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KASUTUSJUHEND 

 

 

 

 

 
EESSÕNA 

Täname teid välja valimast ja ostmast endale meie ettevõtte toodetud uusima PTC 

elektrikamina. 

Paremaks toote töötamise põhimõttest arusaamiseks palume enne selle kasutamist 

käesolev juhistevoldik läbi lugeda. Loodame, et meie toodetud elektrikamin lisab teie 

ellu nauditavat mõnu ja mugavust. 

 

 



1. Koosteosad： 

 

 
 

2．Juhtnuppude skemaatiline paiknemiskaart 

 
Kaugjuhtimine Juhtnupud 

Elektritoide 

1200/2000/2800W 

Taimer 

Hõõguva puusöe sisse-/väljalüliti ON/OFF 



 
LCD näidik 

3. Paigaldamine 

Võtke kamin, kaks tugijalga ja kinnituskruvid pakendist välja ning kinnitage tugijalad kruvidega 

kamina külgmistele raamidele. Veenduge, et kruvid on tugevasti kinni keeratud. (Vt allpool 

toodud paigaldusjoonist.) 

 

 

 

4．Funktsioonide toimed 

1) Püsiv, õdusalt soojaksköetud õhk 

Võimalik on valida kolme küttevõimsuse vahel (1200 W / 2000 W / 2800 W). 

Olenevalt ilmastikuoludest saate valida sobiva küttevõimsuse. 

 

2) Hõõguvate puusüte soojuskiirgust jäljendav soojus 

tekitab teis kamina ääres istudes näole langemisel õdusa soojustunde ning muudab teie külalistetoa 

või magamistoa palju mugavamaks. 

Märkus. 

Tulekollet kaminas saate reguleerida kamina ülaosal paikneva nupplülitiga või nupuga 

kaugjuhtimispuldilt. 

 

Võimsusnäit 

Taimer 

Tugijalgade kinnitamine 



3) LCD funktsiooninäidik 

Kohandage luksuslik, kollase taustavalgustusega LCD näidik kamina kõigi funktsioonide 

kuvamiseks. 

 

4) Kaugjuhtimise teel mugavalt juhitav 

 

5) Ajastusfunktsioon toimib 0…23 tunni ulatuses 

 

6) Mitmekordne ülekuumenemiskaitse 

I) Ruumis õdusa temperatuuri saavutamiseks saate kasutada temperatuuri seadistusfunktsiooni 

Temperature Setting. Kui temperatuur ruumis tõuseb teie seadistatud näiduni, lülitub elektriline 

küttekeha välja, hoides ära ohud, mida võib põhustada selle ülekuumenemine. 

II) Õhu kaminast väljumise kanalisse on paigaldatud mõningad taastuvad temperatuuripiirikud, 

mis katkestavad küttekeha elektritoite, kui õhu väljundava on kinni kaetud või töötab vääralt. 

II) Ohutuse tagamiseks on kamin varustatud sulavkaitsmega. 

 

5. HOIATUSED 

1).Elektrikaminat kasutage üksnes ruumi kütmiseks ja soojendamiseks. Ükskõik milliste esemete 

kuivatamine kaminal on rangelt keelatud. 

2) Kamina elektritoiteks kohandage elektrivõrgu pistikupesa, millest võetav nimivool on kas 

elektrikamina töötamisel tarbitava vooluga võrdne või sellest kuni 15 A võrra suurem. 

3) Ärge asetage kaminat võrgu pistikupesa alla. 

4) Veenduge, et võrguvoolu pinge ja sagedus vastavad kamina tehnilistes põhiandmetes toodule. 

5) Ampermeeter ja paigaldatud juhtmestik peavad vastama võrgupingele ning arvesse tuleb võtta 

ka kõigi teiste elektritarvitite samaaegset töötamist. 

6) Kuna kamin sisaldab endas elektrilist küttekeha, siis ärge mitte kunagi katke kamina korpusel 

kinni avasid, mille juures on hoiatav silt “NO COVERING” (mitte kinni katta). 

7) Ärge asetage kamina lähedale kergsüttivast või plahvatusohtlikust materjalist esemeid ning ärge 

kasutage kaminat gaasi või tolmuga täitunud ruumis. Paigaldage kamin eemale lahtisest 

tulekoldest, samuti hõõguvatest küttekehadest. 

8) Elektrikamin peab töötama püsikindlal alusplaadil või pinnal, kuid mitte kunagi kümblusvanni 

ega ujumisbasseini läheduses. 

9) Paigaldage kamina toitejuhe nii, et möödakäijad selle taha ei komistaks. Pärast elektrikamina 

väljalülitamist tõmmake toitejuhtme pistik seinakontaktist välja ning kerige toitejuhe ümber 

kamina tugijalgade. 

10) Ärge puudutage toitejuhtme või kehaosaga õhu väljumisava töötaval kaminal ega 10 minuti 

kestel pärast selle väljalülitamist, vältimaks juhtmeisolatsiooni kahjustamist või põletushaavade 

saamist. 

11) Ärge kuivatage kaminal niiskeid rõivaid. Kaitske kaminat vihmapiiskade eest. Ohutuse 

tagamiseks ärge katke õhu väljumisava kinni süttivate esemete või märgade rõivastega. 

12) Elektrilöögi vältimiseks ärge sisestage õhu sisenemis- ega väljumisavasse elektritjuhtivaid 

esemeid, mis võivad puudutada kamina staatilise elektriga laetud koosteosi. 

13) Igasuguste õnnetusjuhtumite välistamiseks tagage, et mitte keegi ei viibiks väljalülitatud 



kamina läheduses. 

14) Parem on, kui elektrikaminat ei kasutata väikelaste ega lemmikloomade läheduses ning ei 

jäeta töötama ilma järelevalveta. 

15) Ärge blokeerige ega võlvige kamina korpusel paiknevaid õhu sisenemis- ja väljumisavasid. 

16) Ärge kasutage elektrikaminat ilma tagumise kaane koosteosadeta. 

17) Ärge kasutage purunenud klaasiga elektrikaminat. 

18) Ärge kasutage kaminat, kui selle korpuse temperatuur on alla –20 oC, vältimaks ohte, mida 

võivad põhjustada muutused kamina materjalide omadustes. 

19) Kui te kaminat ei kasuta, tõmmake toitejuhtme pistik seinakontaktist välja, pöörates 

tähelepanu selle väljatõmbamise ohutusele. Ärge tõmmake pistikut juhtmest haarates, enne pistiku 

väljatõmbamist veenduge, et elektrikamin on voolu alt välja lülitatud. 

20) Enne kamina puhastamist veenduge, et toitejuhtme pistik on välja tõmmatud. Kamina 

puhastamiseks kasutage pehmet, vähese puhastusvahendiga niisutatud riidelappi, aga mitte mingil 

juhul karedat riiet ega korrodeerivat lahustit. Hoidke kamina juhtpaneel ja sisemus kuivana, kuna 

sinna sattunud vesi võib kaminat kahjustada ja põhjustada rikkeid. Kamina pesemine veega on 

rangelt keelatud. 

21) Kui elektrikamin jääb pikemaks ajaks kasutuseta, lahutage see elektrivõrgust, pakkige 

korralikult sisse ja hoidke kuivas kohas, kus sellesse ei saa koguneda tolmu. 

22) Enne küttekeha vahetamist lahutage kamin elektrivõrgust. 

23) Kamina purunenud koosteosad laske ohtude vältimiseks välja vahetada tootja esindajal või 

järelhoolde töötajatel. 

24) Kui kaminas on mingi rike, siis ärge võtke seda ise lahti, vaid laske rike kõrvaldada selleks 

volitatud teeninduskeskuses. Ärge võtke kaminalt maha selle originaalosi ega asendage neid 

ebasobivate osadega. 

 

6. Tehnilised põhiandmed 

 

Mudeli nr EE 2800 

Nimipinge, sagedus vahelduvvool 230 V, 50 Hz 

Võimsusastmed 1200 W / 2000 W / 2800 W 

Netomass 14,3 kg 

Ümbriskesta mõõtmed 880 (P) x 230 (L) x 635 (K) mm 

Töökeskkonna tingimused –20…+50 oC, suhteline õhuniiskus < 80% 

 


