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TÄNU 

 
Täname Teid, et valisite EUROM terrassisoojendi. See on hea valik! Loodame, et 
jääte seadmega täielikult rahule. 
Seadme optimaalseks kasutamiseks on oluline, et loete käesoleva kasutusjuhendi 
enne seadme kasutusele võtmist hoolikalt ja täielikult läbi ning saate juhistest aru ja 
järgite neid. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ohutusjuhistele: need on mõeldud Teie 
ja Teie ümbruse kaitsmiseks! 
Hoidke kasutusjuhend alles, et saaksite seda ka hiljem kasutada. Säilitage ka 
pakend: parim viis seadme hoidmiseks väljaspool hooaega, kui Te seda ei kasuta, 
on hoida seda pakendis. Kui annate seadme kellelegi edasi, andke sellega 
tingimata kaasa kasutusjuhend ja pakend. 
 
SISSEJUHATUS JA KIRJELDUS 

 
Terrassisoojendi EUROM P1500 on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises 
välitingimustes. Seade tuleb paigaldada päikesevarju tala külge ja teda tuleb 
kasutada avatud päikesevarju all, et soojus jääks veidi õhku pidama. 
Terrassisoojendi levitab juba natuke aega peale sisselülitamist meeldivat soojust. 
Kasutage terrassisoojendit ainult sihtotstarbeliselt: terrassi, aia või muu koduse 
välisruumi soojendamiseks, kuid mitte siseruumi ega väljaspool kodumajapidamist 
asuva välisruumi kütmiseks ega riiete või muude materjalide kuivatamiseks. 
Ärge kasutage terrassisoojendit märgades või niisketes tingimustes, samuti ärge 
jätke nende tingimuste kätte mittetöötavat seadet. Terrassisoojendi P1500 on 
varustatud kolme halogeen-soojenduslambiga, mis lülituvad sisse ja välja korraga. 
 
TEHNILISED ANDMED 

 

Mudel EUROM P1500 

Toide 230 V, 50 Hz 

Võimsus 1500 W 

Niiskuskindlus IP23 

Kõrgus 13 cm 

Läbilõige 54 cm 

Kaal 3,2 kg 
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PAIGALDUS JA ÜHENDAMINE TOITEVÕRKU 

 
Eemaldage kogu pakkematerjal ja kontrollige, kas kõik seadme osad on olemas. 
Kontrollige, et seadmel, toitejuhtmel või pistikul ei ole kahjustusi. Ärge kunagi 
kasutage kahjustatud seadet, vaid pöörduge sellega müügiesindaja või kutselise 
elektriku juurde. 
1. Kontrollige, kas päikesevarju kõik osad on olemas ja kahjustamata. Kas kõik 

ribid on korralikult kinnitatud? Tehke kindlaks, kas päikesevari püsib tugevalt ja 
stabiilselt sobiva suurusega ja piisavalt raskel talal. Tala peab toetuma kindlale, 
tasasele ja horisontaalsele pinnale. 

2. Valige päikesevarju talal kõrgus, kuhu paigaldada terrassisoojendi. Valige 

kõrgus nii, et seade soojendab piisavalt palju ruumi: mida kõrgemal asub 
kinnituskoht, seda suurem on sooja õhu kiirguse ulatus, kuid ärge paigaldage 

terrassisoojendit ribide ja otse varju aluse vahele! Kinnitamisel jälgige, et lambid 
ei ole suunatud kergestisüttiva materjali poole ning et lambi kaugus 

päikesevarju kangast on vähemalt 10 cm! 
 

 

 

 

 

 
 
3. Nihutage terrassisoojendi valitud kohale päikesevarju talal (joonis 1). 
4. Kinnitage terrassisoojendi tugevalt talale keerates nuppu (joonis 2). 
5. Kerige elektrijuhe päikesevarju tala ümber ja ühendage juhe terrassisoojendiga 

selle all oleva ühenduskoha kaudu (joonis 3). Elektrijuhtme teine ots ühendage 
230 V pistikupesaga nii, et juhtmesse ei ole võimalik takerduda, seda endaga 
kaasa tõmmata ega sellele astuda! 

6. Ühendage juhe maandatud 230 V pistikupesaga, mis asub kas hoones või on 

niiskuskindlusega IP54. 
7. Terrassisoojendi käivitamiseks vajutage toitelülitit (seadme all juhtme 

ühenduskoha kõrval) (vajutage kriipsuga nupp sisse). Seadme väljalülitamiseks 
vajutage ringiga kujutisele nupul. 

8. Terrassisoojendi kõrguse muutmiseks keerake ühendav kinniti lahti ning 

nihutage terrassisoojendi soovitud kõrgusele, seejärel keerake kinniti taas kinni. 
Jälgige, et elektrijuhe ei jää kinnituskoha vahele kinni! Lambi küljel oleva nupu 
abil saab reguleerida kiirguse suunda. Ärge kunagi suunake lampi 
kergestisüttiva materjali poole! Enne seadme kõrguse või lambi kiirguse suuna 
seadmist tõmmake pistik alati pesast välja! 
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PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
 
Puhastamine 

Enne terrassisoojendi puhastamist tõmmake pistik alati pesast välja ning laske 
seadmel jahtuda. Terrassisoojendi välispinda võib puhastada niiske lapi või harjaga. 
Vajadusel võib kasutada ka niisket (mitte märga!) lappi, mida on kergelt niisutatud 
pehme puhastusvahendiga. Veenduge, et lamp on enne kasutamist täielikult 
kuivanud! Ärge kasutage tugevaid puhastusvahendeid, küürimiskäsnasid või -harju 
ega keemilisi puhastusvahendeid; see võib pinda kahjustada. Samuti ärge kasutage 
kergestisüttivaid puhastusvahendeid nagu puhastusõli või piiritus. Ärge kunagi 
kastke toitejuhet, pistikut või muud seadme osa vette või muusse vedelikku! 
 
Hooldus 

Ainus, mida Te ise saate ja tohite teha, on lambi vahetamine. Selleks eemaldage 
kõigepealt pistik pesast ning laske lambil täielikult jahtuda. Seejärel keerake 
soojendi ülaosas olev kruvi lahti ja eemaldage kaitseklaas. Eemaldage vana lamp 
vedruga lambipesast. Asetage pesasse uus lamp ning veenduge, et see jääb 
pesasse täiesti horisontaalselt. Oluline on, et lambi väljaulatuvad otsakesed on 
lambipesaga korralikult ühendatud. Ärge puudutage halogeenlambi välispinda. 

Kui see siiski kogemata juhtub, siis puhastage lambi pind põhjalikult sileda 
lapikesega, millele on pandud natuke piiritust. Sissepõlenud sõrmejäljed 
lühendavad lambi kasutuskestust! Lõpuks kruvige kaitseklaas lambi ette tagasi. 
Ärge kunagi kasutage terrassisoojendit ilma lampide ees oleva kaitseklaasita! 
Tavapärase kasutamise korral terrassisoojendi muud hooldust ei vaja. Rikete või 
kahjustuste korral pöörduge müügiesindaja või kutselise elektriku poole ning küsige 
alati originaalvaruosasid. Ärge kunagi parandage seadet ise. Ise teostatud remont 
või muudatused seadmel katkestavad garantii ja tootja vastutuse. 
 
KASUTUSEST KÕRVALDAMINE 

 
Seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka, vaid see tuleb viia ametlikku 
elektroonikajäätmete kogumiskohta. 
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OLULISED OHUTUSJUHISED 

 
• Kontrollida enne iga kasutamist: 

- et seadmel ei ole märke vigastustest 
- et seade on tugevasti kinnitatud ja ühendused on pingul 
- kas pistikupesa, mida soovite kasutada, on 

* maandatud 
* 230 V, 50 Hz 
* vähemalt 10 A 
* 30 mA rikkevoolukaitsmega 
* ohutu, kuiva asukohaga 

• Ettevaatust! Ärge jätke töötavat seadet kunagi järelevalveta. Seega ärge kasutage 

ühtegi programmi, taimerit või muud süsteemi, mis lülitab terrassisoojendi sisse 
automaatselt. Samuti ärge kastuage seadet koos mingi välise võimsuse 
regulaatoriga (valgustugevuse regulaator vms), sest ka see võib olla ohtlik! 

• Kui vähegi võimalik, ärge kasutage pikendusjuhet. Kui teisiti pole võimalik, 
valige pikendusjuhe, mille võimsus on piisav ja mis sobib antud pingega. 
Pikendusjuhtmed ja harukarbid peavad vastama kehtivatele nõuetele. Kui 
kasutate kaablirulli, kerige juhe täielikult välja! 

• Jälgige, et elektrijuhe ei ripu üle (teravate) servade ega tee järske pöördeid, et 
sellesse ei oleks võimalik takerduda ning see ei puutu kokku kuumade 
pindadega. Samuti ärge kerige juhet ümber seadme. 

• Hoidke kõik kergestisüttivad esemed (telgi katteriie, päikesevari, oksad, mööbel, 
kardinad, paber jne) soojenduslambist vähemalt 1 m kaugusel. Ka seintest peab 
seade asetsema vähemalt 1 m kaugusel. 

• Ärge asetage seadet vanni, kraanikausi, basseini või muu veesüsteemi 
vahetusse lähedusse ning kandke hoolt, et terrassisoojendi ei kuku kunagi vette. 
Samuti ärge käsitsege seda märgade kätega ja ärge kunagi kastke toitejuhet, 
pistikut või mis tahes seadme osa vette või muusse vedelikku! 

• Hoidke kergesti süttivad vedelikud ja materjalid nagu värv, bensiin, 
gaasiballoonid jne töötava terrassisoojendist eemal. Ärge kasutage seadet 
kohas, kus võib õhus olla söövitavaid aineid, tolmu, auru või gaasi, samuti mitte 
tuleohtlikus kohas nagu gaasimahutite, -torude või -balloonide läheduses. See 
põhjustab plahvatus- ja tuleohtu! 

• Ärge asetage seadet vahetult pistikupesa kohale või selle alla. 
• Kasutamise ajal ärge katke terrassisoojendit millegagi kinni; vastasel korral võib 

seade üle kuumeneda ja/või tekitada tuleohu. 
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• Ärge kunagi asetage esemeid (riided, tekid, padjad, kardinad, paber jne) 

seadme peale või selle lähedusse, ka mitte esemete kuivatamiseks. 
• Terrassisoojendi läheb töötamisel väga kuumaks ning vajab jahtumiseks aega. 

Seega ärge puudutage seadet selle töötamise ajal või vahetult pärast 
väljalülitamist! 

• Seade ei sobi kasutamiseks isikutele, kellel on füüsiline või vaimne puue, või 
piiratud taju (kaasa arvatud lapsed). Ka need, kellel on liiga vähe kogemusi või 
teadmisi selliste seadmete kasutamisel, ei tohi seda kasutada, välja arvatud siis, 
kui neile õpetatakse seadme kasutamist ning nende järele valvab keegi, kes 
vastutab nende ohutuse eest. 

• Hoidke seadmest eemal lapsed ja koduloomad ning ärge laske neil sellega 
mängida. Ka ärge jätke neid mitte kunagi seadmega üksi. 

• Kui seade peaks mis tahes põhjusel kasutamise ajal purunema või katki 
minema, või lakkama töötamast, või kui täheldate selle töötamise ajal riket või et 
seade töötab mittetäielikult, või kui terrassisoojendi mingil osal, toitejuhtmel või 
pistikul on näha pragu või vigastust, lülitage seade kohe välja ja ühendage 
toitevõrgust lahti. See olukord on tuleohtlik, võib kedagi vigastada või tekitada 
kahju! Pöörduge seadme parandamiseks või välja vahetamiseks müügiesindaja 
või kutselise elektriku poole. Ärge tehke ise mingeid parandustöid. See võib olla 
ohtlik! Ebapädevate isikute poolt teostatud remont või muudatused seadmel 
katkestavad garantii ja tootja vastutuse. 

• Lülitage seade alati välja, eemaldage pistik pesast ning laske seadmel jahtuda 
enne seadme puudutamist, paigaldamist, seadistamist, teisaldamist, 
puhastamist või hooldamist. 

• Vältige vibratsiooni teket ja ülekuumenemist ning käsitsege seadet alati hoolikalt! 
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CE-vastavusdeklaratsioon 

 
Käesolevaga kinnitab allakirjutanu 
 

Euromac bv., 
Kokosstraat 20, 

8281 JC Genemuiden, Holland 

 
et allpool nimetatud tooted 
 

elektriline terrassisoojendi 
 

mis on tunnustatud kaubamärgi all 
 

EUROM 

 
mudel 
 

P1500 

 
vastab järgmiste standardite nõuetele: 
 

EN 60335-1: 2002+A11: 2004+A1: 2004+A12: 2006+A2: 2006 
EN 60335-2-30: 2003+A1: 2004+A2 : 2006 

EN 50366: 2003+A1:2006 
EN 55014-1 : 2006 

EN 55014-2 : 1997+A1 : 2001 
EN 61000-3-2 : 2006 

EN 61000-3-3 : 1995+A1 : 2001+A2 : 2005 

 
Genemuiden, 27. jaanuar 2009 

 
J. Bakker, tegevdirektor 
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EUROMAC BV. 

Kokosstraat 20, 
8281 JC Genemuiden, Holland, 

tel (+31) 038 385 4321, faks (+31) 038 385 6464 
e-post info@euromac.nl www.euromac.nl 
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