Kasutusjuhend

EUROM E-CONVECT

KÜTTEPANEEL

See sümbol seadmel tähendab „Mitte kinni katta!”

Tehnilised andmed
Tüüp
Toitepinge
Isolatsiooniklass
Max võimsus
Sobiv ala
Mõõtmed
Mass

EUROM E-CONVECT
220–240 V / 50–60 Hz
II, topeltisolatsiooniga
425 W
9–16 m2
3,3 (24,8) × 60 × 60 (63) cm
5,3 kg

Üldised ohutusjuhised
Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi.
Enne uue soojendi kasutamist tuleb veenduda, et seadmel (sh juhtmel ja pistikul) ei esine nähtavaid kahjustusi. Kahjustunud
soojendit ei tohi kasutada, vaid see tuleb lasta edasimüüjal välja vahetada.
3.
Ärge kasutage seadet enne, kui see on paigaldatud jaotises „Kirjeldus, kokkupanek ja paigaldamine” toodud juhiste järgi.
4.
Soojendi on ette nähtud üksnes tavapäraseks kasutamiseks koduses majapidamises. Kasutage seda ainult oma kodu
lisasoojenduseks.
5.
Soojendi ei sobi kasutamiseks niisketes või märgades kohtades, näiteks vannitoas ja majapidamisruumis. Ärge paigutage
soojendit kraanikausi, vanni, duši, basseini, purskkaevu ega muu niiskusallika lähedusse. Hoidke seda vette kukkumise eest ja
välistage võimalus, et vesi võiks soojendisse sattuda. Kui soojendi kukub siiski vette, ühendage see kohe elektrivõrgust lahti!
Ärge kasutage seest niisket soojendit, vaid viige see remonti. Ärge kastke soojendit, selle juhet ega pistikut vette ja ärge
katsuge soojendit märgade kätega.
6.
Seadmele märgitud nimipinge ja sagedus peavad vastama kohaliku elektrivõrgu tingimustele. Elektripaigaldisi tuleb kaitsta
rikkevoolukaitselülitiga (kuni 30 mA). Kasutatav pistikupesa peab olema kogu aeg ligipääsetav, et hädaolukorras oleks võimalik
pistik pesast välja tõmmata.
7.
Enne soojendi sisselülitamist kerige juhe täies pikkuses lahti. Veenduge, et see ei puutu soojendi ühegi osa vastu ega
kuumeneks ka muul moel. Ärge pange soojendi toitejuhet vaipkatte alla, ärge katke seda mattide, vaibaribade ega muu
sarnasega. Veenduge, et toitejuhe ei jää toas liikujatele jalgu. Hoolitsege, et juhtmele ei oleks võimalik peale astuda ja see ei
jääks mööbli alla. Ärge vedage juhet ümber teravate nurkade ega kerige seda pärast kasutamist liiga tihedalt kokku.
8.
Kui vähegi võimalik, ärge kasutage pikendusjuhet, sest see võib kaasa tuua ülekuumenemise ja tuleohu. Kui pikendusjuhtme
kasutamine on vältimatu, veenduge, et see ei ole kahjustunud. Lubatud on kasutada pikendusjuhet minimaalse ristlõikega 3 ×
1,5 mm2 ja minimaalse lubatud võimsusega 500 W. Ülekuumenemise vältimiseks kerige juhe alati kogu pikkuses lahti!
9.
Kasutamise ajal võib pistik tunduda pisut soe – see on normaalne. Kui see on päris soe, siis on nähtavasti pistikupesal midagi
viga. Võtke ühendust elektrikuga.
10.
Elektrisüsteemi ülekoormuse ja kaitsmete läbipõlemise vältimiseks ärge ühendage samasse pistikupessa või vooluahelasse
teisi elektriseadmeid.
11.
Ärge kasutage soojendit välistingimustes ega väiksemates ruumides kui 4,5 m2.
12.
Soojendi sisaldab kuumi ja/või hõõguvaid või sädemeid tekitavaid osi. Seetõttu ei tohi soojendit kasutada paikades, kus
hoitakse kütust, värve, kergsüttivaid vedelikke ja/või gaase jms.
13.
Ärge paigutage soojendit pistikupesa lähedusse, selle alla ega otse selle vastu. Soojendit ei tohi paigutada ka lahtise tule ega
muude kuumusallikate lähedusse.
14.
Ärge kasutage soojendit mööbli, kardinate, paberi, riiete, voodipesu ega muude kergsüttivate esemete läheduses või otse
nende vastas. Hoidke koduloomad soojendist eemal. Vahemaa soojendiga peab olema vähemalt 1 m.
15.
Soojendit ei tohi kinni katta. Ärge kasutage soojendit kunagi riiete kuivatamiseks ega asetage midagi soojendi peale. Ärge
pange seda pehmele pinnale, näiteks voodile või pehmele vaibale.
16.
Veenduge, et soojendi ümbruses on tagatud vaba õhuringlus. Ärge paigutage soojendit seintele või suurtele esemetele liiga
lähedale ega asetage seda riiulite, kappide jm alla. Rippu paigaldamise korral ärge blokeerige soojendi ja seina vahelist ruumi.
17.
Soojendi tuleb välja lülitada ja pistikupesast eraldada ning lasta sel jahtuda, alles seejärel võite soojendit:
puhastada;
hooldada;
puudutada või liigutada.
18.
Ärge jätke sisselülitatud soojendit kunagi järelevalveta. Enne pistiku väljatõmbamist pistikupesast lülitage soojendi alati välja.
Lülitage soojendi välja, kui seda ei kasutata. Kui tõmbate pistiku pesast välja, hoidke kinni pistikust, mitte juhtmest.
19.
Töötav seade läheb kuumaks. Põletuste ärahoidmiseks vältige naha kokkupuudet kuumade pindadega.
20.
Ärge kasutage soojendi automaatseks sisselülitamiseks taimerit või muud sellist seadet. Enne soojendi kasutamist tuleb alati
veenduda selle ohutuses.
21.
Töötavat seadet ei tohi jätta laste või teovõimetute inimeste lähedusse ilma järelevalveta. Ärge laske lastel seadmega mängida.
See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks lastele või inimestele, kes on füüsilise, sensoorse või vaimse puudega või kellel ei
ole seadme kasutamiseks vajalikke oskusi või kogemusi.
22.
Hoidke soojendi puhtana. Soojendisse kogunenud tolm, mustus ja/või sade on sage ülekuumenemise põhjus. Puhastage
soojendit korrapäraselt.
23.
Ärge lülitage seadet sisse, kui olete avastanud, et seade ise, selle juhe või pistik on kahjustunud, seadme töös esineb häireid,
seade on maha kukkunud või esineb märke muudest defektidest. Tagastage seade müüjale või viige kontrollimiseks ja/või
remontimiseks vastava väljaõppega elektrikule. Nõudke alati originaalosade kasutamist.
24.
Kasutage üksnes tootja soovitatud või tarnitud lisatarvikuid ja/või -seadmeid.
25.
Seadet (sh juhet ja pistikut) võib lahti monteerida ja/või remontida üksnes vastava volituse ja väljaõppega isik.
26.
Kasutage soojendit ainult selleks ette nähtud eesmärgil ja kooskõlas kasutusjuhendiga.
Juhiste 24, 25 ja 26 eiramine võib kahjustada seadet, põhjustada tuleohtu ja/või tekitada kehavigastusi. Nende nõuete eiramine tühistab
kohe ka garantii ning seadme müüja, importija ja/või tootja ei vastuta tagajärgede eest.
1.
2.

Kirjeldus, kokkupanek ja paigaldamine
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1 – soojenduspaneel
2 – sisse-/väljalülitamise lüliti koos märgutulega
3 – elektrijuhe koos pistikuga
4 – alus
E-convecti juures on eriline see, et seda võib üle värvida. Võite värvida E-convecti igasse soovitud värvitooni mistahes veekindla
värviga. Ärge ainult lülitikarpi värvige ning enne värvima hakkamist tõmmake pistik pesast välja. Enne seadme kasutamist laske paneelil
esmalt ära kuivada!

Eemaldage kogu pakkematerjal ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.
Pakendist leiate:
soojenduspaneeli;
seinale monteerimise vahendid (4 tk) koos puuriga (8 mm);
jalg (2 tk).
Kohe pärast pakendi eemaldamist veenduge, et seadmel ei esine märke kahjustustest
ega muudest tõrgetest/defektidest/häiretest. Kahtluse korral ärge kasutage seadet, vaid
võtke kontrollimise või asendustoote asjus ühendust seadme müüjaga.
Ärge kasutage soojendit enne, kui see on paigaldatud kooskõlas järgmiste
juhistega!
Seda seadet võib kasutada kas vabalt seisva seadmena või seinale monteeritult.
Vabalt seisev
Kinnitage kaasasolevad jalad seadme alumisele küljele (vt joonis).
• Asetage mõlemad jalad ± 50 cm vahega maha, kruvid tagapool.
• Asetage paneel jalgade pilusse, nii et paneel ulatub mõlemast otsast ± 5 cm üle. Lüliti
paikneb seadme tagaküljel üleval paremas nurgas (vt joonis esilehel).
• Keerake mõlemad kruvid kinni, nii et paneel on kindlalt jalgade küljes.
• Teie E-convect on kasutamiseks valmis.
Seinale monteeritud
Soojendi peab olema vähemalt 150 mm eemal kõigist teistest esemetest, seintest jm. Kaugus põrandani peab olema vähemalt 200 mm
ja seadme kohal peab olema 150 mm vaba ruumi.
• Valige soojuskindlast materjalist sein, mis on tugev, sile ja vertikaalne.
• Märkige kohad aukude puurimiseks (joonis 1).
• Puurige märgitud kohtadesse kaasasoleva puuriga augud (joonis 2).
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Puuritud aukudesse lööge võimalikult sügavale distantspunnid. Nüüd jääb E-convect seinast piisavale kaugusele (joonis 3).
Asetage E-convect seinale nii, et selle neli auku on kohakuti seinas oleva nelja punniga (joonis 4). Kontrollige, kas kaugus
põrandast on vähemalt 20 cm.
Kruvige neli polti läbi E-convecti punnidesse (joonis 5).
Vajutage poldipeadele kattekorgid, lisaks võite nende kinnitamiseks kasutada tavalist liimi (joonis 6).
Selleks, et E-convect seinalt maha võtta, tuleb korgid avada ja poldid välja keerata.

Kasutamine ja töö
•
•
•
•

Veenduge, et soojendi ei ole kahjustunud.
Sisestage pistik pistikupessa.
Lülitage lüliti sisse (I): märgutuli süttib.
E-convecti väljalülitamiseks lülitage lüliti välja (O): märgutuli kustub. Eemaldage pistik pistikupesast.Ohutusvahendid

Sisemise ülekuumenemise korral lülitab ülekuumenemiskaitse soojendi välja. Ülekuumenemine võib tekkida juhul, kui soojendi ei saa
piisavalt kuumust välja suunata või värske õhu juurdepääs on takistatud. Nagu mainitud eespool, on ülekuumenemise põhjus tavaliselt
see, et soojendi on (osaliselt) kinni kaetud või seade on paigaldatud seinale liiga lähedale vms. Ülekuumenemise korral lülitage soojendi
välja ja eemaldage pistik pesast. Laske soojendil mõnda aega jahtuda, kõrvaldage ülekuumenemise põhjus ja kasutage soojendit
tavapärasel viisil edasi. Kui probleem püsib või kui te ei ole suutnud leida ülekuumenemise põhjust, lülitage soojendi kohe välja ja
eemaldage pistik pesast. Soojendi remondiks võtke ühendust teeninduskeskusega.
Puhastamine ja hooldus
Hoidke soojendi puhtana. Lülitage soojendi välja, eraldage pistik pistikupesast ja laske soojendil enne puhastamist või hooldamist maha
jahtuda.
• Puhastage soojendi välispindasid korrapäraselt kuiva või kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage tugevatoimelisi seepe, pihusteid,
puhastusvahendeid, abrasiivaineid, vahasid, poleerimisvahendeid ega keemilisi lahuseid!
• Soojendi tagakülge saab tolmuvabana hoida sulgedest tolmuharja abil. Tagakülje põhjalikumaks puhastamiseks võib soojendi
seinalt maha kruvida.
• Kui soovite E-convecti kasutushooaja lõpus eest ära paigutada, kruvige see lihtsalt seinalt maha ja pange hoiule püstasendis
jahedas, kuivas ja tolmuvabas kohas (võimaluse korral originaalpakendis).
CE vastavusdeklaratsioon
Euromac bv, Genemuiden, Holland, kinnitab, et EUROMi elektriline konvektorsoojendi, tüüp E-CONVECT, vastab
madalpingedirektiivi 2006/95/EÜ ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2004/108/EÜ nõuetele ning järgmistele standarditele:
EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006
+ A2:2006 + A13:2008 + A14:2010
EN 60335-2-30:2009
EN 62233:2008

EN 55014-1:2006 + A1:2009
EN55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-3:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

Genemuiden, 06.06.2012
W. J. Bakker, peadirektor
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