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TÄNUAVALDUS 

Täname, et olete endale ostnud EUROMi infrapunasoojendi. Olete teinud hea valiku! Loodame, et jääte seadmega rahule. 

Infrapunasoojendi jõudluse maksimaalseks kasutamiseks tuleb kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt ja tervenisti läbi lugeda ning 

juhistest aru saada. Erilise hoolega tuleb lugeda ohutusjuhiseid, mis on mõeldud teie ja töökeskkonna turvalisuse tagamiseks. 

Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks ohutus kohas. Hoidke ka seadme pakend alles: see on parim viis mittekasutatava seadme 

kaitsmiseks. Kui annate seadme kellelegi edasi, andke kaasa ka kasutusjuhend ja pakend. 

SISSEJUHATUS 

EUROM GOLDENi infrapunasoojendi ei soojenda mitte üksnes ruumis olevat õhku, vaid kõiki soojendi ees olevaid esemeid. Tänu sellele sobib 

see tõhus infrapunasoojendi ka vabas õhus kasutamiseks. 

EUROM GOLDENi infrapunasoojendil on mitmeid hüvesid: 

- hea veekindlus (täiesti tolmu- ja veekindel, IP 65); 

- spetsiaalne kuldhalogeen-lamp, mille eeldatav tööiga on 8000 töötundi. Lampi pole tavapäraste tingimuste korral vaja välja vahetada. 

Kasutage infrapunasoojendit ruumis või terrassil olevate ja selleks sobivate esemete soojendamiseks. Ärge kunagi asetage nt märgasid riideid 

lambile kuivama ja järgige, et seadmega oleks alati vähemalt minimaalne nõutud vahemaa. 

OLULISED OHUTUSJUHISED 

Tulekahju, elektrilöögi, kehavigastuste jms vältimiseks tuleb elektriliste seadmetega töötamisel järgida alati põhilisi ettevaatusabinõusid. 

Seetõttu tuleb enne seadme kasutamist ohutusjuhised, kuid ka kooste- ja kasutusjuhised hoolikalt läbi lugeda. 

 Enne kasutamist veenduge, et seadme peal olev pingeväärtus vastab kasutatava vooluvõrgu omale. Vooluvõrk peab vastama asjakohaste 

määruste ja riiklike juhiste nõuetele. 

 Mitmepesalisi pistikupesasid ja pikendusjuhtmeid võib kasutada vaid siis, kui nende kasutamisel ollakse piisavalt hoolikad. Mitmepesalise 

pistikupesa või pikendusjuhtme peale märgitud elektrilised andmed peavad näitama piisavat lubatavat kestevvoolu ja vastama ühendatava 

seadme parameetritele. Trumli peale keritavat pikendusjuhet kasutades kerige juhe alati täielikult kokku! 

 Ärge asetage seadet vahetult pistikupesa kohale või selle alla. 

 Hoidke kergesti süttivad esemed (mööbel, kardinad, paber jms) seadmest vähemalt ühe meetri kaugusel. 

 Hoolimata sellest, et infrapunasoojendi GOLDEN on väga hea veekindlusega, tuleb veega olla äärmiselt ettevaatlik. Veenduge, et 

infrapunasoojendi ei paikneks kohas, kus see võiks vette kukkuda, ja kaitske seadet tugeva veejoa eest. 

 Tulekahju tekkimise ja ülekuumenemise vältimiseks ärge katke seadet kinni või ummistage seda mingil muul viisil. Ärge asetage seadme 

peale riideid, tekke, patju, paberit jms. Alati tuleb tagada, et seadme ja kergesti süttida võivate materjalide vahel oleks vähemalt 

ühemeetrine vahemaa. 

 Seadme korpus ja eesmine kate lähevad töötamise ajal äärmiselt kuumaks. Ärge seadet töö ajal puutuge –põletushaavade oht! Pöörake 

tähelepanu sellele, et süttida võivad materjalid (kardinad, akna päevavarjud, lipud, kile jms) ei satuks tuule või mõne muu keskkonnamõju 

tõttu seadmele liiga lähedale. See võib materjalile tekitada põletuskahjustusi või selle põlema süüdata. Pöörake tähelepanu sellele, et need 

materjalid ei kataks seadet ega takistaks muul viisil selle tööd, sest see võib põhjustada kahjustusi või tulekahju. 

 Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle teravate servade, ei oleks keerdunud ning et juhe ei puutuks vastu ega liiguks mööda kuumasid 

pindasid. 

 Kui seadmele tekib mis tahes põhjusel mõrasid, kui seade läheb katki, kui töös esineb tõrkeid või katkestusi, kui alumiiniumist korpusesse, 

eesmise katte pinnale, toitejuhtmele või pistikule tekib mõrasid, siis katkestage seadmega töötamine ja eemaldage pistik pistikupesast. 

 Kui seade, toitejuhe või pistik on kahjustunud või selle töös esineb tõrkeid, võtke ühendust seadme tarnija, valmistaja või volitatud 

hoolduskeskusega. Võimalike ohtude vältimiseks ärge üritage seadet ise remontida. Kui remonttöid teostab mittepädev isik või kui seadet 

modifitseeritakse, toob see kaasa seadme veepidavuse kadumise ning garantii ja tootjapoolse vastutuse katkemise. 

 Enne seadme puutumist, ümberpaigutamist, puhastamist või hooldamist lülitage seade välja, eemaldage pistik pistikupesast ja laske 

soojendil maha jahtuda. 

 Ärge hoidke süttivaid vedelikke või materjale (värvid, bensiin, kütusemahutid jms) seadme vahetus läheduses. Ärge kasutage seadet 

kergesti süttivate kütusemahutite, bensiinitorude või aerosoolpurkide vahetus läheduses. Plahvatuse ja tulekahju tekkimise oht! 

 Ärge kunagi asetage sõrmi, pliiatseid või mis tahes muid esemeid seadme avaustesse! 

 Seade ei sobi kasutamiseks isikutele (sh lastele), kelle füüsilised, aistilised või vaimsed võimed on vähenenud, kellel puuduvad vastavad 

teadmised ja kogemused, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik tagab järelevalve või neid seadme tööga seoses 

juhendab. 

 Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas ja ärge kunagi jätke lapsi ilma järelevalveta seadme lähedusse. Seadmele asukohta valides 

leidke koht, kus laste juurdepääs seadmele oleks takistatud. Veenduge, et lapsed oleksid järelevalve all ja ei mängiks seadmega. 

 Ettevaatust! Ärge kunagi jätke töötavat seadet järelevalveta. Ärge kasutage seadet koos programmeri, taimeri või mõne muu 

instrumendiga, mis lülitab kütteseadme automaatselt sisse. Lisaks ärge kasutage seadet koos mõne välise pingeregulaatoriga, nagu näiteks 

valgus- või kiirusregulaatoriga. See võib samuti olla ohtlik! 

 Seadet võib paigaldada üksnes volitatud spetsialist, kes pöörab tähelepanu asjakohastele eeskirjadele. 
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PAIGALDAMINE 

EUROM GOLDENi infrapunasoojendi koosneb kahest osast: 

- küttekehast koos toitejuhtme, pistiku ja ühendusdetailiga; 

- paigalduskronsteinist koos tüüblite, kruvide ja muuga. 

 Eemaldage pakend ja kontrollige seade, toitejuhe ning pistik võimalike kahjustuste olemasolu suhtes üle. 

 Pöörake tähelepanu seadme kinnituskohale. Seade peab olema paigaldatud mittesüttivale alusele. Alus peab lisaks olema vibratsioonivaba, 

looditud vertikaalasendis ja seadme raskuse kandmiseks piisavalt stabiilne. Kontrollige, et koos seadmega tarnitud kruvid ja tüüblid oleksid 

õiget tüüpi, piisavalt tugevad ning aluspinna materjalile sobivad. Olemasolev materjal on mõeldud telliskiviseina tarbeks, muu aluspinna 

puhul pöörduge asjatundjate poole. 

 Enne paigaldamist veenduge, et ohutuse tagamiseks vajalik minimaalne vahemaa oleks täpselt paigas (vaadake jooniseid). Vahemaa 

seadme alumise serva ja põranda vahel peab olema vähemalt 2,5 meetrit. Seadme ja lae, katuse või mõne muu katte vaheline kaugus peab 

olema vähemalt 0,5 meetrit. Kui katted sisaldavad kergesti süttida võivaid materjale (nt puitu, kipskrohvi, presenti), peab vahemaa olema 

vähemalt 1 meeter. Vahemaa seadme mõlema külje ja seina või muu sarnase konstruktsiooni vahel peab olema vähemalt 1,5 meetrit 

(vaadake joonist). 

 Paigaldades seadet välistingimustes, jälgige, et tuul ei oleks liialt tugev. 

 Kolme tüübli ja kruvi abil paigaldage paigalduskronstein looditud horisontaalsesse asendisse. 

 Kahe tiibmutri abil monteerige seade paigalduskronsteini külge. 

 Reguleerige seade soovitud nurga alla. Maksimaalne horisontaalne nurk on 60° ja minimaalne nurk 40° (vaadake allolevat joonist). 

 Keerake kõik kruvid korralikult kinni ja kontrollige, et seade oleks kindlalt paigas. Teie infrapunasoojendi on nüüd kasutamiseks valmis. 

Mõnel juhul võib osutuda vajalikuks seadet kiirelt vooluvõrku ühendada ja küttekeha lüliti abil tööle panna. EUROM GOLDENi soojendi hea 

veekindluse (IP 65) tõttu ja ohutuse eesmärgil võib selleks vajalikke ühendusi teha üksnes kvalifitseeritud elektrik. 

 

 

TÖÖTAMINE 

Enne igat kasutust kontrollige: 

-  kas seadmel on mingeid jälgi kahjustustest; 

-  kas seade on kindlalt paigas. Mehaaniline survepinge ja vihmast või tuulest tingitud kõikumine võivad seadme kinnitustest vabastada; 

- kas seadme ohutsoonis leidub üleliigseid esemeid, presentriiet, päikesevarje jms; 

-  kas kasutatav pistikupesa on sobiva pingeväärtusega (230 V, 50 Hz). 

Kui kõik on korras, võite pistiku pistikupessa ühendada. Infrapunasoojendi hakkab tööle. Kui kasutate seadet esimest korda (või taas pärast 

pikemat vaheaega), jälgige seadme tööd esimese 10–15 minuti vältel. 

Soojendi seisma jätmiseks eemaldage pistik pistikupesast ja laske seadmel maha jahtuda. 

PUHASTAMINE, KORRASHOID, HOOLDAMINE 

Puhastamine 

Seade sisaldab turvavõrega kaetud vastupidavat ja alumiiniumist valmistatud hooldusvaba korpust. 

Enne puhastamist eemaldage pistik pistikupesast ja laske seadmel piisavalt maha jahtuda. Puhastage seadet üksnes puhta ja lahtiste kiududeta 

riidelapi või pehme harjaga. Ärge kunagi kasutage puhastamiseks abrasiivseid puhastusaineid, küürimisharju või kemikaale!  Ärge kunagi 

kasutage selliseid tuleohtlikke puhastusvedelikke nagu benseen ja piiritus. Elektrilöögi ja eluohtlike vigastuste vältimiseks ärge laske 

toitejuhtmel, pistikul ega seadme mis tahes osal vette või mõnda muusse vedelikku sattuda. 

Korrashoid 

EUROM GOLDENi infrapunasoojendis pole ühtegi hooldust vajavat detaili. Seade on väga hästi tihendatud (IP 65) ja kvalifitseerimata isik ei tohi 

seda avada. 

Lambiks on kvaliteetne kuldtoru-lamp. Lambi eeldatav tööiga on umbes 8000 töötundi ja lambi väljavahetamine tavapäraste tingimuste korral 

pole vajalik. 

Väga intensiivne kasutus võib lühendada lambi kasutusiga ja lisaks võib lamp õnnetuse tõttu puruneda. Sellisel juhul võtke ühendust seadme 

edasimüüja või kvalifitseeritud elektrikuga. Lambil on spetsiaalne ühendus ja kvalifitseerimata isikud ei või seda eemaldada ega välja vahetada. 

Lagi 

Min 0,5–1 m 

Min 1,5 m 
S 
e 
i 
n 

Min 2,5 m 

Põrand 

Min 40º 
Max 60º 
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Hooldamine 

Remonttöid võivad teha üksnes volitatud spetsialistid (edasimüüja või elektrik), kes suudavad tagada elektrilise ohutuse. 

Garantii ei hõlma kahjusid või tõrkeid, mille põhjuseks on isetehtud remonttööd või ümberehitused, õnnetus, väärkasutus, hooletus, 

äriotstarbeline kasutus või ebapiisav hooldamine. 

Pidevale tootearendusele viidates jätame endale õiguse muuta toote dokumentatsiooni ja spetsifikatsioone ilma etteteatamiseta. 

KASUTUSEST KÕRVALDAMINE 

Kasutusea lõppedes ei tohi seadet käidelda nagu tavapärast olmeprügi, vaid see tuleb ümbertöötamiseks kohalikku kogumispunkti viia. 

SPETSIFIKATSIOON 

Tüüp Golden 1500 Golden 2000 Golden 2500 

Pinge 230 V – 50 Hz 230 V – 50 Hz 230 V – 50 Hz 

Jõudlus 1500 W 2000 W 2500 W 

Mõõtmed Laius: 66,6 cm 

Kõrgus: 10 cm 

Sügavus: 10,5 (26) cm 

Laius: 66,6 cm 

Kõrgus: 10 cm 

Sügavus: 10,5 (26) cm 

Laius: 66,6 cm 

Kõrgus: 10 cm 

Sügavus: 10,5 (26) cm 

Kaal 3 kg 3 kg 3 kg 

IP kaitseklass IP 65 IP 65 IP 65 

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON 

Siinkohal deklareerib allakirjutaja Euromac bv.,Kokosstraat 20,8281 JC Genemuiden, 

et allpool kirjeldatud toode infrapunasoojendi, 

mis on tuntud ka kaubamärgi EUROM all, mudelid  GOLDEN 1500 GOLDEN 2000 ja GOLDEN 2500 

vastavad alljärgnevate standardite nõuetele: EN 60335-2-30:2003 + A1:2004 + A2:2007  

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A2:2006 + A12:2006EN 50366:2003 + A1:2006 

 

Genemuiden, 7. november 2008 
J. Bakker, alg. dir. 
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