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See toode vastab Euroopa ohutusstandardile EN60335-2-30 ja Euroopa elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standarditele 
EN55014, EN60555-2 ja EN60555-3. Need vastavad EMÜ direktiivide 2006/95/EÜ ja 2004/108/EÜ olulistele nõuetele.

Elektrikamin
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Oluline ohutusteave
Elektriseadmete kasutamisel tuleb tulekahju, elektrilöögi ja inimeste vigas-
tamise ohu vähendamiseks järgida alati põhilisi elektriohutuseeskirju, k.a all-
järgnevad juhised.
Kui seade on kahjustatud, siis laske seda tarnijal enne paigaldamist ja kasuta-
mise alustamist kontrollida.
Ärge kasutage seadet väljaspool ruume.
Ärge kasutage seadet vanni, duši või basseini vahetus läheduses.
Ärge asetage kütteseadet vahetult seinakontakti või harukarbi alla.
Seda seadet ei tohi järelevalveta kasutada lapsed või muud isikud, kelle füüsi-
lised või vaimsed võimed ei taga seadme ohutut kasutamist. Lapsi tuleb hoida 
järelevalve all, et nad ei saaks seadmega mängida.
Ärge ühendage kütteseadet järjestikku termoregulaatori, programmeeritava 
kontrolleri, taimeri või mõne muu seadmega, mis lülitab kütte automaatselt 
sisse – nii võib kütteseadme juhuslikul kinnikatmisel või teise kohta asetamisel 
puhkeda tulekahju.
Jälgige, et mööbel, kardinad või muud põlevad materjalid ei oleks kütteseadmele 
lähemal kui 1 meeter. Rikke korral ühendage kütteseade seinakontaktist lahti.
Kui kütteseadet ei kavatseta pikka aega kasutada, siis ühendage see seinakon-
taktist lahti.
Kuigi kütteseade vastab ohutusstandarditele, ei soovita me seda asetada pak-
sudele või narmastega vaipadele.
Kütteseade tuleb paigutada nii, et pistik oleks juurdepääsetav.
Toitejuhtme vigastamise korral peab seadme ohutuse tagamiseks asendama selle 
tootja esindaja, hooldustöötaja või mõni muu vastava kvalifikatsiooniga isik.
Vältige toitejuhtme sattumist vahetult kütteseadme ette.

HOIATUS: ülekuumenemise vältimiseks ärge katke kütteseadet kinni. 
Ärge asetage kütteseadmele riidematerjali ega vaipu ning ärge piirake 
õhuliikumist ümber kütteseadme. Kütteseadmel on hoiatav sümbol, 
mis näitab, et seda ei tohi kinni katta.

Üldjuhised
Pakkige kütteseade ettevaatlikult lahti ja säilitage pakend, et seda saaks hiljem kasutada 
kütteseadme transportimiseks või tarnijale tagastamiseks.
Kütteseadmel on leegiefekti funktsioon, mida saab kasutada koos kütte sisselülitamisega 
või ilma, võimaldades kütteseadet nautida igal aastaajal. Ainult leegiefekti funktsiooni ka-
sutamisel tarbitakse elektrienergiat ainult vähesel määral.
Enne kütteseadme ühendamist kontrollige, kas toitepinge vastab kütteseadmel näidatule.
NB! Kütteseadme kasutamisel väga vaikses keskkonnas võib kuulda nõrka müra 
– seda põhjustab leegiefekti funktsiooni töötamine.
See on normaalne nähtus, mis ei viita seadme võimalikule rikkele.

Elektriühendus
HOIATUS: SEE SEADE TULEB MAANDADA!
Kütteseadet võib lülitada ainult sellisesse vahelduvvooluvõrku, mille pinge vastab kütte-
seadmele märgitud võrgupingele.
Enne sisselülitamist lugege läbi ohutushoiatused ja kasutusjuhised.

Paigaldamine seinasüvendisse
Pange tähele: seda seadet võib kinnitada seinale nii, et see jääb seinas olevasse süven-
disse. Seadme võib paigaldada suure tulekolde avasse või sel eesmärgil ehitatud seinale. 
Tabelis 1 on näidatud nõutava ava suurus ja kinnituste asukohad.
Seinasüvend EI vaja ventilatsiooni.
Kütteseadme kasutusohutuse tagamiseks peab see olema kindlalt seinale kinnitatud.
ON OLULINE, ET KÜTTESEADME KINNITAMISEKS VALITUD KINNITUSVAHENDID VASTAKSID 
KINNITAMISEKS KASUTATAVALE SEINALE. MÕNED KAASAEGSED SISETÖÖDEKS MÕELDUD 
EHITUSMATERJALID ON VÄIKESE TIHEDUSEGA PLOKKMATERJALID. KÜTTESEADME OHU-
TUKS JA TURVALISEKS KINNITAMISEKS TULEB KASUTADA SPETSIAALSEID KINNITUSVA-
HENDEID.
Selle kütteseadme peab paigaldama kompetentne isik. Kahtluste korral pidage nõu ko-
haliku ehitusettevõttega. Selles jaotises on üksikasjalikud juhised kütteseadme asukoha 
valimiseks ja paigalduskoha ettevalmistamiseks.

Olemasolev tulekolle
1. Veenduge, et kütteseade paigaldatakse tasasele pinnale.
2. Tihendage kõik lõõrid ja ventilatsiooniavad, et ära hoida prahi sattumine kütteseadme 

asukohta. Ärge kasutage paigaldamiseks tulekollet, mis võib niiskeks muutuda.
3. Eemaldage esipaneel/iluliist vastavalt eespool olevatele juhistele.
4. Määrake 4 kinnitusava asukohad, paigaldage kütteseade õigesse kohta ja kinnitage 

sobivate kruvide abil seinale.
5. Paigaldage esipaneel/iluliist.

Uue kinnituskonstruktsiooni ehitamine
Kui kavandate spetsiaalset kinnituskonstruktsiooni, toimige järgmiselt.
1. Asetage küttekolle soovitud asukohta, et näha, kuidas see hakkab ruumis välja näge-

ma.
2. Märkige ruumis uue kinnituskonstruktsiooni asukoht ning paigutage kütteseade ohu-

tusse, kuiva ja tolmuvabasse kohta.
3. Kui kasutate kütteseadme toestamiseks puittüübleid, kavandage ja ehitage sobivad 

vahendid toote kinnitamiseks valitud seinaosa külge. Elektrivoolu juhtimiseks kütte-
seadme juurde tuleb kasutada statsionaarset PÜSIJUHTMESTIKKU. Vaadake iga mude-
li jaoks soovitatud ava kõrgust, laiust ja sügavust ning kinnitusavade asukohti.

4. Eemaldage esipaneel/iluliist vastavalt eespool olevatele juhistele ja kinnitage sobiva-
te kruvide abil seinale.

5. Paigaldage esipaneel/iluliist.

MÄRKUS: kütteseadme paigaldamisel seinasüvendisse tuleb elektrivool seinakontaktist 
kütteseadmesse juhtida statsionaarse püsijuhtmestiku abil. Konsulteerige juhtmestikule 
esitatavate nõuete osas kvalifitseeritud elektrikuga.

Kinnitamine seinale, vt joonist 1
Kasutades plokkseinte jaoks mõeldud tüübleid ja kruvisid, tuleb seade kindlalt seinale 
kinnitada.
Pruss-seinte korral on vajalikud spetsiaalsed kinnitusvahendid, kinnituskruvide asukohti 
vt jooniselt.

Juhtnupud, vt joonist 2
Kütteseaded valitakse kolme lüliti abil. Võrgupistiku seinakontakti ühendamisel lülitub 
seade ooterežiimi. Seda näitab punane neoonlamp leegiefekti ekraani taga. Kaks valiklüli-
tit on sisselülitatud asendis, kui märgistatud (st märkidega I või II) külg on sisse vajutatud.

Surunupp 1, Selle abil lülitatakse toitevool küttekehale ja leegiefekti funkt-
sioonile.
Kui mõlemad valiklülitid 2 ja 3 on välja lülitatud, siis on tootel 
aktiveeritud ainult leegiefekti funktsioon.

Valiklüliti 2 (I) Annab küttevõimsuse 1 kW.
Valiklüliti 3 (II) Koos lülitiga 2 annab küttevõimsuse 2 kW.

Termostaat (T), vt joonist 2
Ruumis kindla temperatuuri saamiseks seadke kontroller tähisele „max“ Laske seadmel 
töötada täisvõimsusel kuni soovitud temperatuuri saavutamiseni ruumis. Pöörake termo-
staatilise kontrolleri nuppu tagasisuunas kuni seadme väljalülitumiseni (sellega kaasneb 
kuuldav klõpsatus). Seda temperatuuri hoitakse enam-vähem püsivana termostaadi juht-
lüliti abil, mis lülitab seadme automaatselt sisse ja välja. Pange tähele, et seade lülitub sisse 
ainult juhul, kui termostaadi seadetemperatuur on kõrgem ruumi temperatuurist.

Kaugjuhtimine, vt joonist 7
Kaugjuhtimise maksimaalne kaugus on 15 meetrit.
Hoiatus! Vastuvõtjal kulub saatja käsule reageerimiseks pisut aega.
Seadme õigeks funktsioneerimiseks ärge vajutage nuppu kahe sekundi jooksul üle ühe 
korra.

Teave patareide kohta, vt joonist 7
1. Nihutage kaugjuhtimispuldil asuv patareisektsiooni kaas tahapoole.
2. Paigaldage kaugjuhtimispulti AAA-suurusega patareid.
3. Pange kaas tagasi.

Vältige patareidest elektrolüüdi lekkimist
Käidelge patareid jäätmeina vastavalt antud riigis kehtivatele seadustele. Erinevat tüüpi 
patareide kooskasutamine võib põhjustada elektrolüüdi lekkimist. Elektrolüüdi lekkimine 
on võimalik, kui patareisid ei vahetata ühekorraga uute vastu, kui neid püütakse hävitada 
põletamise teel või kui püütakse laadida laadimiseks mittesobivaid patareisid.

Termiline kaitseblokeering
Küttekehaga on kokku ehitatud termiline kaitseblokeering, mis väldib seadme kahjustu-
mist ülekuumenemise tõttu. See võib juhtuda olukorras, kui seadme soojusvahetus on 
mingil viisil piiratud. Küttekeha lülitub pärast soojusvahetust piiravate esemete eemalda-
mist ja küttekeha jahtumist uuesti sisse. Kui blokeering hakkab kestvalt sisse-välja lülitu-
ma, siis tuleb kütteseade välja lülitada ja pöörduda hooldustehniku poole.

Hooldamine
HOIATUS: ÜHENDAGE SEADE ENNE ÜKSKÕIK MILLISE HOOLDUSTÖÖ ALUSTAMIST 
VOOLUVÕRGUST LAHTI!

Lambi vahetamine, vt jooniseid 3, 4 ja 5
Eemaldage esikaas.
Pöörake kinnitusklambrit mündi serva või kruvikeeraja abil 1/4 pöörde võrra päripäeva.
Tõmmake alus ettepoole. Nüüd võite lambi asendada värvitu küünallambiga 60W E14 
SES.
Olge ettevaatlik, ärge keerake lampi liialt kõvasti kinni.

Iluliistu värvivalikud, vt joonist 6
Kütteseade tarnitakse ümberpööratava iluliistuga.

Puhastamine
HOIATUS: ÜHENDAGE KÜTTESEADE ENNE SELLE PUHASTAMISE ALUSTAMIST VOO-
LUVÕRGUST LAHTI.
Kasutage üldpuhastamiseks pehmet puhast tolmulappi. Ärge kasutage abrasiivseid pu-
hastusvahendeid. Puhastage ekraani klaasi ettevaatlikult pehme riidelapiga. ÄRGE kasu-
tage spetsiaalseid klaasipuhastusvahendeid.
Väljundrestile või küttekeha ventilaatorile kogunenud tolm ja prügi tuleb aeg-ajalt eemal-
dada tolmuimeja pehme otsakuga harja abil.

Jäätmekäitlus
Kehtib Euroopa Liidus müüdavate toodete korral.
Pärast elektritoodete eluea lõppemist ei tohi neid koos olmeprügiga ära visata. 
Vastava jäätmekäitlusettevõtte olemasolul viige need sinna. Nõuannete saa-
miseks kuskil riigis kehtivate eeskirjade kohta pöörduge kohalike võimude või 

edasimüüja poole.

Müügijärgne teenindus
Hoidke ostu tõendav ostutsekk alles. Garantii kehtib 1 aasta müügikuupäevast alates, 
ostutseki alusel v.a hõõglambid.

TÄHTIS! SEE KASUTUSJUHEND TULEB HOOLIKALT LÄBI LUGEDA JA ALLES HOIDA, ET SEDA SAAKS HILJEM VAJADUSE KORRAL VAADATA.
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