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Eessõna 
 
Täname, et olete valinud EUROMi soojapuhuri. Olete teinud õige valiku! Lugege enne puhuri paigaldamist ja 
kasutamist käesolev juhend hoolikalt läbi. Niimoodi kaitsete iseennast, oma vara ja teisi inimesi. Kui juhiseid 
ja soovitusi ei järgita, võib see kaasa tuua kehavigastusi ning varalist kahju. 
 
Hoidke see juhend ja seadme pakend ohutus kohas alles: juhendist saate vajaduse korral teavet otsida, 
pakendis saate puhurit pärast kasutushooaega ohutult hoida. Soovime teile meeldivat soojapuhuri 
kasutamist! 
 
 
Tehnilised andmed, personaalne soojapuhur 200 
 
Toitepinge : 230 V, 50 Hz 
Maks. võimsus : 200 W 
Mõõtmed : 11 x 8,7 x 12,1 cm. 
Kaal : 0,55 kg 
 
Kirjeldus 
 

 
 

TOITE- (ON/OFF) ja 
FUNKTSIOONILÜLITI 

KÜTMISE MÄRGULAMP 

ÕHU SISSELASKEVÕRE 
(tagaküljel) 

ÕHU VÄLJALASKEVÕRE 
(reguleeritav) 

VENTILAATORI MÄRGULAMP 

ÜMBERKUKKUMISLÜLITI 
(põhja all) 
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Üldised ohutusjuhised 
 
1. Lugege enne seadme kasutamist juhend hoolikalt läbi. 
2. Eemaldage puhur pakendist ja hoidke lastele kättesaamatus kohas. 
3. Kontrollige puhurit, selle juhet ja pistikut enne kasutamist ja veenduge, et see on töökorras. 

Kahjustatud puhurit ei tohi kasutada, vaid see tuleb lasta müüjal välja vahetada. 
4. See toode on ette nähtud kasutamiseks üksnes koduses majapidamises. 
5. Veenduge, et puhur on alati paigutatud vertikaalselt tugevale, lamedale ja horisontaalsele pinnale. 
6. Puhur ei sobi kasutamiseks niisketes ruumides, nagu vannitoad ja majapidamisruumid jne. Ärge 

paigutage puhurit kraanikausside, veepumpade jms veeallikate lähedusse ning hoolitsege, et see ei 
saaks vette kukkuda ega vedelik puhuri sisse tilkuda. Kui puhur kukub vette, tuleb see kõigepealt 
vooluvõrgust lahti ühendada. Ärge kasutage puhurit, kui selle sisemus on niiske, vaid viige see 
kontrollimiseks/remontimiseks hooldustehnikule. Ärge paigutage puhurit kohta, kus see võib vanni või 
muusse veenõusse kukkuda ega kastke kunagi ühtegi puhuri, juhtme ega pistiku osa vette või muusse 
vedelikku! Ärge puudutage puhurit märgade kätega. 

7. Puhurile märgitud nimipinge ja sagedus peavad vastama kohaliku elektrivõrgu tingimustele. 
Elektripaigaldisi tuleb kaitsta jääkvooluseadmega (max 30 mA) 

8. Kerige seadme juhe enne kasutamist täies pikkuses lahti ja paigutage nii, et see ei puutuks vastu 
puhurit ega muid kuumusallikaid. Ärge paigutage elektrijuhet vaipkatte alla. Ärge katke elektrijuhet 
vaiba, põrandariide ega sarnaste materjalidega. Hoidke elektrijuhe käidavast piirkonnast eemal, et see 
ei takistaks liikumist. Paigutage juhe nii, et sellele ei asutaks peale ja see ei jääks mööbli alla. Ärge 
vedage juhet ümber teravate nurkade ega kerige pärast kasutamist liiga tihedalt kokku. 

9. Me ei soovita kasutada pikendusjuhet, see võib üle kuumeneda ja tekitada tuleohu. Kui 
pikendusjuhtme kasutamine on vältimatu, kasutage kahjustamata ja tunnustatud minimaalselt 2 x 1 
mm2 läbimõõduga ning vähemalt 300 W võimsusega pikendusjuhet. Ülekuumenemise/tuleohu 
vältimiseks peab ka pikendusjuhe olema täies pikkuses lahti keritud! 

10. Puhurit ei tohi kasutada välitingimustes ega väiksemas ruumis kui 1 m2. 
11. Puhur sisaldab kuumi osi, mis võivad sattuda lühisesse või tekitada sädemeid. Ärge kasutage puhurit 

kohtades, kus kasutatakse või hoitakse bensiini, värvaineid või kergsüttivaid vedelikke või gaase. 
12. Ärge paigutage puhurit pistikupesa, lahtise tule või muude kuumusallikate lähedusse, alla ega 

suunaga selle poole. 
13. Ärge kasutage puhurit mööbli, kardinate, paber, riiete, voodipesu ega muude kergestisüttivate 

esemete läheduses ega otse vastas. Hoidke süttivad materjalid puhurist vähemalt 1 meetri kaugusel! 
Ärge lubage koduloomi puhuri lähedusse! 

14. Ärge katke puhurit kinni! Tuleohu vältimiseks ei tohi seadme õhu sisse- ja väljalaskeavausi mingil moel 
tõkestada. Ärge kasutage puhurit rõivaste kuivatamiseks ega asetage midagi selle peale. Ärge 
paigutage seadet pehmetele pindadele, nagu voodile või kohevale vaipkattele, need võivad 
õhuavaused kinni katta. 

15. Veenduge, et soojapuhuri ümbruses on tagatud vaba õhuringlus. Ärge paigutage puhurit liiga seinte 
või suurte objektide lähedusse ega riiulite või seinakappide alla jne. 



 4 

 
16. Veenduge, et õhu sisse- ja väljalaskeavaustest ei satu puhuri sisemusse võõrkehasid. See võib 

tekitada elektrilöögi, tuleohu või kahjustada puhurit. 
17. Ärge jätke sisselülitatud puhurit järelevalveta, vaid lülitage alati kõigepealt välja ja seejärel ühendage 

seinakontaktist lahti. Lülitage soojapuhur välja, kui seda ei kasutata! Seinakontaktist eemaldamiseks 
hoidke alati pistikust, ärge tõmmake juhtmest. 

18. Puhur tuleb alati välja lülitada, seinakontaktist lahti ühendada ja lasta jahtuda enne: 
- puhuri puhastamist, 
- puhuri remonti või hooldust, 
- puhuri liigutamist või asukoha muutmist. 

19. Sisselülitatud puhur muutub kuumaks. Põletustraumade ennetamiseks vältige naha kokkupuudet 
soojapuhuri kuumade pindadega. 

20. Ärge kasutage puhuri automaatseks sisselülitamiseks taimerit või muud sarnast seadet. Enne puhuri 
kasutamist tuleb alati veenduda selle ohutuses. 

21. Puhuri kasutamine laste või töövõimetute isikute läheduses peab toimuma järelevalve all. Ärge lubage 
lastel seadmega mängida. Puhurit ei tohi kasutada füüsilise, taju- või vaimupuudega või väheste 
kogemuste ja oskustega isikud (sh lapsed). 

22. Hoidke soojapuhur puhtana. Puhurisse kogunev tolm, mustus ja/või ebemed on sageli 
ülekuumenemise põhjuseks. Puhastage puhurit korrapäraselt. 

23. Ärge kahjustage puhurit, kui seade ise või selle juhe või pistik on kahjustatud. Kasutada ei tohi seadet 
ka pärast tööhäireid või mahapillamist. Viige puhur ja kõik selle juurde kuuluv kontrollimiseks, 
remontimiseks või väljavahetamiseks kohta, kust selle ostsite või hoolduskeskusesse. Nõudke alati 
originaalosade kasutamist. 

24. Kasutage üksnes müüja soovitatud lisandeid/lisaseadmeid. 
25. Puhurit võib lahti monteerida ja/või remontida selleks volitatud ja vastava väljaõppega isik. 
26. Kasutage puhurit üksnes ettenähtud eesmärgil ja juhendis kirjeldatud viisil. 
Punktide 24, 25 ja 26 eiramine võib põhjustada seadme kahjustamist, tuleohtu ja/või kehavigastusi. Nende 
eeskirjade eiramine katkestab garantii kehtivuse ja toote müüja, maaletooja ja/või tootja ei vastuta 
tagajärgede eest! 
 
 
Seadistamine ja kasutamine 
 
• Eemaldage puhur pakendist ja hoidke lastele kättesaamatus kohas. Pärast pakendi eemaldamist 

veenduge, et seadmel ei esine märke kahjustustest või muudest tõrgetest/defektidest/häiretest. 
Kahtluse korral ärge seadet kasutage, vaid võtke kontrollimise või asendustoote asjus ühendust 
seadme müüjaga. 

• Leidke soojapuhurile sobiv asukoht kindlal ja tasasel pinnal, vähemalt 1 meetri kaugusel mis tahes 
esemetest, seintest ja kergestisüttivatest materjalidest (vt ka ohutusjuhiseid). 

• Veenduge, et puhur on välja lülitatud [pealüliti asendis OFF (väljas)] ning ühendage pistik töökorras 
230 V – 50 Hz seinakontakti. 
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• Ventilaatori sisselülitamiseks nihutage pealülitit ühe asendi võrra paremale [asendisse FAN 

(ventilaator)]. Ventilaator hakkab tööle ja puhutakse kütmata õhku, süttib alumine märgulamp. 
• Kütte sisselülitamiseks nihutage pealülitit veel ühe asendi võrra paremale [asendisse HI (küte)]. Nüüd 

hakkab puhur õhku soojendama (200 W) ja süttib ülemine märgulamp. 
• Õhu väljalaskevõret on võimalik veidi üles- ja allapoole suunata ning õhuvoolu suunda kergelt muuta. 
• Kui soovite puhuri välja lülitada, nihutage pealüliti kõigepealt ühe asendi võrra vasakule (FAN) ja laske 

puhuril ligikaudu viie minuti vältel jahtuda. Ventilaatori väljalülitamiseks nihutage pealüliti täielikult 
vasakule (OFF). Pärast puhuri väljalülitamist tuleb pistik alati seinakontaktist välja tõmmata. 

 
 
Ohutus 
 
Käesolev puhur on varustatud ümberkukkumislülitiga, mis lülitab seadme ümberkukkumisel automaatselt 
välja. Kui tõstate puhuri uuesti püstisesse asendisse, seadme töö jätkub. 
 
Ülekuumenemiskaitse lülitab puhuri ülekuumenemise korral automaatselt välja. Ülekuumenemine võib 
tekkida juhul, kui puhur ei saa piisavalt kuumust välja suunata või on takistatud värske õhu juurdepääs. 
Ülekuumenemise põhjuseks on tavaliselt see, et puhur on (osaliselt) kinni kaetud, õhu sisse- ja/või 
väljalaskevõred on tõkestatud, puhur on paigaldatud seinale liiga lähedale vms. Et ülekuumenemisel põleb 
kaitse läbi, ei ole võimalik seadme tööd taastada. Pärast ülekuumenemist on võimalik puhurit uuesti tööle 
saada ainult pärast põhjalikku remonti. Seetõttu tuleb hoida puhur alati puhtana ning hoolitseda, et selle 
ümber oleks piisavalt vaba ruumi. Puhurit ei tohi mitte kunagi kinni katta! 
 
 
Puhastamine ja hooldus 
 
Hoidke soojapuhur puhtana. Seadmesse kogunev tolm ja mustus on kõige tavalisem ülekuumenemise 
põhjus. Eemaldage seadmelt tolmu ja mustust korrapäraselt . Puhur tuleb enne puhastamist või hooldust 
välja lülitada, pistik seinakontaktist eemaldada ja lasta maha jahtuda. 
• Puhastage puhuri välispindu korrapäraselt kuiva või hoolikalt väljaväänatud niiske lapiga. Ärge 

kasutage tugevatoimelisi seepe, pihusteid, puhastusvahendeid, abrasiivaineid, vahasid, 
poleerimisvahendeid ega keemilisi lahuseid! 

• Eemaldage õhuvõredelt tolm ja mustus ettevaatlikult tolmuimeja abil ning veenduge, et õhu sisse- ja 
väljalaskeavaused on puhtad. Veenduge, et ei vigasta puhastamise käigus ühtegi sisemist koostisosa! 

• Muud puhuri osad hooldust ei vaja. 
• Kasutushooaja lõpus pange puhastatud soojapuhur võimaluse korral hoiule originaalpakendis. 

Asetage see püstises asendis jahedasse, kuiva ja tolmuvabasse kohta. 
• Ärge visake puhurit kasutusea lõpul tavapäraste majapidamisjäätmete hulka. Viige see kohalikku 

elektriseadmete kogumispunkti, kus eraldatakse taaskasutatavad materjalid ja võetakse uuesti 
kasutusse. 
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CE-vastavusdeklaratsioon 
 
Käesolevaga kinnitab 
 

Euromac bv., 
Kokosstraat 20, 

8281 JC Genemuiden, Holland, 
 
et toode 
 

elektriline keraamilise küttekeha ja ventilaatoriga puhur (230 V) 
 
mudel 
 

EUROM 
 
tüüp 
 

personaalne soojapuhur 200, 
 
vastab madalpingedirektiivi LVD 2006/95/EÜ ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2004/108/EMÜ 
nõuetele ja järgmistele standarditele: 
 
EN 60335-2-30:2003+A1:2004+A2 :2007 (koos standardiga EN 60335-1:2002 
+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008) 
EN 62233 :2008 
EN 55014-1: 2006 
EN 61000-3-2:2006 
EN 61000-3-3 :1995+A1+A2 
EN 55014-2: 1997+A1 
 
 
Genemuiden, 10. veebruar 2010 J. Bakker, peadirektor 
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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. 


