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01. TÄNAME TEID!

Täname teid EUROM-i toote ostmise eest. Olete teinud õige valiku. Loodame, et jääte 
sellega rahule.

Parimate tulemuste tagamiseks lugege see juhend enne toote kasutamist tähelepanelikult 
läbi. Eriti hoolikalt lugege ohutusnõudeid: need on selleks, et kaitsta teid ennast ja 
ümbritsevat keskkonda.

Hoidke juhend edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas. Hoidke alles ka pakend: see 
kaitseb seadet kõige paremini ajal, kui te seadet ei kasuta. Kui annate seadme kellelegi 
edasi, andke sellega kaasa ka pakend ja kasutusjuhend.

Soovime teile meeldivat OUTSIDER-i kasutamist.

Eurom
Kokosstraat 20,
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Kasutusjuhend on koostatud väga hoolikalt. Sellele vaatamata jätame endale õiguse 
kasutusjuhendit ja tehnilisi andmeid täiustada. Kasutatud pilt võib olla teie seadmest erinev.
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ET02. SÜMBOLITE SELGITUS

Ainult õues kasutamiseks.
Tähelepanu: seadme 
ligipääsetavad osad lähevad 
väga kuumaks.

Enne kasutamist lugege 
kasutusjuhend hoolikalt ja 
täielikult läbi.

Hoida lastele kättesaamatus 
kohas.

03. TEHNILISED ANDMED

Seadme liik / gaasi tüüp Vahetu rõhk butaani/propaani seguga

Gaasimahuti Gaasiballoon (pole kaasas), keermesühendus EN 417 
(7/16”)

Düüsi läbimõõt 0,75 mm

Kulu 140 g/h

Seadme liik A (ainult õues kasutamiseks)

Nimivõimsus 2000 W

Ohutusseadised Leegi seire, hapnikupuuduse vastane kaitse, 
ümberkukkumiskaitse

Mõõtmed 45 × 35 × 17 cm

Mass 4,24 kg

04. OHUTUSHOIATUSED JA JUHISEID

TÄHTSAD OHUTUSHOIATUSED

1. Tähelepanu! Lämbumisoht ja/või vingumürgistusoht. Seda seadet tohib kasutada 
ainult õues. Seade ei ole mõeldud sees kasutamiseks. Seade ei ole mõeldud elamute 
mitteeluruumide kütmiseks. Ärge kasutage seadet elu-, töö- ega magamistubades. 
Seadet ei tohi kasutada soojakutes, haagissuvilates, autoelamutes ega paatides. Selle 
seadme kasutamine suletud ruumides võib olla OHTLIK ja on seega KEELATUD.

2. Kasutage üksnes standardi EN 417 kohaseid 7/16” ühenduskeermega gaasiballoone. 
Ärge kasutage muud tüüpi ühendusega gaasiballoone. Kasutage üksnes 
kahjustamata ja taastäitmata propaani/butaani seguga gaasiballoone. Järgige 
hoolikalt kõiki gaasiballoonile esitatud ohutushoiatusi. Iga kord pärast gaasiballooni 
paigaldamist veenduge esmalt lekketuvastussprei või seebivee abil, et gaasiballooni 
ja seadme vahelisest ühendusest ei lekiks gaasi.
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3. Ühendage gaasiballoon seadmega alati õues, eemal süüteallikatest, nagu lahtine 
leek, süüteleek, sigaretid, elektriseadmed jne.

4. Iga kord enne gaasiballooni seadmega ühendamist veenduge, et seadme ja 
gaasiballooni vaheline kummitihend oleks olemas ning heas seisukorras (vt foto 2 
jaotises „Kirjeldus“).

5. Tähelepanu! Ärge puudutage seadme kuumi osi. Laske seadmel enne puhastamist ja/
või ladustamist piisavalt maha jahtuda.

6. Tähelepanu! Seadme ligipääsetavad osad lähevad väga kuumaks. Hoida lastele 
kättesaamatus kohas.

7. Tähelepanu! Seda seadet tohib kasutada üksnes ohutul kaugusel tuleohtlikest 
materjalidest. Järgige igasuguste tuleohtlike materjalide suhtes kindlasti allpool 
nimetatud ohutuid eraldusribasid.
- Ees: 100 cm
- Üleval: 100 cm
- Külgedel: 50 cm
- Taga: 50 cm

8. Asetage seade üksnes tuleohutust materjalist aluspinnale. Ohtude vältimiseks ärge 
kasutage seadet puidust vm tuleohtlikust materjalist pinnal ja veenduge aeg-ajalt, et 
aluspind ei kuumeneks.

9. Ladustage telgid/plastesemed jne või kinnitage need seadmest piisavalt kaugele, et 
vältida nende sattumist eelnimetatud eraldusribade ulatusse.

10. Ärge kasutage seadet tule- või plahvatusohtlike materjalide, näiteks värvide jne, 
või väga tuleohtlike vedelike ja gaaside, näiteks kütuste, vedeldite, diislikütuse, 
benseeni, tärpentini, alkoholi või lenduvate ning gaasiliste kütuste läheduses. Need 
võivad põhjustada tulekahju või plahvatuse.

11. Ärge kasutage seadet tuleohtlike materjalidega, nagu paberi, puidulaastude, 
saepuru, klaasplasti jäätmete vms reostatud kohtades. Need materjalid võivad 
süttida. Ärge kasutage töötava seadme lähedal mingeid pihuseballoone. Propellent 
võib plahvatada.

12. Gaasi lõhna tundmisel või sisiseva heli kuulmisel lülitage seade viivitamata välja. Ärge 
kasutage seadet ja viige see kohe kohta, kus puuduvad süüteallikad, nagu lahtine 
leek, süüteleek, sigaretid, elektriseadmed jne, ning eraldage gaasiballoon seadmest.

ÜLDISED OHUTUSHOIATUSED JA JUHISEID
1. Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend läbi ja tehke endale selgeks kõik selles 

ning seadmel toodud juhised ja hoiatused.
2. Gaasiseadmete kasutamisel on ohutusmeetmete järgimine eluliselt tähtis. Seadme 

hoolika kasutamise ja hoiatuste järgimisega vähendate kahjustuste riski ning enda ja 
kõrvaliste isikute vigastuste ohtu.

3. Olge seadme kasutamisel ettevaatlik. Kasutage kainet mõistust ja mõelge oma 
tegevus läbi.

 Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud, uinutavate ravimite mõju all või olete 
tarvitanud alkoholi või uimasteid.

4. Seade ei sobi kasutamiseks lastele ega füüsiliste, psüühiliste ega sensoorsete 
puuetega inimestele (sh lastele). See ei sobi samuti kasutamiseks väheste teadmiste ja 
kogemustega inimestele, sõltumata nende ohutuse eest vastutava isiku kohalolust või 
(enne kasutamist) antud juhistest.
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5. Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui see, milleks see on ette nähtud.
6. Väärkasutus võib põhjustada tulekahju, plahvatuse, raske kehavigastuse, 

vingumürgituse või isegi surma.
7. Mittetäielik põlemine või hapnikupuudus võivad põhjustada vingumürgistuse. 

Vingugaas on surmav. Vingumürgistuse esmased sümptomid sarnanevad 
gripisümptomitega: peavalu, pearinglus, silmade ja nina põletik, suu ja kurgu 
kuivus ning iiveldus. Selliste sümptomite ilmnemisel ei tööta teie seade tõenäoliselt 
korralikult või on ventilatsioon ebapiisav. Minge kohe värske õhu kätte. Laske seadet 
kontrollida ja/või tagage piisav ventilatsioon. Mõned inimesed on vingugaasi suhtes 
tundlikumad kui teised. Suurem risk on rasedatel, südame- või kopsuprobleemide või 
aneemiaga isikutel, aga ka vanuritel ja alkoholi mõju all olevatel inimestel.

8. Ärge kasutage ilmsete kahjustustega või tõrkuvat seadet. Ärge kasutage kahjustatud 
või kulunud tihenditega seadet. Ärge kasutage kahjustuste või rooste tunnustega 
gaasiballooni.

9. Vältige seadme ülekoormamist.
10. Ärge muutke seadme ehitust.
11. Ohtude vältimiseks ärge proovige seadet ise parandada, vaid viige see parandamiseks 

pädevale töötajale.
12. Enne seadme teisaldamist või pikaajalist ladustamist eraldage alati gaasiballoon 

seadmest.
13. Hoidke kasutamata seadet ohutus jahedas, kuivas ja hästi ventileeritavas kohas, eemal 

laste käeulatusest.
14. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
15. Hoidke ning kasutage seadet üksnes horisontaalsel, siledal ja kindlal pinnal.
16. Ärge suitsetage gaasiballoonide vahetamise ajal.
17. Ärge mingil juhul suunake seadet gaasiballooni suunas.
18. Katsetage seadme gaasitihedust üksnes õues.
19. Ärge otsige lekkeid lahtise leegi abil. Kasutage lekketuvastusspreid või seebivett.
20. Kasutage seadet üksnes kütmiseks, mitte kuivatamiseks. Ärge riputage seadme ette 

ega kohale mingeid rõivad, rätikuid vms. Tuleoht!
21. Ärge liigutage, puudutage ega hooldage töötavat seadet. Seadme liigutamise, 

ülevaatuse, puhastamise, hooldamise või gaasiballooni vahetamise vajaduse tekkimisel 
lülitage seade esmalt välja ja laske täielikult jahtuda.

22. Ärge kasutage seadet tugeva tuule käes ja võtke meetmed seadme ümberkukkumise 
vältimiseks.

23. Ärge lubage lapsi, kõrvalisi isikuid ega koduloomi seadme lähedale, kui te ei suuda 
nende tegevust kontrollida. Olge seadme süütamise ajal eriti ettevaatlik.

Kasutaja vastutab kõigi seadme kasutamisega seotud riskide eest. Kasutusjuhendi 
hoiatuste ja juhiste eiramine võib põhjustada kahjustusi ning tõsiseid kehavigastusi. Tootja, 
maaletooja ega müüja ei vastuta kasutaja hoolimatuse eest.
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05. KIRJELDUS
1. Gaasiballooni pesa 1a. Luuk
2. Seadme gaaskraan gaasiballooni 

ühendamiseks 2a. Kummist tihendusrõngas
3. Käepide
4. Lülitusnupp
5. Keraamiline kuumutusplaat
6. Piesoelektriline süütemehhanism
7. Leegi seireandur
8. Hapnikupuuduse kaitseseadise süüteleek
9. Võre

OFF VÄLJAS Madal küttetase

ignition Piesosüüde, süüteleek Kõrge küttetase

9. _____________________________

1. ____________________

1a. ____________

5. ____________________

3. _______________

4. ____________________________

2. ____________________
2a. ___________________8. ________________________

7. _________________

6. ____________________________
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ET06. KASUTUSELEVÕTT / GAASIBALLOONI PAIGALDAMINE
• Eemaldage kogu pakkematerjal ja hoidke seda lastele 

kättesaamatus kohas. Pärast seadme pakendist 
vabastamist veenduge, et seadmel ei oleks kahjustusi 
ega rikkele/defektile/tõrkele viitavaid tunnuseid. 
Kahtluse korral ärge seadet kasutage, vaid võtke 
kontrollimiseks ühendust seadme müüjaga.

• Asetage seade siledale, horisontaalsele ja kindlale 
pinnale, võttes arvesse kõiki kasutusjuhendis ja 
seadmel toodud ettevaatusabinõusid.

Gaasiballooni ühendamine (ühendage üksnes õues ja 
eemal süüteallikatest)
• Laske seadmel ligikaudu 15 minutit jahtuda.
• Avage gaasiballooni pesa luuk.
• Enne gaasiballooni ühendamist pöörake gaasikraani 

hoob gaasiballooni paigalduse hõlbustamiseks 
ülespoole.

• Veenduge, et gaasikraani kummitihend oleks olemas ja 
heas seisukorras.

• Tagage, et lülitusnupp oleks välja pööratud (asend 
OFF).

• Veenduge, et gaasiballooni keere oleks kahjustamata 
ja vastaks standardile EN 417 7/16”.

• Hoidke gaasiballooni keermestatud otsa paralleelselt 
seadme gaasikraani keermega ja keerake gaasiballoon 
käsitsi päripäeva gaasikraani sisse, kuni ühendus on 
tihendatud. Ärge kasutage ühendamiseks mingeid 
tööriistu.

• Veenduge, et seadme gaasikraani ja gaasiballooni 
vaheline ühendus oleks gaasitihe. Kasutage selle 
väljaselgitamiseks lekketuvastusspreid või seebivett. 
Mullide ilmumisel ei ole ühendus täiesti tihendatud ja 
gaas lekib välja.

Gaasi lekkimisel (gaasi lõhn või mullid lekkekatse ajal) viige seade viivitamata hea 
ventilatsiooniga kohta (õue), kus ei ole leegiallikaid ning kus saab lekke põhjuse välja 
selgitada ja kõrvaldada. Katsetage seadme ühenduste tihedust õues. Ärge otsige lekkeid 
lahtise leegi abil. Kasutage lekketuvastusspreid või seebivett. Ärge kasutage gaasilekkega 
seadet. Võtke gaasiballoon seadmest välja ja viige seade pädeva tehniku juurde.
• Kui gaasilekked puuduvad, on seade kasutusvalmis.
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Gaasiballooni asendamine (ühendage üksnes õues ja eemal süüteallikatest)
• Vajutage kergelt lülitusnuppu ja pöörake päripäeva asendisse OFF.
• Laske seadmel ligikaudu 15 minutit jahtuda.
• Avage luuk ja keerake gaasiballooni vastupäeva.
• Ühendage uus gaasiballoon seadmega, nagu eelpool on kirjeldatud (sh tehke 

lekkekatse!).

07. TÖÖTAMINE JA KASUTAMINE

Seadme kuumatootmise alustamiseks ja leegi kõrguse seadmiseks toimige järgmiselt: 
asetage seade õue horisontaalsele, siledale ja kindlale pinnale, eemale tuleohtlikest 
materjalidest. Järgige eelpool nimetatud ohutusjuhiseid ja hoiatusi.
1. Tagage, et lülitusnupp oleks välja lülitatud (asend 

OFF). Kui ei ole, siis vajutage kergelt lülitusnuppu ja 
pöörake vastupäeva süüteleegi/piesosüüte asendisse. 
Selles asendis vajutage lülitusnupp lõpuni sisse. 
Vajutage ja hoidke nuppu kuni 30 sekundit, et gaas 
torudest väljutada.

2. Vabastage lülitusnupp ja vajutage uuesti, kuni kuulete 
klõpsu. Kui süüteleek kohe ei süttinud, siis vajutage 
veel kord. Nüüd hoidke nuppu veel 10 sekundit 
allavajutatuna. Seejärel vabastage lülitusnupp ja 
veenduge, et süüteleek jääks põlema. Kui süüteleek on 
kustunud, alustage uuesti alates 3. punktist.

3. 3. Vajutage kergelt lülitusnuppu ja pöörake vastupäeva 
kõrgeima taseme asendisse.

4. Nüüd on seade käivitatud ja mõne aja pärast näete, et 
keraamiline kuumutusplaat läheb oranžiks.

5. Ligikaudu 5 minuti pärast saavutab seate täieliku 
küttevõimsuse. Soovi korral vajutage kergelt 
lülitusnuppu ja pöörake päripäeva väiksema 
küttevõimsuse asendisse.

6. Seadme väljalülitamisel vajutage kergelt lülitusnuppu 
ja pöörake päripäeva asendisse OFF.

Tähelepanu! Ebasoodsates tingimustes (näiteks väga madal 
välistemperatuur, külmunud gaasiballoon) võib seade enne 
gaasiballooni täielikku tühjenemist automaatselt seiskuda. 
See on loomulik ja on seletatav vedelgaasi füüsikaliste 
omaduste ning sellele omase rõhuga. Sel juhul paigaldage 
uus gaasiballoon, nagu eelpool on kirjeldatud. Eelmisse 
gaasiballooni jäänud gaasi saate ära kasutada kõrgema 
välistemperatuuri saabumisel.
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ET08. KASUTAMISE OHUTUSSEADISED

Leegi seire ja hapnikupuuduse vastane kaitse

Gaasitoide katkestatakse automaatselt järgmisel asjaoludel.
• Leek hääbub kütmise ajal, näiteks gaasiballooni tühjenemise või leegi ärapuhumise 

tõttu.
• Keskkonna hapnikusisalduse ülemäärase vähenemise tõttu.

Enne seadme taaskäivitamist selgitage välja automaatse väljalülitumise põhjus ja 
kõrvaldage probleem.

Ümberkukkumiskaitse

Gaasitoide katkestatakse, kui seade ei ole püstises asendis, näiteks ümberkukkumise 
tagajärjel.

09. HOOLDAMINE, PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE

Hooldamine
• Seade ei vaja peaaegu mingit hooldust.
• Hinnake korrapäraselt kummist tihendusrõnga seisukorda.
• Ärge muutke seadme ega gaasiballooni ehitust.

Puhastamine
• Puhastage seadet aeg-ajalt kuiva lapiga. Ärge kasutage sööbivaid ega abrasiivseid 

küürimisaineid, lahusteid ega benseeni. Ärge kastke seadet vette ega mingisse 
muusse vedelikku ega piserdage sellele vedelikke. Seade ja kindlasti selle avaused 
tuleb hoida tolmuvabad.

• Eemaldage seadme sisemusest tolm mõõduka suruõhuga ja/või tolmuimuriga, kuid 
ärge seadet laht võtke.

Ladustamine
• Kui seadet ei kasutata, eemaldage gaasiballoon ja hoidke seadet võimaluse korral 

originaalpakendis ohutus jahedas, kuivas ja hästi ventileeritavas kohas, eemal laste 
käeulatusest.

• Kaitske gaasiballooni otseste päikesekiirte eest ja ärge jätke seda üle 50 °C 
temperatuuri kätte.

• Enne seadme teisaldamist või pikaajalist ladustamist eraldage gaasiballoon alati 
seadmest.

• Järgige riiklikke kasutus-, teisaldus- ja ladustusnõudeid.



10

10. TÕRGETE KÕRVALDAMINE

Tõrge Põhjus Lahendus

• Seade ei sütti. • Lülitusnupp ei ole 
õigesti seatud.

• Gaas ei ole jõudnud 
toru välimise otsani.

• Gaasiballoon on tühi.

• Vajutage kergelt 
lülitusnuppu ja keerake 
süüteleegi/piesosüüte 
asendisse.

• Vajutage lülitusnupp 
gaasitorude 
tühjendamiseks 
täielikult sisse ja hoidke 
kuni 30 sekundit all. 
Nüüd süüdake uuesti.

• Vahetage gaasiballoon.

• Seade lülitub töötamise 
ajal ise välja.

• Gaasiballoon on tühi.

• Gaasiballooni siserõhk 
on liiga madal (nt 
madala temperatuuri 
tõttu).

• Hapnikusisaldus on 
liiga väike.

• Asendage 
gaasiballoon.

• Kasutage täis 
gaasiballooni. Esmase 
gaasiballooni saab 
lõpuni kasutada, kui 
õhutemperatuur on 
tõusnud.

• Seade sobib ainult 
õues kasutamiseks. 
Kui seda on ekslikult 
kasutatud suletud 
ruumis, avage aknad 
ja lahkuge viivitamata 
ruumist. Lämbumisoht!
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ET11. KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

Euroopa Liidus näitab see sümbol, et toodet ei tohi ära visata koos 
tavalise majapidamisprügiga. Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke 
materjale, mis kõlbavad ringlussevõtuks. Sellised materjalid tuleb teha 
taaskasutamiseks sobivaks, et vältida igasuguseid kahjulikke mõjusid 
tervisele ja keskkonnale, mida põhjustab korraldamata jäätmekogumine. 
Seega tooge vanad seadmed selleks ette nähtud kogumispunktidesse. 
Teine võimalus on võtta ühendust originaaltarnijaga, kes tagab 
võimalikult paljude komponentide ringlussevõtu.

12. CE DEKLARATSIOON

Käesolevaga allakirjutanu, Eurom, Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden – NL, 
deklareerib, et balloonigaasi küttekeha kaubamärgiga EUROM, mudel Outsider, on 
kooskõlas järgmiste direktiivide ja standardite nõuetega:

gaasipõletite direktiiv 426/2016/EL
EN 521:2019+AC

Genemuiden, 18.09.2019

W. J. Bakker, tegevdirektor
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