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OLULISE TÄHTSUSEGA JUHISED 

PALUME KÄESOLEVAD KASUTUSJUHISED ALAL HOIDA TULEVIKUS 

KASUTAMISEKS 

 Kõnealune kamin on ette nähtud seinale kinnitamiseks. See ei ole sobiv 

paigaldamiseks seinaorvu ega ka asetamiseks alusele vabalt püstiseisvana. 

 Veenduge, et kamina seinale paigaldamiseks valitud koht jääks 

ulatuskaugusele sobiva elektritoitega 13 A seinakontaktist. 

 Tähtis on, et kütteseadet seinakontaktiga ühendav toitejuhe ei muutuks 

hädaohtlikuks, puutudes kokku selle kuumenenud pinna või teravate 

servadega. 

 Paigaldage kamin põrandapinnast vähemalt 180 cm kõrgusele, et soe õhk 

seinale paigaldatud kamina alumisest osast pääseks takistuseta voolama 

eluruumi. 

 Kinnitusavad peavad olema teineteisest 40 cm kaugusel, kinnituskruvid tuleb 

kindlalt seina keerata, kasutades selleks kõige sobivamat kinnitusviisi. 

Puurige seina avad, mis tagavad neisse sisestatud punnide või tüüblite abil 

kamina parima kruvidega kinnituse. Kamina loodiseadmiseks kasutage 

vesiloodi. 

 Kamina seinale paigaldamisel soovitame selle kõige sobivama kinnitusviisi 

kohta küsida nõu mõnelt kogenud töömehelt. 

 

 
 

KAUGJUHTIMINE 

(Veenduge, et paremal pool kamina tagaküljel paiknev pealüliti on 

sisselülitatud asendis "ON") 

 Kaugjuhtimispult vajab kaht AAA-tüüpi patareid (ei ole puldiga kaasas). 

 Kõigi kaugjuhtimispuldiga juhitavate funktsioonide parimaks toimimiseks 

suunake pult alati kamina klaaspaneeli poole. 

 Kõiki antud käske kinnitatakse kuuldava piiksatusega. 

 Kaugjuhtimispuldi nuppudega juhitakse järgmisi funktsioone: 



 Punane nupp lülitab sisse ja välja punakalt hõõguva haluefekti. 

 Nupp “–“ vähendab haluefekti punahõõgust. 

 Nupp “+” suurendab haluefekti punahõõgust. 

(Haluefekti punahõõguse reguleerimiseks on kokku 10 seadistusastet.) 

 Päike -¢- (I/ II/ O/) reguleerib küttesoojuse nõrgemaks või tugevamaks või 

lülitab kamina hoopiski välja. 

 

 

 
 
 

HOOLDUS- JA OHUTUSJUHISED 

 Kamin on mõeldud ainult ruumisiseseks kasutamiseks. Ärge kasutage kaminat 

märjas või niiskes keskkonnas. 

 Ärge paigaldage kaminat keskkonda, kus leidub kergsüttivaid materjale. 

 Ärge paigaldage kaminat töötavate pesuseadmetega keskkonda. 

 Ärge katke kinni kamina ventilatsiooniavasid. 

 Ärge asetage kamina vastu mingeid esemeid. 

 Ruumist lahkudes lülitage kamin alati välja. 

 Ärge lubage lastel kamina töötamist reguleerida. 

 Enne puhastamist laske kaminal alati maha jahtuda. 

 Puhastage klaas kuiva pehme riidelapiga, klaasipuhastusvedelikku kasutage 

kokkuhoidlikult. 

 Kaminal pole kasutaja poolt hooldatavaid koosteosi, kamina hooldamiseks 

pöörduge usaldusväärse kodumasinate remondikeskuse poole. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOOTE TEHNILISED ANDMED 

Toitevoolu pinge: 220…230 V, 50 Hz. 

Kamina sisseehitatud tsentrifugaalventilaatoril on kaks seadeasendit: 600 W ja 1200 W. 

Haluefekti punahõõguse seadistus. 

Kaugjuhtimispuldilt juhitavad funktsioonid (pult vajab kahte AAA patareid). 

 

 

 


