elengedhetetlen, hogy a fűtőtestet 
vízszintes felületre helyezzék, és kerüljük a szabálytalan felületeket, 
mint pl. a szőnyegek, vagy kiálló csempék a fűtőtest alatt.

• A levegőben lévő füst, por és egyéb szennyező anyagok jelenléte idővel 
elszínezheti a falakat és a fűtőelem körüli felületeket.

• A helytelen időbeállítás, a téves programozása az időnek, és a túl 
magasra állított hőfokállítás megemelheti a villanyszámláját.

• ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT. Ezt az útmutatót 
meg kell tartani és bármely új használónak oda kell adni.

FONTOS INFORMÁCIÓ
FIGYELEM! Mielőtt elektromos készüléket használ, az alapvető elővigyázatossági lépéseket be kell 
tartani a tűzeset elhárítása-, áramütés-, áram által okozott sérülések érdekében, amelyeket tudni kell:

FIGYELMEZTETÉS: Kérjük, olvassa el az összes utasítást a telepítés előtt,
vagy ha először használja ezt a fűtőtestet.

! FIGYELMEZTETÉS: A túlmelegedés elkerülése végett ne takarja le a fűtőtestet.
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BE/KI
Miután a fűtőtestet csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, a fűtőtestet BE kapcsolhatja a fűtőelem 
jobb oldalán található fő BE/KI kapcsolóval a fent látható módon.

Háttérvilágítás
Nyomjon meg bármely gombot, és a kijelző lágy fehér színnel világít majd. A kijelző háttérvilágítása 
idővel kikapcsol, ha nem nyomunk meg több gombot.

A programozó gombok csak akkor reagálnak, ha a háttérvilágítás világít.

Billentyűzár

Bármely üzemmódban lehetőség van a billentyűzet lezárására. 

G-Control Hub
csatlakozás jelző

“Config/Prog” Gomb  
Nyomja meg a gombot a 
speciális konfiguráció 
eléréséhez és a menüből való 
kilépéshez

Nyitvalévő ablakok 
jelzője

Billentyűzetzár jelzője

Program mód jelző

“OK” Gomb. Nyomja meg a gombot az idő 
ellenőrzéséhez és beállításához. Nyomja meg a gombot 
az értékek megerősítéséhez a különböző menükben

Napi programozás: 
Hőmérsékletszint a nap 
minden egyes időszakához (1 
óra).

Aktuális töltöttségi szint

 “+” Gomb. Nyomja meg a 
gombot a különböző értékek 
növeléséhez vagy a menük 
közötti görgetéshez

“-” Gomb. Nyomja meg a 
gombot a különböző 
értékek csökkentéséhez 
vagy a menük közötti 
görgetéshez

Aktuális alapérték Program 
módban

Ezt előidézheti egy egyszerű                                                         
Amíg a lakat jelzője:     meg nem jelenik a kijelzőn.

és a        gombok együttes megnyomásával. 

a billentyűzet feloldásához nyomja meg a        és a 
gombot egyszerre, és a       lakatjelző eltűnik a 
képernyőről.

FONTOS INFORMÁCIÓ
Általános információ

Csatlakoztatás/lekapcsolás
Hálózati kapcsoló. Minden modell fel van szerelve egy kapcsolóval a hátsó oldalsó 
panelen.Az ECOMBI SSH be- és kikapcsolására szolgál.

Billentyűzet:

FIGYELMEZTETÉS: NE HASZNÁLJA EZT A FŰTÉST RUHÁK 
SZÁRÍTÁSÁRA. ! Soha ne takarja le ezt a fűtőtestet.
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• Gazdaságos Hőmérséklet, vagy  “   ” beállítva 18°C fokra.

• Fagyvédelmi hőmérséklet, vagy “       ” beállítva 3°C fokra.

• Az alapértelmezett hőmérséklet-beállítási pontok módosításához tekintse meg a 6. oldalt

Az alapértelmezett csúcsidőn kívüli töltési idők UP02 00:00, UP03 07:00, UP04 00:00 és UP05 00:00 között vannak. 

• Ha eltérő időpontjai vannak, vagy további töltési időszaka van, tekintse meg a 8. oldalt.
Az alapértelmezett programozás:

Komfort:  07:00-től 22:00 -ig egy alapértelmezett 21°C fokra beállítva.  
Gazdaságos: 00:00-tól 07:00-ig és 22:00-től 00:00 -ig egy alapértelmezett 18°C. fokra beállítva
A programozás megváltoztatásához tekintse meg a 7. oldalt

*A fagyvédelmet csak azokra a napokra ajánljuk a programozásban, amikor nem igényel tárolt hőt, mivel a
fagyvédelem alatt a fűtőtest nem veszi fel a töltést.

A fejlettebb programozási alapértelmezésekért tekintse meg a 11. oldalt.

ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK AZ ECOSSHHOZ
Amikor először kapcsolja be az ECOSSH intelligens tárolófűtőt, vagy kézi alaphelyzetbe állítja, a 
következő beállítások lesznek.

Az alapértelmezett hőmérséklet-beállítási pontok a következők:
• Komfor hőmérséklet, vagy “       ” beállítva 21°C fokra
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GYORS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA VAGY 
MÓDOSÍTÁSA 
1. Nyomjon meg bármely gombot a háttérvilágítás bekapcsolásához.

2. Tartsa lenyomva a gombot, míg a "Func" villogva megjelenik.

3. Használva a          vagy           gombokat görgessen addig, amíg meg nem jelenik az idő, gombot nyomjon ezután.

4. Újra használva a     és   gombokkal módosíthatja az időt és az OK            gombbal megerősítheti és percre válthat. 

5. Ismételje meg a 4. lépést,de a percállításnál és újra nyomja meg a  a           gombot a megerősítéshez és tovább a Nap beállítás folytatásához.

6. Használva a           és            gombokat lehet módosítani a napokat. Hétfő = Day 1 és Vasárnap = Day 7. 

A megfelelő napot kiválasztva nyomja meg az gombot a kiválasztáshoz.

A fűtőtest automatikusan kilép, és visszatér a kezdőképernyőre. 
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GYORS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – MŰKÖDÉSI MÓD BEÁLLÍTÁSA 
1. Nyomjon meg bármely gombot a háttérvilágítás életre hívásához.

2. Tartsa a   gombot lenyomva, míg a "Func" villogva megjelenik.

és a         gombokkal kiválaszthatja a 3 mód egyikét. 

4. Miután kiválasztotta a kívánt módot, nyomja meg az           gombot az elfogadáshoz.

3. A

Kézi beállítás
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GYORS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – A BEÁLLÍTOTT HŐMÉRSÉKLETEK 
BEÁLLÍTÁSA 
1. Nyomjon meg bármely gombot a háttérvilágítás életre hívásához.

2. Tartsa a  gombot lenyomva, míg a "Func" villogva megjelenik.

3. A      és a gombokkal görgesse végig a menüt, amíg meg nem látja mindhárom "Temp" ikon,majd      gombot nyomjon.

4. Ismét a            és                     gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet, majd nyomja meg

gombot a megerősítéshez, hogy a következő hőmérséklet-beállításra lépjen, és ismételje meg a folyamatot.

5. Ha mind a 3 hőmérsékletet beállította, nyomja meg a                                                                                                             gombot a kilépéshez.
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GYORS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – AZ SSH PROGRAMOZÁSA 
1. Nyomjon meg bármely gombot a háttérvilágítás életre hívásához.

2. Tartsa a   gombot lenyomva, míg a "Func" villogva megjelenik.

3. A       és a        gombokkal görgetheti a menüt, amíg meg nem jelennek a sávdiagramok a kijelző tetején, majd nyomja 
meg az               gombot.

4. A kijelző tetején lévő oszlopdiagram a nap minden óráját mutatja, amelyben programozni fog.
Az első szegmens villogni kezd majd. A hőmérséklet mód beállításának megváltoztatásához nyomja meg az       gombot és egyszer a 
kívánt beállítást.                                                         Nyomja meg a           gombot a következő óra intervallumra lépéshez.

)  (   2 sáv jelzi, hogy az óra Komfort hőfokra van állítva.  

1 sáv jelzi, hogy az óra Gazdaságos hőfokra van 
állítva.    

(  ) 

Ha nincs sáv, azt jelzi hogy az óra Fagyvédelemre van állítva. (           )  

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fűtőtest nem töltődik a fagyvédelmi időintervallumok alatt.

5. Miután beprogramozta az összes időintervallumot az első napra, automatikusan a következő napra lép.
Ismételje meg a folyamatot, amíg be nem programozta mind a 7 napot.

Ha nem kívánja szerkeszteni az aktuális napot, nyomja meg a           gombot hogy a következő napra lépjen.

Másolás Funkció
Egy aktuális nap programozását átmásolhatja a következő napra, vagy az összes napra.
Az aktuális nap másolása a következő napra– Amíg a kívánt napot szeretné másolni, tartsa az         
 gombot lenyomva, míg a amíg a „CP12” meg nem jelenik, ezzel átmásolja az aktuális napot a következő napra. 
A 2-3. nap másolásához a CP23 jelenik meg (és így tovább)

   gombot lenyomva, míg a amíg a „CPALL” Az aktuális nap másolása az összes napra– Amíg a kívánt napot szeretné másolni, tartsa  a 

meg nem jelenik. Ezzel átmásolja az aktuális napot az összes többi napra.
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GYORS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – A TÖLTÉSI IDŐK BEÁLLÍTÁSA 
1. Nyomjon meg bármely gombot a háttérvilágítás életre hívásához.

2. Tartsa a gombot lenyomva, míg a "Func" villogva megjelenik.

3. A          és a gombokkal görgesse végig a menüt, amíg a „PARA” meg nem jelenik a képernyőn, az           gombot 
nyomja meg.

4. Nyomja meg a      gombot,      amíg az „UP02” meg nem jelenik. Nyomjon       gombot ezután.

5. A  és a          gombokkal állítsa be a csúcsidőn kívüli töltési időszak befejezési idejét,      majd           gombot nyomjon.

6. Nyomjon          gombot, amíg az „UP03” meg nem jelenik,        majd           gombot nyomjon.

7. A és a          gombokkal állítsa be a csúcsidőn kívüli töltési időszak befejezési idejét,          majd gombot nyomjon.

8. Ismételje meg a fenti lépéseket „UP04” és „UP05” esetén, ha két csúcsidőn kívüli töltési
időszaka van.

9. Ha az összes töltési időt beállította, nyomja meg a          gombot a kilépéshez.
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OKOS HŐTÁROLÓS KÁLYHA:

Az Ecombi SSH optimalizálja az energiafogyasztást és biztosítja a felhasználó által igényelt hőigény 
kielégítését.Ezt egy intelligens energiagazdálkodási rendszerrel teszi, amely megfelel a kívánt 
komfortszintnek, miközben a minimális energiát fogyaszt.
Intelligens töltésvezérlés 
Az Ecombi SSH optimalizálja az energiagazdálkodást és a fogyasztást a tároló fűtés aktuális %-ának 
felhasználásával. Ezeket az információkat arra használja fel, hogy csak a napi hőigény kielégítéséhez és a 
szükségtelen energiafogyasztás elkerüléséhez szükséges hőt töltse fel.

A töltöttségi szintet az elektronikus vezérlés figyeli, és a kijelzőn a kijelző alján lévő pontok jelzik. Az 5 
pont a kályha teljes töltöttségi szintjét jelzi. (Ha egy töltési időszak után nincs teljesen feltöltve, kérjük, 
vegye figyelembe, hogy ez az optimális szint.)

Aktuális töltöttségi szint 

! Amíg az Ecombi SSH töltődik, az utolsó pont villog a kijelző jobb felső részén.

Egy szoba túlmelegedése elkerülése védelmében tett 
procedúra.
A maximális megtakarítás elérése és a felesleges 
energiafogyasztás elkerülése érdekében a töltési időszakban az 
Ecombi SSH figyeli a helyiség hőmérsékletét. Ha ez 
meghaladja a kályhában beállított hőmérsékletet, akkor a 
töltés megszakad, amíg a helyiség hőmérséklete le nem 
csökken.

Töltéskorrekció
A fűtőelem töltöttségének %-át az Ecombi SSH szoftver 
automatikusan korrigálja.Ha a kiegyenlítő elem munkaórája 
egy bizonyos értéknél magasabb, a tároló kályha töltöttsége 
egy releváns százalékkal feljebb megy.Másrészt, ha a 
kiegyenlítő elem üzemideje nem haladja meg ezt az értéket, 
akkor a kályha töltési szintje ugyanúgy csökken.

Ez a viselkedés a valós hőigényekhez igazítja a fogyasztást, 
lehetővé téve a maximális energiamegtakarítást a kívánt 
komfort mellett. A beállítási hőmérséklet független a 
Tárolókályha töltési szintjétől. A töltés kezdeti beállítása 
100%. 

Ez az érték módosítható az „Általános beállítások” menübe 
való belépéssel, ahol módosíthatja a tárhely kezdeti %-át az 
UP01 beállításnak megfelelően.

Kiegyensúlyozó fűtőelem

Ha a természetes konvekcióval leadott energia nem elegendő 
a helyiség hőigényének kielégítésére, az Ecombi SSH a 
beépített kiegyenlítő fűtőelemét használja további hő 
biztosítására.A kiegyenlítő fűtőelem maximális üzemideje 
elektromos csúcsidőszakban az UP08 paraméter 
módosításával állítható be. A kiegyenlítő elem beállításával 
fennáll annak a veszélye, hogy a fűtőberendezés nem tud a 
lehető leghatékonyabban működni.

Kiegyensúlyozó fűtőelem
Bekapcsolva

! A Tároló kályha és a kiegyenlítő fűtőelem soha nem fog egyszerre működni.

Adaptív indításvezérlés 
Aktivált adaptív indítási vezérléssel az Ecombi SSH elektronikus vezérlés ezen információk alapján elemzi a helyiség fűtési 
igényeit, amelyre fel van szerelve, és előzetesen bekapcsolja a kiegyenlítő fűtőelemet, hogy a kívánt időpontban elérje a beállított 
hőmérsékletet.

! Ha az Adaptive Start Control funkció működik, az ASC ikon jelenik meg.

Nyitva lévő ablakok érzékelése
Ha a nyitott ablak érzékelés aktiválva van, a kiegyenlítő elem működése automatikusan lekapcsol, ha a helyiségben 
hirtelen hőmérséklet-csökkenést észlel, elkerülve ezzel az energiapazarlást.

! Ha a nyitott ablak érzékelés működésben van, ilyen ikon jelenik meg:
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ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI MENÜ
Az általános műveleti menü elérése

Lehetőség van az általános működési paraméterek módosítására, 
mint például a töltési konfiguráció, a hőmérséklet mértékegységei 
és egyebek. A főképernyő bármely üzemmódjában,
elérheti a beállításokat.

Tartsa lenyomva a           gombot, míg a "Func" megjelenik, majd nyomja meg a 
gombot, míg a "PArA" felirat megjelenik.

Az általános paraméterek menü eléréséhez         gombot nyomjon. 
Megjelenik az UP01 felirat.

Hozzáférés a paraméter értékéhez

Érték módosítása: Csökkentés

Érték elfogadása

Használja a           és a          gombokat a különböző paraméterek közötti továbblépéshez.

Használja az           gombot a módosítani kívánt paraméter eléréséhez.
Módosítsa az értéket a navigációs gombokkal:          és       .  Fogadja el az értékeket az     

OK gombbal.   (                ) 

Lehetséges bármikor elmenteni a változástatásokat és kilépni 
bármikor,        gombbal. Az Ecombi SSH általános paraméterei, 
amelyeket a felhasználó módosíthat.:
- UP01:  A tárolási töltés kezdeti %-a.

UP02:  A csökkentett (csúcsidőn kívüli) díjas elektromos periódus
kezdési ideje.
UP03:  A kedvezményes adómértékû elektromos periódus vége.

- UP04:  A második kedvezményes adómértékû elektromos periódus 
kezdési ideje.(ha nem elérhető, állítsa be 00:00-ra)

-UP05: A második csökkentett adómértékû elektromos periódus befejezési ideje.
(ha nem elérhető, állítsa be 00:00-ra)

- UP06:  Töltési napok a héten.
UP07:  Környezeti hőmérséklet-érzékelő korrekciója

(-5ºC és 5ºC közötti értékek).

UP08:  A kiegyenlítő fűtés maximális üzemideje elektromos csúcsidőszakban.

UP09:  Túlmelegedés elleni védelem a töltés során, ha a hőmérséklet magasabb, mint a 

komfort-beállított hőmérséklet (Auto Mode) vagy a kézi beállított hőmérséklet (Kézi 

üzemmód), ha a töltés megszakad.(1, 2, 3, 4 és 5 értékek).
- UP10:  Celsius vagy Fahrenheit fok. (Értékek: ºC – F).

- UP11:  Nyitva ablak érzékelés aktiválása. (Be/Ki.)

- UP12:  Adaptív indításvezérlés aktiválása (Be/Ki)

- UP13: Egyfajta hőmérsékletszabályozás. Ajánlott és
alapértelmezett PID

Az ECOMBI SSH nem vált automatikusan 
nyári időszámításról téli időszámításra vagy 
fordítva, ha nem csatlakozik az internethez. A 
tarifától függően szükség lehet az órabeállítások 
módosítására, hogy illeszkedjen ehhez a két 
időzítéshez.

i
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TÁVIRÁNYÍTÁS A WIFI G-CONTROL HUB HASZNÁLATÁVAL
Lehetőség van az Ecombi SSH teljes működésének távoli 
vezérlésére az Elnur-Gabarron alkalmazással vagy 
webalkalmazással. A funkció használatához az egységet az 
internethez csatlakoztatott G-Control Hubhoz kell 
csatlakoztatni.(Wifi szükséges ehhez a funkcióhoz)

Az egység G-Control Hubhoz való társításához aktiválni kell 
a felfedezési módot. Nyomja le 3 másodpercig a hub hátulján 
található társító gombot. Egy másodpercenként villogó 
narancssárga fény jelzi az asszociációs módot.

gombot aHa a hub társítási módban van, nyomja meg az          a 

kályhán 3 másodpercig,     míg egy megjelenik.

Az Ecombi SSH programozását és hőmérsékletét a 
Gabarron-Elnur alkalmazáson keresztül szabályozhatja és 
állíthatja be.

Töltse le az Elnur alkalmazást, vagy lépjen fel online.

Olvassa be a QR-kódot, vagy keresse fel az App Store-t 
Android vagy Apple készülékéről.

Ha nincs ilyen eszköze, egyszerűen jelentkezzen be:

https://remotecontrol.elnur.es/#/signin
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          és a          gombot lenyomva egyszerre, míg a "SrES” felirat meg nem jelenik.

ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK ÉS VISSZAÁLLÍTÁS
Az egység gyári alapbeállításainak visszaállításához tartsa az 

5s

Alapértelmezett értékek

Nap: Komfort hőmérséklet 21ºC

Hold: Gazdaságos hőmérséklet 18ºC 

Fagy: Védelmi hőmérséklet 3ºC

UP01: Kezdeti %-a a tároló töltésnek 100%

UP02: A csúcsidőszakon kívüli kezdési (periódus 1.) 00:00 

UP03: A csúcsidőszakon kívüli befejezése (periódus 1.) 07:00 

UP04: A csúcsidőszakon kívüli kezdési (periódus 2.) 00:00 

UP05: A csúcsidőszakon kívüli befejezése (periódus 2.) 00:00 

UP06: A hét töltési napjai Default -> Charging 7 days of the week.

UP07: Környezeti érzékelő alapállítása, beállítása 0ºC

UP08: Max. Kiegyensúlyozó elem – munkaidő 16 hours

UP09: Túlmelegedés elleni védelem 2ºC

UP10: Hőmérséklet mértékegysége ºC

UP11: Nyitva ablak érzékelő funckió Off

UP12: Adaptív indításvezérlés Off

UP13: Egyfajta hőmérsékletszabályozás PID

Alapértelmezett programozás
Comfort: 07:00 to 22:00.
Eco: 00:00 to 07:00 & 22:00 to 00:00.
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MŰSZAKI JELLEMZŐK

FŐ ALKATRÉSZEK LISTÁJATISZTÍTÁSI KARBANTARTÁS 
UTASÍTÁSOK
Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a megszakító 
panelen le van kapcsolva az áramellátás, és hogy a kályha 
fűtőeleme lehűlt.

Időnként törölje le a port egy száraz, puha ruhával. A 
tisztításhoz ne használjon oldószert vagy súrolószert.

Ha a fűtési szezon véget ért, kérjük, válassza le a készüléket a 
hátoldalon, a jobb oldalon található főkapcsoló 
kikapcsolásával, az egységen vagy a megszakítón.

Minden egyéb szervizelést szakképzett technikusnak kell 
elvégeznie.

Az ECOMBI SSH gyártása teljes mértékben 
biztosított minőségbiztosítási rendszer szerint 
és környezetbarát eljárások alkalmazásával 
történt. Ha hasznos élettartama lejárt, vigye el a 
készüléket egy újrahasznosító raktárba, hogy 
alkatrészeit újra lehessen hasznosítani
megfelelő módon.

Tároló Fűtőelem (Mindet, 
kivéve ECOSSH158) 

Ref. 15190091

Tároló Fűtőelem (ECOSSH158) Ref. 15190875

450W Kiegyensúlyozó Fűtőelem 
(ECOSSHI58)

Ref. 15190105

600W Kiegyensúlyozó Fűtőelem 
(ECOSSH208)

Ref. 15190110

900W Kiegyensúlyozó Fűtőelem 
(ECOSSH308)

Ref. 15190120

1200W Kiegyensúlyozó Fűtőelem 
(ECOSSH408)

Ref. 15190130

Kapcsoló Ref. 46100530

Tápfeszültségű PCB és rögzítő konzol Ref. 15191890

Billentyűzet PCB ECO SSH Ref. 15191873

Mag érzékelő Ref. 15192140

Szoba érzékelő Ref. 46102195

110ºC Kiegyensúlyozó elem korlátozó Ref. 15190725

135ºC Kézi leszabályozás korlátozó Ref. 10190460

Model ECOSSH158 ECOSSH208 ECOSSH308 ECOSSH408

Kapcsolat 220 - 240V ~ 220 - 240V ~ 220 - 240V ~ 220 - 240V ~

Kiegyensúlyozó elem kimenet 450/490W 600/653W 900/980W 1200/1307W

Hőtároló Kályha kimenet 975/1062W 1300/1415W 1950/2123W 2600/2831W

Töltési időszak 7.6 – 7h 7.6 – 7h 7.6 – 7h 7.6 – 7h

Töltés 7.4 kWh 9.9 kWh 14.9 kWh 19.8 kWh

Szigetelés Class I Class I Class I Class I

Hossz 55cm 66cm 89cm 111cm

Magasság 73cm 73cm 73cm 73cm

Mélység 18cm 18cm 18cm 18cm

Súly 59kg 77kg 112kg 147kg

Téglák száma 7,5kg - 8 12 16

Téglák száma 11,5kg 4 - - -

Tégla típus 11072 11016 11016 11016

i

! A Tároló kályha és a kiegyenlítő fűtőelem soha nem fog egyszerre működni.
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ECOSSH TROUBLESHOOTING, ERROR CODES AND WHAT TO DO: 

Hiba Hiba oka Megoldás

ECOSSH Nem fűt 1. Ellenőrizze, hogy minden csatlakoztatva van-e, és a
kapcsoló be van kapcsolva a jobb hátsó oldalon.
2.Győződjön meg arról, hogy a fűtőberendezés nincs fagy 
üzemmódban

2. Győződjön meg arról, hogy semmi sem takarja el a
bemeneti vagy kimeneti nyílásokat.

3. Ha a fentiek ellenőrizve vannak, hívja a technikai vonalat.

ECOSSH nem éri el a beállított 
hőmérsékletet

1. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő
hőmérsékletet beállította.

2. Ellenőrizze, hogy a kiegyenlítő elem nincs-e
kikapcsolva az UP08-ban

A billentyűzet nem reagál Ha a lakat szimbólum látható, a billentyűzet le van 
zárva. Tartsa lenyomva egyszerre 3 másodpercig a 
„+” és „-” gombot a billentyűzet feloldásához. (Lásd 
a Billentyűzetzár című részt)

ECOMBI SSH nem kommunikál a
G Control Hub-bal

Ellenőrizze az egység társítását. A „Link” 
szimbólumnak meg kell jelennie a kijelző LCD-n. 30 
méternél nagyobb távolság és 2-3 fal esetén először a 
legközelebbi egységet társítsa. Mindegyik egység 
működhet jelhosszabbítóként. Ha a „Link” 
szimbólum villog, ellenőrizze a G-control 
hálózathoz való csatlakozását.

Err1 90°C Regisztrálva a fő PCB-n     Hívjon szerelőt, és kérje meg, hogy ellenőrizze, hogy a 

microtherm panel megfelelően van-e felszerelve. Ha még mindig 
nem oldotta meg, kérjük, keressen fel szerelőt, és hívjon minket.

Err2 180°C Regisztrálva a Magban Hívja fel a szerelőt, és kérje meg, hogy ellenőrizze, hogy a 
microtherm panel megfelelően van-e felszerelve. Ha még 
mindig nem sikerült ellenőrizni, akkor lehetséges biztonsági 
lekapcsolás aktiválódott. Ha még mindig nem működik, 
kérjük, hívjon fel egy szerelőt.

SC – OC Mag érzékelő hiba Kérem hívja a technikai vonalunkat.

SA - OA Szoba érzékelő hiba Kérem hívja a technikai vonalunkat.
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AZ SSH VERZIÓJÁNAK ELLENŐRZÉSE
Nyomjon meg bármely gombot a háttérvilágítás bekapcsolásához.

Nyomja meg a          és a           gombot, amíg az "Accu" felirat meg nem jelenik a kijelzőn.

Nyomja meg az          gombot kétszet és az ECOSSH verziója megjelenik a kijelzőn. 
- F1.2

- F1.4

- F2.0

Kilépéshez nyomjon          gombot, amíg vissza nem lép a főmenübe.

Ha a hívás előtt rendelkezik az SSH verziójával, felgyorsíthatja kérésének feldolgozását. Ezzel az egyszerű 
ellenőrzéssel biztosak lehetünk abban, hogy minden megfelelő információt megadunk a kályhájáról. 



Forgalmazó:
Elnur Gabarron magyarországi képviselete. 
Oxyma Systems Kft. 
oxyma@oxyma.hu
+36 30 665 5982 
www.elnurgabarron.hu

15190020 R2 | EN

Gyártó:
ELNUR S.A.
Travesía de Villa Esther, 11 28110, Algete  
Madrid Telephone: +34 916281440

©  All rights reserved. As part of the continuous improvement 
policy, ELNUR, S.A. reserves the right to alter or modify any 
specifications without notice.

The symbol on the product or in its packaging indicates that this 
product may not be treated as household waste. Instead it shall 
be handed over to the applicable collection point for the recycling 
of electrical and electronic equipment. By ensuring this product 
is disposed of correctly, you will help prevent potential negative 
consequences for the environment and human health, which 
could otherwise be caused by inappropriate waste handling of 
this product. For more detailed information about recycling of this 
product, please contact your local council office, your household 
waste disposal service or the shop where you purchased the 
product. These instructions are only valid in the EU member states.

www.elnurgabarron.hu




