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See sümbol seadmel tähendab „Mitte kinni katta!“ 
 
 

TEHNILISED ANDMED 
 

Tüüp BARCELONA 

Max võimsus 2000 W 

Seadistusvalikud 0–1000–2000 vatti 

Ühenduspinge 220/240 V – 50 Hz 

Elektripirn 25 W küünalpirn E14 SES, läbipaistev (väikese pesaga) 

Mõõtmed 27,5 x 43 x 62,5 cm 

Kaal 13 kg 

 
 

ÜLDISED OHUTUSJUHISED 
 
1. Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi. 
2. Enne uue kamina kasutamist tuleb veenduda, et seadmel (sh juhe ja pistik) ei esine nähtavaid 

kahjustusi. Kahjustatud kaminat ei tohi kasutada, vaid see tuleb lasta edasimüüjal välja 
vahetada. 

3. Ärge kasutage kaminat, kuni see ei ole juhendi järgi paigaldatud. 
4. See kamin on ette nähtud üksnes tavapäraseks kodukasutuseks. Kasutage seda ainult kodu 

lisasoojenduseks. 
5. See kamin ei sobi kasutamiseks märgades või niisketes kohtades, näiteks vannitoas, 

majapidamisruumides jne. Ärge kunagi paigutage seda kraani, vanni ega muu niiskusallika 
lähedusse. Hoidke kaminat vette kukkumise eest ja välistage vee kaminasse sattumise võimalus. 
Kui juhe kukub vette, tõmmake pistik kohe elektrivõrgust välja! Ärge kasutage kaminat, mis on 
seest niiske, vaid viige see parandusse. Ärge kastke kaminat, selle juhet ega pistikut vette või 
mõnda teise vedelikku ja ärge katsuge kaminat märgade kätega. 

6. Seadmele märgitud ühenduspinge ja sagedus peavad vastama kasutatava seinakontakti 
andmetele. Elektripaigaldisi tuleb kaitsta rikkevoolu kaitselülitiga (kuni 30 mA). 

7. Enne pistiku ühendamist seinakontakti kerige elektrijuhe täies pikkuses lahti. Veenduge, et see ei 
puutu vastu kaminat või tuliseid esemeid. Ärge paigutage juhet vaiba, põrandakatte, mattide või 
millegi sarnase alla ega tihedalt käidavatesse kohtadesse. 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. 
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8. Pikendusjuhtme kasutamine ei ole soovitatav, sest see võib kaasa tuua ülekuumenemise ja 
tuleohu. Kui pikendusjuhtme kasutamine on vältimatu, veenduge, et see ei ole kahjustatud. 
Lubatud on kasutada pikendusjuhet minimaalse ristlõikega 1,5 mm2. Ülekuumenemise 
vältimiseks kerige juhe alati kogu pikkuses lahti! 

9. Kaitsmete läbipõlemise vältimiseks ärge ühendage samasse seinakontakti või samasse 
vooluahelasse teisi elektriseadmeid. 

10. Ärge kasutage kaminat välitingimustes ega väiksemates ruumides kui 9 m2. 
11. Kamin sisaldab kuumi ja/või hõõguvaid või sädemeid tekitavaid osi. Seega ärge kasutage seda 

paikades, kus hoitakse kütust, värve, kergsüttivaid vedelikke ja/või gaase. 
12. Ärge paigutage kaminat pistikupesa lähedale, selle alla ega otse selle vastu ega lahtise leegi või 

soojusallika lähedusse. 
13. Ärge kasutage kaminat mööbli, kardinate, paberi, riiete, voodipesu ega muude kergsüttivate 

esemete läheduses või otse vastas. Hoidke kaminast vähemalt 1 meetri kaugusele. 
14. Ärge katke kaminat kinni! Tuleohu vältimiseks ei tohi kunagi kamina õhu välja- ja 

sisselaskeavasid mingil moel tõkestada. Ärge kunagi kasutage kaminat riiete kuivatamiseks ega 
asetage sellele esemeid. 

15. Õhk peab saama kamina ümber vabalt ringelda. Ärge paigutage kaminat seintele või suurtele 
esemetele liiga lähedale ega riiuli, kapi või millegi sarnase alla. 

16. Vältige võõrkehade sattumist kamina ventilatsiooni- või väljalaskeavadesse. See võib tekitada 
elektrilöögi- või tuleohu või kahjustada seadet. 

17. Ärge jätke töötavat kaminat kunagi järelevalveta, vaid lülitage see välja ja tõmmake pistik 
seinakontaktist välja. Kui kaminat ei kasutata, tõmmake pistik alati pistikupesast välja. Kui te 
tõmbate pistiku pesast välja, hoidke kinni pistikust, mitte juhtmest. 

18. Kamin tuleb alati välja lülitada, seinakontaktist lahti ühendada ja lasta jahtuda enne 
- kamina puhastamist, 
- kamina hooldamist, 
- kamina puudutamist või liigutamist. 

19. Kamin muutub töötamise ajal kuumaks. Põletushaavade vältimiseks ärge puudutage kuumasid 
pindasid paljaste kätega. 

20. Ärge kasutage kamina automaatseks sisselülitamiseks taimerit või muud sellist seadet. Enne 
kamina kasutamist tuleb alati veenduda selle ohutuses! 

21. Kui läheduses viibib lapsi, teovõimetuid isikuid või lemmikloomi, peab kamina kasutamisel olema 
eriti tähelepanelik. Ärge laske lastel seadmega mängida. See seade ei ole ette nähtud 
kasutamiseks lastele, teovõimetutele isikutele või inimestele, kellel ei ole seadme kasutamise 
oskusi või kogemusi. 

22. Hoidke kaminat puhtana. Kaminasse kogunenud tolm, mustus ja/või jääkained on sage 
ülekuumenemise põhjus. Veenduge, et selliseid jääkaineid eemaldatakse korrapäraselt. Ärge 
kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi tooteid või metalli küürimisvahendeid, sest 
need kahjustavad seadme korpust ning metalliosakesed võivad sattuda elektriahelatesse ja 
põhjustada lühise. 

23. Ärge lülitage seadet sisse, kui olete avastanud, et seade, selle juhe või pistik on kahjustatud, 
seadme töös esineb häireid, seade on maha kukkunud või esineb märke muudest defektidest. 
Tagastage toode müüjale või viige kontrollimiseks ja/või remontimiseks vastava väljaõppega 
elektrikule. Nõudke alati originaalosade kasutamist. 

24. Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja ei ole tarninud või heaks kiitnud. 
25. Pirnid on selle seadme juures ainsad osad, mida kasutaja võib ise välja vahetada. Kõiki teisi 

parandustöid kamina, selle juhtme või pistiku juures tohivad teha ainult vastava väljaõppega 
isikud. Vääralt tehtud parandustööd võivad olla ohtlikud! 

26. Kasutage kaminat üksnes selleks ettenähtud eesmärgil ja selle kasutusjuhendi järgi. 
Juhiste nr 24, 25 ja 26 eiramine võib põhjustada seadme kahjustusi, tuleohtu ja/või kehavigastusi. 
Nende eeskirjade eiramine tühistab kohe ka igasuguse garantii ning seadme müüja, maaletooja ja/või 
tootja ei vastuta tagajärgede eest! 
 

KIRJELDUS 

BARCELONA on nostalgiat tekitav kamin sisseehitatud soojenduselemendi ja ventilaatoriga, mis 
puhub ülaservast sooja õhku. Kaminal on rattad ja käepidemed, mis võimaldavad seda lihtsalt ühest 
toast teise liigutada. Tavaliselt paigutatakse kamin vastu seina. 
Kaminal on kaasas kasutusjuhend, mis tuleb seadme edasi müümisel kaasa anda. 
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PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE 

 Eemaldage seade pakendist ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas. Kohe pärast pakendi 
eemaldamist veenduge, et seadmel ei esine märke kahjustustest ega muudest riketest või 
häiretest. Kahtluse korral ärge kasutage seadet, vaid võtke kontrollimise või asendustoote asjus 
ühendust seadme müüjaga. 

 Üldjuhul paigutatakse kamin vastu seina. Asetage kamin kindlale horisontaalsele pinnale. 
Õhuvõtuavad asuvad põhja all ja neid ei tohi kunagi blokeerida. Seega ärge asetage kaminat 
paksudele vaipadele ega pehmetele pindadele, nagu madratsid, padjad või tekid. 

 Valige kaminale sobiv asukoht vähemalt meetri kaugusel kõigist takistustest, seintest ja 
tuleohtlikest materjalidest (vt kasutusjuhiseid). Veenduge, et selle koha läheduses asub (vähemalt) 
16 A kaitsmega maandatud seinakontakt (millel on 30 mA rikkevoolu kaitselüliti). 

 

TÖÖTAMINE 

 Veenduge, et andmeplaadil toodud andmed vastavad kamina jaoks kasutatava seinakontakti 
andmetele. Ärge ühendage samasse seinakontakti teisi seadmeid. 

 Juhtlülitid asuvad kamina esiküljel metallist paneeli taga. Paneeli välja tõmmates leiate kolm 
juhtlülitit. 
Alumistel lülititel (I alla vajutatud) on alltoodud funktsioonid. 

 

 
 
 

Lüliti 1: lülitab sisse kamina toitevoolu ja leegiefekti (ilma soojenduseta) 
(O alla vajutatud on VÄLJAS, I alla vajutatud on SEES). 

Lülitid 1 + 2: lülitab sisse 1000 W soojenduse koos leegiefektiga 
Lülitid 1 + 2 + 3: lülitab sisse 2000 W soojenduse koos leegiefektiga 

 Kontrollige, kas lüliti 1 on VÄLJAS (O alla vajutatud). 

 Ühendage pistik maandatud seinakontakti. 

 Kamina sisselülitamiseks vajutage lülitit 1 ning sõltuvalt soovidest lüliteid 2 ja 3. 

 Kamina väljalülitamiseks viige kõik lülitid asendisse VÄLJAS. Kui kaminat ei kasutata, eemaldage 
pistik seinakontaktist. 

Märkus. Kui te kasutate kaminat väga vähese taustamüraga ruumis, võib leegiefekt mõningat müra 
tekitada. See on normaalne ega anna põhjust muretsemiseks. 
 

PIRNI VÄLJAVAHETAMINE 

Hoiatused 

 Enne pirni väljavahetamist tõmmake pistik 
seinakontaktist välja. 

 Pirnid muutuvad kasutamisel kuumaks – laske neil 
enne puudutamist jahtuda. 

 Kaks lampi asuvad kamina tagaosas väikese paneeli 
taga. Lampidele ligipääsemiseks tuleb lahti keerata 
kaks kruvi, mis hoiavad paneeli kinni. Libistage 
paneel allapoole ja eemaldage see (vt joonist). 

 Keerake läbipõlenud pirn välja ja asendage see 25W 
E14 SES läbipaistva küünalpirniga. Ärge keerake 
pirni liiga tugevalt sisse. 
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Vasakpoolne pirn Parempoolne pirn 

 
 

 Pange paneel tagasi ja kinnitage kruvidega. 

 
 
 

OHUTUSJUHISED 

Barcelona kamin on varustatud ülekuumenemiskaitsega. See kaitse lülitab kamina ülekuumenemise 
korral välja (näiteks kui väljalaskeavad on blokeeritud). Kui see juhtub, viige kamina pealüliti 
asendisse O ja eemaldage pistik seinakontaktist. Laske kaminal vähemalt 15 minutit jahtuda ja 
eemaldage ülekuumenemise põhjus. Seejärel võite kamina tagasi sisse lülitada. 
Kui seade kuumeneb uuesti üle ja te ei suuda selle põhjust kindlaks määrata, viige kamin teenindusse 
kontrolli/remonti. 
Tähtis! Ohutuse tagamiseks ei lülitu kamin pärast ülekuumenemist automaatselt uuesti sisse. Enne 
kamina sisselülitamist veenduge, et see on ohutu. Ärge lülitage kaminat sisse taimeri abil. Ärge 
kunagi ühendage kaminat toiteseadmega, mis lülitub automaatselt sisse-välja. 
 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Enne puhastamist või puudutamist eemaldage pistik seinakontaktist ja laske kaminal jahtuda. 
Barcelona kamin vajab vähe hooldust. Hoidke õhu sisse- ja väljalaskeavad alati puhta ja tolmuvabana. 
Kasutage metallkorpuse väliseks puhastamiseks pehmet lappi või harja. Klaasplaati võib samuti 
puhastada pehme lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvedelikke või spetsiaalseid 
klaasipuhastusvahendeid. 
Kui pirnid välja arvata, puuduvad kaminal osad, mida kasutaja peab ise vahetama. Seadme rikke 
korral eemaldage kohe pistik seinakontaktist ja viige seade teenindusse. Ärge parandage seadet ise 
ja nõudke teeninduses originaalosade kasutamist. 
Kui panete seadme pärast talve hoiule, siis puhastage see, pakkige võimaluse korral 
originaalpakendisse ning hoidke jahedas, kuivas ja puhtas kohas. Veenduge, et kamin on püstises 
asendis. 
 

PROBLEEMID JA LAHENDUSED 

Kui kamin ei tööta, kontrollige vooluühendust. Kas seinakontakt töötab korralikult? Kas kaitse on läbi 
põlenud? 
Kui kamin lõpetab ootamatult töötamise, võib see tähendada, et rakendunud on ülekuumenemiskaitse 
(vt peatükki “Ohutusjuhised”). 
Kui taustavalgus ei tööta või ei tööta korralikult, võib üks või mitu pirni vajada väljavahetamist (vt 
peatükki “Pirni väljavahetamine"). 
Teiste rikete korral lülitage kamin kohe välja, eemaldage pistik seinakontaktist ja pidage nõu 
edasimüüja või kvalifitseeritud elektrikuga. Ärge parandage seadet ise, sest see kaotab seadme 
garantii kehtivuse ja võib olla ohtlik! 
 

CE-VASTAVUSDEKLARATSIOON 

Allakirjutanu 

Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden 

kinnitab, et alljärgnev toode, 

ventilaatori ja taustavalgusega elektriline kamin (230 V – 2000 W), 

mis on tuntud EUROMi margi ja tüübinimetuse BARCELONA all, 
vastab madalpingedirektiivi 2006/95/EÜ ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2004/108/EÜ 
nõuetele. 

kinni 

kinni lahti 

lahti 
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Vastab järgnevatele standarditele: 

EN 60 335-1 :2002+A1+A11+A12 EN 55014-1:2006 

+A2+A13 EN 55014-2: 1997 + A1 

EN 60335-2-30: 2003 + A1 + A2 EN 61000-3-2:2006 

EN 62233: 2008 en 61000-3-3 :1995+A1+A2 

 
 
Genemuiden, 18. juuni 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EUROMAC BV., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden 
E-post: info@euromac.nl www.euromac.nl 
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