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TEHNILISED ANDMED 

Tüüp SAHARA 

Materjal Roostevaba teras ja pulberkattega 

teras 

Kütus Bioetanool 

Mõõtmed (L x K x S) 72 x 72 x 13 cm 

Kaal 8,4 kg 

 



EESSÕNA 

Täname, et valisite EUROMi Sahara kamina. Olete teinud õige valiku! 

Enne kamina paigaldamist ja kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi. 

Nii kaitsete ennast, oma vara ja teisi inimesi. Juhendite ja soovituste eiramine võib 

põhjustada kehavigastusi ning kahjustada teie vara. Hoidke see juhend kindlas kohas, 

et saaksite seda vajaduse korral hiljem lugeda. 

 

OHUTUSJUHISED 

EUROMi Sahara on kamin, kus leekide tekitamiseks kasutatakse vedelkütust. 

Hooletus kütuse ja tulega ning kamina hooletu paigaldamine või kasutamine võivad 

tulekahjustuste ning kehavigastuste näol tuua kaasa tõsiseid tagajärgi. Seepärast olge 

tulega äärmiselt ettevaatlik ning järgige alati oma tervet mõistust. See kasutusjuhend 

sisaldab hulgaliselt üldiseid ohutusjuhiseid. Tegelikkuses on muidugi üsna võimatu 

kehtestada reegleid, mis kataks kõik võimalikud olukorrad. Seega mõelge tule 

kasutamisel alati, kas olukord on ohutu ja kas teie tegevusel ei või olla soovimatuid 

tagajärgi. 

 

Üldised ohutusjuhised 

1. Enne kamina kasutamist lugege kindlasti kasutusjuhend põhjalikult läbi. 

2. Kasutage kütteseadet ainult sihipäraselt – mõnusa ja ohutu lahtise tule tegemiseks 

kodustes oludes, toas või õues. Iga muu, tootja poolt mittesoovitatud kasutus võib 

põhjustada tulekahju või kehavigastusi. Tootja, importija ega tarnija ei võta vastutust 

kahjustuste ega kehavigastuste eest, mis tulenevad kamina kasutamisest või 

käsitsemisest käesolevas kasutusjuhendis sätestatust erinevalt. 

3. Veenduge, et kamin on paigaldatud täiesti kindlalt ja horisontaalselt mittepõlevale, 

stabiilsele, tugevale ja täiesti vertikaalsele aluspinnale. Mitte kasutada kaminat vabalt 

seisvana või kallakul! 

4. Lahtised kaminad tarvitavad hapnikku ja eritavad süsihappegaasi. Kuigi Sahara 

kaminat võib võrrelda näiteks fondüü-komplektiga, ei tohiks seda kasutada ruumis, 

mille pindala on alla 10 m2, ning kasutamise ajal peab alati olema tagatud piisav 

ventilatsioon. 

5. Bioetanool on suhteliselt turvaline kütus, kuid tuli on siiski potentsiaalne 

ohuallikas. Veenduge, et kamina lähedal ei ole plahvatusohtlikke gaase (nt 

pihustiballoone) või kütuseid (nt bensiini) või kergsüttivaid aineid (nt lahusteid, värve 

või liime). 

6. Kergsüttivad materjalid (nt mööbel, kardinad, voodikatted, padjad, paber, rõivad) 

peavad jääma vähemalt 1 m kaugusele kaminast. 

7. Ärge jätke rõivaid, paberit või muud materjali tule kohale. 

8. Ärge jätke töötavat kaminat järelevalveta. 

9. Ärge lubage lapsi ning vähenenud meeletaju või puuetega isikuid kamina vahetusse 

lähedusse ning ärge lubage neil kaminat kasutada. Takistage koduloomade juurdepääs 

kaminale. 

10. Ärge põletage Sahara kaminas muid kütuseid, nt puitu, paberit, turvast (koos 

bioetanooliga või ilma selleta), ning ärge visake midagi põlevasse kaminasse, sest nii 

riskite tõsise tulekahjuohuga! Sahara kamin on mõeldud ainult bioetanoolkütuse ja 

mitte mingi muu aine põletamiseks! 

11. Ärge pidevalt toimetage töötava kaminaga ning ärge lisage kütust, kui kamin 

töötab. Ärge riputage midagi tule kohale! 

12. Sisselülitatud kamin muutub kuumaks. Võimalike kehavigastuste ärahoidmiseks 

vältige igasugust nahakontakti kaminaga, kui see on sisse lülitatud või vahetult pärast 



väljalülitamist. 

13. Lülitage etanoolkamin välja järgmistes olukordades: 

• kui see ei tööta nõuetekohaselt; 

• veidi aega enne kütuse lisamist; jätke seadmele mahajahtumiseks pisut aega – muidu 

võib kütus spontaanselt süttida! 

• enne kamina puhastamist või hooldustööde tegemist; 

• enne seadme paigutamist teise kohta; 

kui lahkute ruumist. 

14. Hoidke kamin puhas. Tolmused ja rasvased setted või nõgi võivad põleda või 

hõõguda ja kahjustada seadet! Ärge kasutage kamina puhastamiseks traatnuustikut, 

sest see võib kahjustada teraspinda! 

15. Ärge kasutage kaminat, mis ei tööta nõuetekohaselt või mis on kahjustunud. 

Laske kvalifitseeritud isikul kamin üle vaadata või parandada. Kui kaminat püüavad 

remontida kvalifikatsioonita isikud, muutub garantii kehtetuks! 

 

SEADME OSAD 

1 külgpaneel (2 tk) 

2 ülemine tugipaneel 

3 alumine tugipaneel 

4 tulekast 

5 alusplaat 

6 riputusklambrid (4 tk) 

 

Kaminaga on kaasas käepidemega konks (7), mis on mõeldud (kuuma) tulekasti 

õhuava avamiseks ja sulgemiseks. 

 

Komplekti kuuluvad ka neli kruvi ja tüüblit, mille abil kinnitatakse kamin seinale, 

samuti šabloon puuritavate kruviaukude täpse asukoha märkimiseks. 

 

PAIGALDAMINE 

Eemaldage kõik pakkematerjalid ning veenduge, et seade ei ole kahjustunud. 

Kahjustuste tuvastamisel võtke ühendust edasimüüjaga. 

Kinnitage kamin tugevale, süttimatust materjalist (kivi, betoon jne) seinale, millele ei 

mõju vibratsioon. Lõõri ei ole tarvis. Sein peab olema vertikaalne (et kamin ei 

kalduks ette- või tahapoole). See tähendab, et sein ei tohi olla valmistatud puidust, 

puitplaadist, kipsplaadist või muust sellisest materjalist ega tohi olla kaetud 

kergsüttiva materjaliga (tapeet, tekstiil, kipsplaat vms). 

 

PAIGALDAMINE 

Mõelge läbi, kuhu soovite kamina paigaldada. Esmalt vaadake üle kamina vahetu 

ümbrus: kamin muutub töötades kuumaks, seega veenduge, et kamina ja kappide, 

riiulite, pistikupesade, soojustundliku põrandakatte (vaip, linoleum jne) vahele jääks 

vähemalt 15 cm. Veenduge ka, et tuul ei puhu kardinaid kamina vastu. Kardinad ja 

mööbel peavad olema vähemalt 1 m kaugusel kaminast. 

Kasutage šablooni ja määrake täpsed kohad, kuhu puurida nelja kruvi jaoks augud. 

Selleks, et kaks ülemist kruviauku oleks üksteise suhtes täpselt ühel joonel, kasutage 

vesiloodi. Seejärel korrake sama alumiste kruviaukudega. Aukude puurimiseks seina 

sisse kasutage 10 mm puuri, koputage tüüblid aukudesse ning keerake kruvid 

tüüblitesse nii, et kruvipea ja seina vahele jääb 5 mm. 

Seejärel riputage kamin riputuskonksude abil kruvipeadele. Veenduge, et kruvid 



libisevad riputuskonksude kitsasse pilusse. Kontrollige, et kamin 

on tugevalt kinnitatud. 

Asetage tulekast selle jaoks ette nähtud avausse alumises tugipaneelis. 

Kamin on nüüd kasutamiseks valmis. 

 

KÜTUS 

Sahara kamin töötab vedelal bioetanoolil (võimaluse korral ka geeli kujul). 

Bioetanool on keskkonnasäästlik, lõhnatu, taimse päritoluga kütus. See eritab vähe 

süsihappegaasi. Hea kvaliteediga bioetanool põleb täielikult (ja seega ei jäta endast 

tuhajääke) ning moodustab ühtlase leegi, ilma sädemete või praginata. Bioetanooli on 

võimalik osta erinevates mugavates pakendites näiteks rauakauplustest. 

 

KASUTAMINE 

Täitke tulekast bioetanooliga maksimaalselt kütusemõõdiku ülemise servani 

(kütusemõõdik asub tulekastis). Seda tehes olge eriti ettevaatlik: kasutage lehtrit, ärge 

suitsetage, vältige kütuse loksumist oma rõivastele, juustele jne ning veenduge, et: 

■ kaminas olnud tuli on täielikult kustunud ja kamin on enne kütuse lisamist täielikult 

maha jahtunud; 

■ kütuse lisamise ajal on tulekast kindlalt oma õiges asendis. Ärge võtke tulekasti 

täitmiseks välja ega täitke seda üleliia! 

■ jälgige, et kütust ei tilgu maha. Kui kütust tilgub maha, siis kasutage hästi imavat 

lappi ja pühkige see ära. Enne kui süütate kamina uuesti, veenduge, et kõik pritsmed 

on korralikult ära pühitud. Leegid ei tohi põleti avausest välja ulatuda! 

 

Kasutage tule süütamiseks pikka tikku või pikka süütajat. Toatemperatuuril olev kütus 

süttib kergemini kui külm kütus. Tavaliselt läheb mõni minut aega, enne kui tuli 

optimaalse efektiivsusega põlema hakkab. Kuna tõmbetuule tõttu põleb tuli 

ebaühtlaselt ja suureneb kütusekulu, paigaldage kamin kohta, kus ei ole tuuletõmmet. 

Kütusepaagi maht on umbes 450 ml ning täis paagiga põleb kamin üle tunni aja. 

Õhuava osalise sulgemisega saate vähendada tule intensiivsust ja seeläbi pikendada 

põlemisaega. Tule kustutamiseks sulgege õhuava täielikult. 

 

Sahara kamina leek on meeldiv ja loomuliku väljanägemisega. Muidugi toodavad 

need leegid ka pisut soojust, kuid seda ei saa võrrelda kütteseadmest eralduva 

soojusega. Seega soovitame kasutada Sahara kaminat mõnusa õhkkonna loomiseks, 

mitte niivõrd soojusallikana. 

 

KASUTAMINE 

Bioetanooli kasutamine ei ole täiesti ohutu. Põledes moodustab etanool vett ja 

süsihappegaasi koguses, mis ei ole põhimõtteliselt ohtlik (võrreldav paari küünla 

põlemisega). Aga kuna igasugune lahtine tuli võtab õhust hapnikku, siis tuleb pärast 

kamina kasutamist ruumi õhutada. Ärge kasutage kaminat väikestes või suletud 

ruumides (min 10 m2). 

Ärge hoiustage bioetanooli suurtes kogustes. Hoidke etanooli lastele kättesaamatus 

kohas. Tulekustuti olgu alati käepärast. 

 

HOOLDUS 

Sahara kamin ei vaja erihooldust. 

Puhastage kamina korpuse välispinda regulaarselt pehme lapiga. Vajaduse korral 

võite aeg-ajalt puhastada kaminat nõrgatoimelise puhastusvahendi ja niiske lapiga. 



Ärge kasutage söövitavaid ega abrasiivseid aineid ja/või materjale: need kahjustavad 

terast! 

 

Seadmele võib aja jooksul tekkida setteid või värvimuutusi. Setete eemaldamiseks 

kasutage rasvaeemaldusvahendeid, kuid valige kindlasti toode, mis ei kahjusta kamina 

välispinda! Jäljed, mis tekivad aja jooksul seadme taga olevale seinale, on osa 

põlemisprotsessist ning neid ei ole võimalik vältida. 

 

Aeg-ajalt eemaldage tulekast ja puhastage see hoolikalt, kasutades nõrgatoimelist 

puhastusvahendit. Enne tagasi asetamist kuivatage see hoolikalt. 

 

EUROMAC BV. 

Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden 

 

tel 038 385 4321 faks 038 385 6464 e-post info@euromac.nl www.euromac.nl 


