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TÄHTIS! 

 

Enda ohutuse tagamiseks lugege enne seadme kasutamist see kasutusjuhend hoolikalt 

läbi. Hoidke kasutusjuhend alles, et seda vajaduse korral hiljem uuesti lugeda. 

 

1. ÜLDOHUTUSNÕUDED 

 

Selles kasutusjuhendis kirjeldatud ettevaatusabinõude ja juhiste eiramine võib 

põhjustada tulekahjust, plahvatusest, põlemisest, lämbumisest, 

vingugaasimürgitusest ja/või elektrilöögist tuleneda võiva surmaga lõppeva 

õnnetuse, tõsiseid kehavigastusi, vara hävimist või kahjustamist. 

 

Seadet võivad kasutada või remontida ainult need inimesed, kes mõistavad selle 

kasutusjuhendi sisu ja järgivad selles kohaldatud nõudeid. 

 

Kui vajate abi või teavet seadme kohta (nt seoses kasutusjuhendi või siltidega), siis 

pöörduge tootja poole. 

 

TÄHTIS! 

 

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises! Kasutades seadet 

ehitusjärgus olevates hoonetes, järgige asjakohaseid riiklikke ja kohalikke eeskirju 

ning määruseid. 

 

HOIATUS! 

 

Tulekahju, põletustrauma, sissehingamisest tingitud kahjustuse ja plahvatuse tekke 

oht! Hoidke kergsüttivad materjalid (nt ehitusmaterjalid, paber või papp) 

kütteseadmest ohutus kauguses. Ärge kasutage kütteseadet kohtades, kus on või 

võib olla kergsüttivaid lenduvaid või heljuvaid osakesi või selliseid tooteid nagu 

bensiin, lahustid, värvilahustid, tolmuosakesed või tundmatud kemikaalid. 

 

 

2. VENTILATSIOON 

 

HOIATUS! 

 

Kasutage kütteseadet ainult sellises kohas, kus on tagatud piisav ventilatsioon. 

 

 Hapniku vähenemine. Propaani põlemine kulutab suures koguses hapnikku (butaani 

põlemine isegi veel rohkem). Soovitame tungivalt, et seadme õhu sissevõtuava 

suurus oleks vähemalt 30 cm2/kw. Kogusoojuse järgi võiks köetava ruumi suuruseks 

arvestada 100 W/m3 ja mitte mingil juhul alla 100 m3. Kütteseadet ei tohi kasutada 

suletud ruumis. 



 Vingugaasi (CO) mürgitus. Kuigi selle kütteseadme otsepõlemissüsteemi 

põlemisefektiivsus on peaaegu 100%, tekib siiski väikeses koguses vingugaasi. 

Inimeste tundlikkus vingugaasi suhtes on erinev. Vingugaasimürgituse tunnuseks on 

peavalu, uimasus, põletustunne silmades ja ninas, iiveldus, suukuivus või valu 

kurgus jne. Ventilatsiooni kohta küsige nõu professionaalilt. 

 Ärge blokeerige kütteseadme õhu sissevõtuava (ees) ega õhu väljalaskeava (taga). 

 Enne kütteseadme sisselülitamist ja pärast väljalülitamist laske mootori ventilaatoril 

töötada vähemalt 30 sekundit. 

 

 

3. GAASKÜTUSTEST 

 

 See kütteseade on mõeldud ehitusjärgus olevate, renoveeritavate või remonditavate 

hoonete ajutiseks kütmiseks kooskõlas küttegaasiseadmetele kohaldatud standardiga 

90/396/EWG (EMÜ). Kohalikult võimuorganilt saate teavet, kas gaaskütuse ja 

kütteseadmete kasutamist reguleerivad ka mõned muud kohalikud standardid või 

eeskirjad. 

 Propaan ja butaan on lõhnatud gaaskütused. Tavaliselt lisavad gaasitarnijad gaasile 

lõhnaainet, mis aitab tuvastada võimalikku gaasileket. Kuid lisatud lõhnaaine võib 

hajuda. Gaaskütuse lekkega ei pruugi kaasneda mingit lõhna. 

 Propaani/butaani võimaliku lekke tuvastamiseks kasutage professionaalset 

gaasilekkedetektorit või lihtsalt seebi ja vee lahust. Ärge kasutage kontrollimiseks 

leeki! 

 Propaan ja butaan on õhust raskemad. Lekke korral vajub gaas kõige madalamale 

võimalikule tasandile, kogunedes koos ümbritseva õhuga ja moodustades seal 

plahvatusohtliku segu. Seepärast on keelatud kütteseadme kasutamine keldrikorrusel 

või alumisest korrusest allpool. 1. Kaitseventiili nupp 2. Gaasisisend 3. Käepide 4. 

ON/OFF-lüliti 5. Süütenupp 6. Toitekaabel 

 



 

4. KASUTAMINE 

 

 

 

 Kontrollige kütteseade põhjalikult üle ja veenduge, et seade ei ole kahjustatud. Ärge 

kasutage seadet, mis on kahjustatud. 

 Veenduge, et köetaval alal on piisav ventilatsioon, et ala on niiskuse- ja tolmuvaba, 

piisavalt kaugel kergsüttivatest materjalidest. 

 Pange gaasiballoon (üksikasjalikumad andmed saate gaasimüüjalt) kütteseadme taha 

stabiilselt püsti seisma. 

 Ärge pange gaasiballooni kütteseadme ette. 

 Kontrollige esmalt gaasiregulaatori ja -vooliku väljalaskesurvet, lähtudes 

nimiplaadile märgitud spetsifikatsioonist. (Gaasiregulaator ja -voolik ei kuulu 

standardvarustusse. Kasutage ainult BS 3016 sertifitseeritud gaasiregulaatorit ja BS 

3212 sertifitseeritud gaasivoolikut.) Gaasivooliku kuju peab olema loomulik, ilma 

paineteta. Soovituslik pikkus on 1,5 meetrit. 

 Keerake gaasiregulaatoriga varustatud gaasivoolik ballooni ventiilile. Kontrollige, et 

gaasivoolik on tugevalt kinni. 

 Keerake gaasivoolik kütteseadme gaasiavasse. Kontrollige, et gaasivoolik on 

tugevalt kinni. 

 Sisestage pistik pistikupessa. 

 Vajutage ON/OFF-lülitile. Laske mootori ventilaatoril vähemalt 30 sekundit töötada. 

Nii saate veenduda, et ventilaator töötab nõuetekohaselt, ja/või läbi puhuda viimasest 

kasutuskorrast sisse jäänud gaaskütust. 

 Avage aeglaselt ballooni gaasiventiil. Veenduge, et gaas ei leki. 

 Vajutage gaasi reguleerimise ventiili nupp alla ja hoidke see all. Vajutage mitu korda 

järjest piesoelektrilisele süütenupule, kuni põleti süttib. 



 Kui põleti süttis, hoidke gaasiventiili nuppu vähemalt 5 sekundit all ja seejärel 

vabastage nupp. Kütteseade jääb tööle. 

5. SEISKAMINE 

 Kütteseadme väljalülitamiseks sulgege esmalt gaasiballooni ventiil. 

 Jätke mootori ventilaator vähemalt 2 minutiks tööle, kuni kütteseade piisavalt maha 

jahtub. 

 Lülitage mootor välja ja eemaldage pistik pistikupesast. 

 Kui te kütteseadet lähema aja jooksul rohkem ei kasuta, ühendage esmalt gaasivoolik 

kütteseadmelt lahti, seejärel keerake voolik koos regulaatoriga gaasiballooni küljest 

lahti. 

HOIATUS! Enne lahtiühendamist veenduge, et gaasiballooni ventiil 

on tugevalt kinni! Gaasiballooni vahetamisel veenduge, et keskkond on 

leegivaba! Kui seadme kasutamise ajal tuvastatakse gaasileke, sulgege 

viivitamatult gaasiballooni ventiil, avage kõik aknad ja luugid ning 

vajaduse korral teavitage juhtunust päästeametit. 

TÄHTIS! Seadme korduva sisselülitamise korral ei tohi sisselülitamistevaheline 

periood olla 

alla 3 minuti! 

6. HOOLDUS JA HOIUSTAMINE 

 Kütteseade, eriti selle mootorivõre ja ventilaatorilabad, peavad olema puhtad. 

 Hoidke kütteseadet kuivas, puhtas ja ohutus, lastele kättesaamatus kohas. 

 Vähemalt kord aastas peab kvalifitseeritud isik kütteseadme üle vaatama. 

 Kontrollige regulaarselt gaasivoolikut ja selle keermesühendusi. 

 Seadet tohib remontida ainult kvalifitseeritud isik. 

 

7. TEHNILISED ANDMED 

 

 Mudel 

  HK 30 HK 40 

Nominaalküte  30 / 20–30 kW 40 / 30–40 kW 

Gaasi kategooria I3 P / I3 B/P 

Gaasi kulu  1,79 / 1,43–1,79 kg/h 2,86 / 1,79–2,86 kg/h 

Töösurve  1,5 bar 1,5 bar 

Sooja õhu vool  1000 m3/h 

Mootor  75 W / 1300 p/min 

Kaitseklass IP 44 

Toide 220–240 V / 50 Hz 

 



 

8. VEAOTSING 

 

 

Probleem Võimalik põhjus Lahendus 

Ventilaator ei tööta. -- Puudub elekter. -- Kontrollige 

elektritoidet. 

 -- Ventilaatorilaba on 

ümbrise vastu kinni 

kiilunud. 

-- Reguleerige 

mootorivõretvõi taga 

asuvat kruvi. 

   

Pieso ei süüta. -- Süütekaabel on 

kulunud. 

-- Ainult kvalifitseeritud 

isik. 

 -- Süütekaabel on 

ühendusest lahti.  

-- Ainult kvalifitseeritud 

isik. 

 -- Elektroodide ja põleti 

vaheline kaugus on liiga 

suur. 

-- Reguleerige kauguseks 

3–8 mm. 

   

Puudub gaas. -- Gaasiballoon on tühi. -- Paigaldage uus 

gaasiballoon. 

 -- Ballooni gaasiventiil on 

suletud. 

-- Avage ventiil. 

 -- Kütteseadme gaasiventiil ei ole 

avatud. 

-- Vajutage gaasiventiili nupule. 

   

Kütteseade on sisse 

lülitatud ja seadmest tuleb 

leek. 

-- Termoelement ei olnud 

piisavalt soojendatud. 

-- Korrake süütamist ja 

hoidke gaasiventiili 

nupp vähemalt 5 

sekundit all. 

   

 -- Termostaat lülitub välja. -- Laske kütteseadmel 

mõned minutid jahtuda. 

 -- Piiratud õhuvool. -- Kontrollige kütteseadme 

sissevõttu ja väljalaset, 

eemaldage võimalikud 

takistused. 

 

 

 



9. Kütteseadme osad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

10. OSADE LOETELU     

      
Osa nr Kirjeldus Osa nr Kirjeldus Osa nr Kirjeldus 

1 Kruvimutter M4 x 25 17 Toitekaabli kinniti 33 Põleti 

2 Käepide 18 Nippel 34 Nippel 

3 Seib 19 
Gaasikraan (ainult Austraalia ja 

Uus-Meremaa) 

35 
Kate 

4 Mutter M4 20 Mootori korpus 36 Düüs 

5 Mootori võre 21 Mutter M12 37 Mutter 

6 Kruvi 6,3 x 13 22 Küünarliigend 38 Süüteelektrood 

7 Mootor 23 Kaitseventiil 39 Kruvi 4 x 10 

8 Ventilaatorilabad 24 Termoelement 40 Süütekaabel 

9 Seib 25 Nippel 41 Sisekorpus 

10 Vedruseib 26 Gaasitoru 42 Välisvõre 

11 Kruvi 27 Paindtoru 43 Korpus 

12 Toitekaabel 28 Kaitserõngas 44 Paigaldusraam 

13 Toitekaabli kinniti 29 Klemmiplokk 45 Rattad 

14 Piesoelektriline süütaja 30 Solenoidklapp 46 Seib 

15 ON/OFF-lüliti 31 Mutter M8 47 Mutter 

16 Regulaator (lisatarvik) 32 Termostaat   

 

Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid. 


