
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Kasutusjuhend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TH2003S 
 

Terrassi kütteseade 
(kvartsküttekehaga) 
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ET 
 

TÄNAME 
Täname, et olete valinud EUROMi terrassi kütteseadme. See valik 
õigustab end kindlasti. Loodame, et seadme töö vastab täiel määral 
teie ootustele. Seadme optimaalse töö tagamiseks soovitame teil 
enne kasutamist käesolev juhend hoolega läbi lugeda. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata ohutusjuhistele. Hoidke juhendit kindlas 
kohas, et saaksite seda vajaduse korral ka hiljem lugeda. 
 
 

OLULISED OHUTUSJUHISED 
• Terrassi kütteseadet võib ühendada üksnes maandusega 

varustatud 230 V, 50 Hz vooluvõrku. Ebaõigesse vooluvõrku 
ühendamine võib olla ohtlik ja muudab seadme garantii 
kehtetuks. 

• Terrassi kütteseadet võib kasutada üksnes selleks ette nähtud 
eesmärgil – terrassi vms ala kütmiseks. Seega ei või terrassi 
kütteseadet kasutada näiteks pesu kuivatamiseks. Terrassi 
kütteseade ei ole samuti ette nähtud ametkondlikuks 
kasutamiseks ega hoonete, kasvuhoonete, abihoonete jms 
kütmiseks. 

• Käsitsege terrassi kütteseadet ettevaatlikult, sest 
kvartsküttekehad on äärmiselt õrnad. Vältige lööke, seadme 
ümberkukkumist jms. 

• Terrassi kütteseade tuleb paigaldada peatükis „Kütteseadme 
paigaldamine” toodud juhiste kohaselt (vt allpool). 

• Terrassi kütteseade on suure võimsusega seade ja võib 
kuumeneda kõrge temperatuurini. Soovitame inimestel (eeskätt 
vanematel isikutel, väikelastel ja invaliididel) mitte viibida seadme 
otsese kiirgusvoo piirkonnas. 

• Terrassi kütteseadet ei või paigaldada süttivate esemete, nt 
kardinate ja mööbliesemete lähedusse, samuti ei või seadet 
selliste esemete läheduses kasutada. Kütteseade ei või asuda 
liiga lähedal pistikupesale ega niisketele piirkondadele, nagu 
vannituba või pesuruum, samuti ei või seade paikneda liiga 
lähedal basseinile. 
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• Ärge kasutage terrassi kütteseadet välistingimustes väga suure 

õhuniiskuse juures. 
• Terrassi kütteseadet ei või kasutada koos elektroonilise kella või 

muu seadmega, mis lülitub automaatselt sisse ja välja. Selliste 
seadmete kasutamisel tekib süttimise või elektrilöögi oht. 

• Kütteseadet ei ole lubatud kinni katta! 
• Veenduge, et toitejuhe ei ole jäänud terrassi kütteseadme aluse 

alla, seinapaneelide taha või vaiba alla. Ärge keerake juhet jala 
ümber ja hoidke juhe eemal alast, kus inimesed liiguvad. Vältige 
juhtme kokkupuutumist terrassi kütteseadme kuumade 
pindadega. 

• Võimaluse korral vältige pikendusjuhtme kasutamist. Kui see 
osutub siiski vältimatuks, peab pikendusjuhtme lubatud 
voolutugevus olema vähemalt 10 A ja võimsus 2000 W. Rullis 
oleva pikendusjuhtme korral peab see olema täielikult lahti 
keritud. 

• Vältige terrassi kütteseadme kastmist ükskõik millisesse 
vedelikku. 

• Ärge pange sõrme, pliiatsit või muid esemeid läbi terrassi 
kütteseadme kaitsevõre. 

• Küttekeha (ja eeskätt kaitsevõre) lähevad seadme kasutamise 
ajal väga kuumaks. Vältige nende pindade puudutamist enne 
terrassi kütteseadme jahtumist. 

• Ärge jätke lapsi järelevalveta töötava kütteseadme juurde. Lapsed 
tohivad terrassi kütteseadme töörežiime muuta üksnes 
täiskasvanu järelevalve all! 

• Enne terrassi kütteseadme ümberpaigutamist või puhastamist 
lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust. 

• Ärge püüdke terrassi kütteseadet iseseisvalt parandada. 
• Kui terrassi kütteseade, elektrijuhe või voolupistik vajavad 

parandamist, viige kütteseade parandamiseks volitatud 
hooldustöökotta. Kui seadet parandavad volitamata isikud ja 
seade ehitatakse omavoliliselt mis tahes viisil ümber, kaotab selle 
garantii kehtivuse. Teavet garantii raames tehtavate 
parandustööde kohta on võimalik saada seadme edasimüüjatelt. 
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TERRASSI KÜTTESEADME OSAD 
 

Esikülg 
1. Küttekeha 
2. Kaitsevõre 
3. Töörežiimi näidik 
4. Nöör 
5. Alus 
 
 
 
 

 
Tagakülg 
6. Klamber terrassi 
kütteseadme paigaldamiseks 
seinale 
7. Paigalduskruvi 
 
 
 
 

 

ALUSE OSAD 
 

a. Jalg 
b. Aluse alumine osa 
c. Aluse vaheosa 
d. Aluse vaheosa 
e. Aluse ülemine osa 
f. Fikseerimisrõngas 
g. Aluse reguleeritava 
kõrgusega osa 
 
 
 

Joonisel ei ole toodud: kolm polti 
kolm kruvi 

 
Seadme komplekti kuuluvad seinakinnitusklamber, tüüblid ja kruvid 
(ei ole joonisel kujutatud). 
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KÜTTESEADME PAIGALDAMINE 
 
Paigaldamine seinale 
• Seadme küttekeha (1) 

peab asuma vähemalt 
30 cm kaugusel laest, 
50 cm kaugusel 
külgnevatest seintest ja 
1,80 m kõrgusel 
põrandast. 

• Terrassi kütteseade 
tuleb paigaldada 
tugevale telliskivi- või 
betoonseinale. Seadme 
paigaldamine puidust 
või muust süttivast 
materjalist seinale on 
keelatud! Kütteseadme 
kinnitamiseks seinale kasutage seadme komplekti kuuluvat 
klambrit. Ärge kasutage muid klambreid või kinnitusvahendeid. 

• Puurige sobiva vahemaaga neli auku tüüblite jaoks ja kinnitage 
seadme seinaklamber nelja kruvi abil seinale. Klambri 
kaarekujuline osa peab jääma ülespoole ja lukuaugukujuline 
avaus allapoole. Seinaklamber tuleb paigaldada täpselt 
horisontaalasendisse. 

• Kinnitage kütteseade seinaklambri külge. Seadme tagaküljel olev 
fiksaator kinnitub klambri kaarekujulise osa külge, seadme 
tagaküljel olev paigalduskruvi (7) viiakse lukuaugukujulise ava 
ümmargusest osast sisse ja seadet vajutatakse allapoole, kuni 
terrassi kütteseade kinnitub tugevalt klambri külge. 

• Enne seadme sisselülitamist veenduge, et terrassi kütteseade ei 
logise klambri küljes ning et see on paigaldatud täpselt 
horisontaalasendisse. 

 
Aluse kokkupanek 
• Asetage aluse alumine osa (b) seadme jalale (a), nii et 

kinnitusaugud jäävad kohakuti. Pange aukudest läbi kolm 
kinnituspolti ja keerake need korralikult kinni. Paigutage 
ühenduskohale väike kaitsekuppel. 
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• Asetage aluse vaheosa (c) aluse alumise osa (b) peale ja 
kinnitage see kinnituskruviga. Samamoodi kinnitage ka aluse 
ülemine osa (d, koos kinnisurutava otsakuga) kruviga aluse 
vaheosa külge. 

• Asetage aluse peenem, reguleeritav osa (g) soovitud sügavuseni 
aluse ülaosas oleva halli ühendusotsaku sisse. Libistage must 
fikseerimisrõngas reguleeritava osa peale ja suruge see tugevalt 
halli ühendusotsaku peale. 

• Keerake paigalduskruvi (7) peaaegu täiesti lahti. Asetage terrassi 
kütteseadme küttekeha aluse reguleeritava osa kohale, nii et 
paigalduskruvi jääb kohakuti aluses oleva avaga. Keerake kruvi 
tugevasti kinni. (Jälgige, et kruvi läheks reguleeritavas osas oleva 
augu sisse, mitte august ja kogu reguleeritavast osast mööda.) 
Aluse reguleeritavat osa saab pöörata 360° ulatuses. Seega on 
küttekeha võimalik pöörata mis tahes suunda. Elektrijuhtme võib 
kinnitada alusel olevate klambrite külge. 

 
Enne seadme sisselülitamist veenduge, et kõik kinnitused on 
korralikult kinni ja terrassi kütteseade püsib kindlalt paigal. Terrassi 
kütteseade tuleb paigutada lähimast seinast vähemalt 1 m 
kaugusele. Küttekeha peab asuma vähemalt 30 cm kaugusel laest ja 
vähemalt 1,80 m kõrgusel põrandast. Terrassi kütteseade tuleb 
kindlalt ja stabiilselt paigutada täiesti horisontaalsele aluspinnale. 
 
 

TERRASSI KÜTTESEADME KASUTAMINE 
 
• Suunake terrassi kütteseadme küttekeha soovitud suunas. 
• Kui terrassi kütteseade on paigaldatud jalale, on küttekeha 

kõrgust võimalik muuta. Selleks tuleb vallandada 
fikseerimisrõngas, nihutada reguleeritavat osa üles- või allapoole 
ning suruda fikseerimisrõngas seejärel taas kinni. 

• Ühendage voolupistik vooluvõrku (230 V, 50 Hz). 
• Terrassi kütteseadme sisse- ja väljalülitamiseks kasutage nööri 

(4). Nöör võimaldab ka valida kütteseadme soovitud töövõimsuse. 
Valitud töörežiimi näitab töörežiimi näidik (3). 
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O = välja lülitatud 0 W 
L = väike võimsus 650 W 
M = keskmine võimsus 1350 W 
H = suur võimsus 2000 W 

• Iga järjestikuse nöörist tõmbamise korral lülitatakse sisse 
järgmine töörežiim. 

• Terrassi kütteseade ei ole varustatud termostaadiga ning see 
jätkab kütmist kuni väljalülitamiseni. Ärge jätke töötavat terrassi 
kütteseadet järelevalveta! 

• Terrassi kütteseadme väljalülitamiseks tõmmake nöörist nii mitu 
korda, kui on vajalik töörežiimi „0” rakendamiseks. 

• Kui terrassi kütteseadet ei kasutata, eemaldage toitepistik 
vooluvõrgust. 

 

KUKKUMISKAITSE 
 
Terrassi kütteseade on varustatud kukkumiskaitse süsteemiga. Kui 
terrassi kütteseade peaks ettevaatusabinõudest hoolimata siiski 
ümber kukkuma, lülitub seade automaatselt välja. 
Sellisel juhul eemaldage toitepistik viivitamatult vooluvõrgust. Tõstke 
terrassi kütteseade tagasi püsti ja kontrollige hoolikalt, kas seadmel 
esineb kahjustusi. Kahjustunud seadet ei ole lubatud sisse lülitada: 
seade tuleb kontrollimiseks ja/või parandamiseks viia edasimüüja 
kätte või volitatud hooldustöökotta. 
Juhul, kui seadmel ei ilmne kahjustusi, lülitage seade töörežiimile „0”, 
ühendage voolupistik vooluvõrku ja rakendage seade nöörist 
tõmmates tööle. Jälgige terrassi kütteseadme tööd esimese 
veerandtunni jooksul, probleemide ilmnemisel lülitage seade 
viivitamatult välja ja viige see parandamiseks seadme edasimüüjale 
või volitatud hooldustöökotta. 
 

PUHASTAMINE 
 
Enne terrassi kütteseadme puhastamist lülitage seade välja ja 
eemaldage toitejuhe vooluvõrgust. 
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Terrassi kütteseadme puhastamiseks kasutage niisket lappi, 
vajaduse korral võib kasutada ka vähesel hulgal puhastusvahendit. 
Ärge kasutage happelisi või abrasiivseid puhastusvahendeid. 
Pikema kasutusperioodi jooksul võib tolm ja mustus koguneda 
kaitsevõre (2) taha. Kaitsevõre eemaldamiseks keerake lahti neli 
väikest kruvi küttekeha tagaküljel, seejärel eemaldage ettevaatlikult 
kaitsevõre. Eemaldage pehme harjaga tolm ja mustus. Ärge 
kasutage puhastamiseks suruõhku (kompressor!). Suruõhk võib 
kahjustada kvartsküttekehasid või reflektorit. Asetage võre oma 
kohale tagasi ja kinnitage see korralikult kruvide abil. 
 

TEAVE SEADME ÄRAVISKAMISE JA 
TAASKASUTUSE KOHTA 
 
Pange tähele, et seade on varustatud läbikriipsutatud prügikasti 
tähisega. See tähendab, et seadet ei ole lubatud ära visata koos 
muude tavapäraste majapidamisjäätmetega, vaid seda tuleb 
käidelda elektrilise või elektroonilise jäätmena. Kohalikud 
omavalitsused on rajanud selliste jäätmete kogumispunktid. Teavet 
sellise lähima kogumispunkti kohta on võimalik saada kohaliku 
omavalitsuse asutustest. 
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EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON 
 
Tõendame, et alljärgnev terrassi kütteseade vastab järgmistele 
standarditele: 
 

Mark EUROM 

Tüüp TH2003S 

Standardid EN 60335-1:02 

 EN 60335-2-30:03 

 
Genemuiden, 23. mai 2006 
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