Kasutusjuhend

GOLDEN 2000 ULTRA
Infrapunasoojendi
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TÄNUAVALDUS
Täname, et valisite EUROMi infrapunasoojendi. Te olete teinud õige valiku! Me loodame, et olete
selle kasutamisega rahul.
Infrapunasoojendi tööomaduste maksimaalseks rakendamiseks lugege enne seadme kasutamist
see juhend kindlasti tähelepanelikult ja põhjalikult läbi ning veenduge, et olete selle sisust aru
saanud. Pöörake erilist tähelepanu ohutusjuhistele: nende eesmärk on kaitsta teid ja ümbrust.
Hoidke see kasutusjuhend alles, et saaksite seda vajaduse korral hiljem uuesti lugeda. Säilitage
ka pakend: see kaitseb soojendit kõige paremini, kui seadet ei kasutata. Kui te seadme kellelegi
edasi annate, andke sellega kaasa pakend ja kasutusjuhend.
SISSEJUHATUS
Infrapunasoojendi EUROM GOLDEN 2000 ULTRA ei soojenda ainult toa õhku, vaid kõiki soojendi
ees asuvaid objekte. Seetõttu on infrapunasoojendi tõhus ja väga sobiv ka välistingimustes
kasutamiseks.
Infrapunasoojendil EUROM GOLDEN 2000 ULTRA on mitmeid hüvesid:
- suur veekindlus (täiesti tolmu- ja veekindel, IP 65);
- spetsiaalne GOLDEN 2000 ULTRA Tube’i lamp: kvaliteetne lamp, mille eeldatav
kasutuskestus on 8000 töötundi. Tavatingimustes ei ole lampi vaja vahetada.
Kasutage infrapunasoojendit ainult sihtotstarbeliselt: esemete soojendamiseks toas või terrassil.
Ärge riputage märgi riideid lambi kohale kuivama, vaid pange alati tähele minimaalset kaugust
seadmest.
OLULISED OHUTUSNÕUDED
Elektriseadmete kasutamisel tuleb tulekahju, elektrilöögi ja vigastuste vältimiseks rakendada alati
põhilisi ettevaatusabinõusid. Seetõttu lugege enne seadme kasutamist ohutusnõuded, samuti
kokkupaneku ja kasutamise juhised kohusetundlikult läbi.
• Enne kasutamist kontrollige, kas seadmel näidatud toitepinge vastab kasutatava pistikupesa
pingele. Toide peab vastama asjakohastele määrustele ja riiklikele eeskirjadele.
• Olge pikendusjuhtmete ja harupesade kasutamisel tähelepanelik. Pikendusjuhtme või
harupesa elektriliste nimiandmete järgi peab lubatav kestevvool olema nõuetekohane ja
vastama ühendatava seadme elektrilistele nimiandmetele. Kaablitrumli kasutamisel tuleb
kaabel lõpuni lahti kerida!
• Ärge paigutage seadet otse pistikupesa alla või selle kohale.
• Kõik kergsüttivad esemed (mööbel, kardinad, paber jne) tuleb hoida seadmest vähemalt 1 m
kaugusel.
• Kuigi GOLDEN 2000 ULTRA on väga veekindel, olge vee suhtes tähelepanelik. Veenduge, et
GOLDEN 2000 ULTRA ei saa vette kukkuda, ning ärge jätke seda tugeva veejoa alla. Ärge
puutuge seadet märgade kätega. Soojendi tuleb paigaldada nii, et lüliteid ja teisi juhtseadiseid
ei saa puudutada ega kasutada basseinis, vannis või duši all olles.
• Ülekuumenemise ja tuleohu vältimiseks ärge katke ega takistage seadet ühegi esemega.
Ärge asetage seadmele mingeid selliseid materjale nagu riided, tekid, padjad, paber vm.
Süttivad materjalid peavad alati jääma seadmest vähemalt 1 m kaugusele.
• Seadme korpus ja eesmine kate muutuvad töötamise ajal väga kuumaks. Seepärast ärge
puudutage seadet kasutamise ajal: põletusoht! Jälgige, et tuule või muude keskkonnategurite
tõttu ei satu seadme lähedale süttivaid materjale, näiteks kardinaid, päikesevarje, lippe, kilet.
See võib põhjustada kõrbemist või tulekahju! Veenduge, et sellised materjalid ei kata ega
tõkesta seadet. See võib põhjustada kahjustusi või tulekahju!
• Veenduge, et toitejuhe ei ripu üle (teravate) servade ega ole järsult painutatud, seda ei saa
tõmmata ja see ei puutu kokku kuumade pindadega.
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•

Kui seade kasutamise ajal mis tahes põhjusel praguneb või puruneb või selle töös ilmneb
mingi kõrvalekalle või tõrge või seadme alumiiniumkorpus, eesmine kaitsekate, juhe või pistik
mõraneb, katkestage kohe seadme kasutamine ja tõmmake pistik pesast välja.
• Kui seade, juhe või pistik on muljutud või vigane, pöörduge seadme tarnija, tootja või
asjatundliku hooldusettevõtte poole. Ohu vältimiseks ärge proovige seadet ise parandada.
Seadme asjatundmatu parandamine või ümberehitamine võib hävitada selle veekindluse ning
tühistab tootja garantii ja vastutuse.
• Enne seadme puudutamist, paigaldamist, teisaldamist, puhastamist või hooldamist lülitage
seade välja, eemaldage pistik pesast ja laske seadmel
maha jahtuda.
• Ärge hoidke seadme vahetus läheduses kergsüttivaid
vedelikke või materjale, nagu värv, bensiin,
gaasiballoonid vms. Ärge kasutage seadet tuleohtlikus
keskkonnas, näiteks põlevgaasi balloonide, gaasitorude
või aerosoolide läheduses. Plahvatuse ja tulekahju oht!
• Ärge pistke seadme avadesse sõrmi, pliiatseid või
mistahes muid esemeid.
• Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete
või vaimsete võimetega isikud (sh lapsed) ega need,
kellel puuduvad vajalikud kogemused ja teadmised,
kaasa arvatud juhul, kui nende isikute ohutuse eest
vastutavad isikud juhendavad neid või on andnud nendele vastavad juhised. Tagage alati, et
lapsed ei saaks seadmega mängida.
• Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas ja ärge jätke järelevalveta lapsi seadme juurde.
Seadme asukoha valikul tuleb arvesse võtta, et seade peab olema lastele kättesaamatus
kohas. Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
• Hoiatus! Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta. Ärge kasutage seadet koos
programmeerimisseadme, taimeri või muu tarvikuga, mis lülitab seda automaatselt sisse ja
välja. Samuti ärge kasutage seadet koos välise pingeregulaatoriga, näiteks valgusregulaatori
või sagedusmuunduriga. Ka need võivad olla ohtlikud!KIRJELDUS
Infrapunasoojendi EUROM GOLDEN 2000 ULTRA on mitmesuguste kasutusvõimalustega
terrassisoojendi. Kahekordne isolatsioon ei lase seadme ülaosal (kus asub riputuskronstein) väga
kuumaks minna.
Infrapunasoojendi EUROM GOLDEN 2000 ULTRA komplekti kuuluvad:
1. soojendi koos riputuskronsteini, elektrijuhtme ja pistikuga;
2. seinaklamber (2 tk) koos lühikese tiibmutriga kinnitamiseks;
3. kolm erineva suurusega klambrit telgisõrestiku, päikesevarju vms objekti külge riputamiseks
(koos kahe tiibmutriga);
4. kettide komplekt koos 2 × 2 karabiinhaagiga lakke riputamiseks ning kinnitusvahendid.
PAIGALDAMINE
Infrapunasoojendit EUROM GOLDEN 2000 ULTRA saab paigaldada kolmel viisil:
 seinale (või ka lakke) riputamine seinaklambrite abil;
 sõrestiku (päikesevarju, telgi vms objekti) külge riputamine klambrite abil;
 lakke riputamine kettide abil.
Enne soojendi paigaldamist eemaldage kogu pakkematerjal (sh pirni
löögikaitsematerjal) ning kontrollige, et seade, toitejuhe ja pistik ei ole kahjustunud.

ümber

olev
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Valige hoolikalt koht, kuhu soojendi paigaldada.
Enne kinnitamist kontrollige, et ümbruse ja valitud asukoha puhul on järgitud ohutu
miinimumkauguse nõudeid:
miinimumkaugus soojendi madalaimast punktist põrandani: 2 m;
miinimumkaugus soojendist soojendatava objektini: 1 m;
miinimumkaugus soojendi ülaosast* kuumuskindla laeni: 0,2 m;
miinimumkaugus soojendi ülaosast* nt telgi puldani, päikesevarjuni: 0,2 m;
miinimumkaugus soojendi küljelt seinte, takistuste jm objektideni: 0,5 m.
* Soojendi ülaosa on see külg, kuhu on kinnitatud riputuskronstein.
Seadme riputamisel õue veenduge, et see on tuule eest kaitstud.
1. Seinale (või ka lakke) riputamine seinaklambrite abil
• Seade tuleks eelistatult kinnitada mittesüttiva aluse külge. Alus peab olema vibratsioonita,
täiesti vertikaalne ning piisavalt kindel, et hoida seadet kestvalt ja probleemideta. Kontrollige,
et komplektis olevad tüüblid ja kruvid on parajad ja piisavalt tugevad ning sobivad alusega.
Komplekti kuuluvad detailid on ette nähtud seadme paigaldamiseks tellisseinale. Kui teil on
teistsugune alus, pidage sobivate detailide asjus nõu asjatundjaga.
• Kinnitage kinnitusklamber nelja kaasasoleva ankurtüübli abil täiesti horisontaalselt seinale (vt
joonis).
• Riputage terrassisoojendi riputuskronsteiniga
seinaklambri külge. Juhinduge joonisest. Nihutage
kronstein läbi seinaklambri nii kaugele kui võimalik:
kronsteinis olev väike auk hakkab seinaklambri alt
välja paistma. Kinnitage terrassisoojendi
kaasasoleva lühikese tiibmutriga, mis tuleb keerata
võimalikult kaugele riputuskronsteinis olevasse
auku.
• Terrassisoojendit võib samal viisil riputada ka lakke.
Sel juhul tuleb lukustav tiibmutter asendada tugeva
kruviga (ei ole kaasas), mida saab kinnitada laes oleva punniga. Kontrollige kinnitust regulaarselt.
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2. Sõrestiku (päikesevarju, telgi vms objekti) külge riputamine klambrite abil
• Selgitage välja, kas sõrestik, mille külge terrassisoojendit kavatsete riputada, on piisavalt
tugev soojendi raskuse kandmiseks pikema aja vältel.
• Valige, milline kolmest kaasasolevast
klambrist sobib sõrestikuga. Valida tuleb
kõige väiksem klamber.
• Nihutage klamber sõrestiku ümber, asetage
terrassisoojendi selle vastu ning kruvige
klamber kahe tiibmutriga riputuskronsteini
külge (vt joonis).
3. Lakke riputamine kettide abil
• Valige
laes
kaks
riputuskohta
vahekaugusega 40 cm. Selgitage välja, kas
lagi ja kinnitusvahendid on piisavalt
tugevad ning sobivad soojendi raskuse
kandmiseks pikema aja vältel.
• Kinnitage lakke riputusaasad (ei ole
kaasas).
• Haakige kettide üks ots karabiinhaakide
abil soojendi riputuskohtade külge. Pistke keti teises otsas olevad karabiinhaagid läbi laes
olevate riputusaasade. Tõmmates ketti läbi riputusaasade ja kinnitades teise karabiinhaagi
keti külge, saate soojendi riputuskõrgust seada (vt joonis). Võtke alati arvesse
miinimumkaugust laest, põrandast, seintest
jm objektidest!
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Kõigi variantide kohta käiv teave
• Ükskõik kuidas te GOLDEN ULTRA ka paigaldate, tuleb elektrijuhe suunata soojendist otse
eemale. Juhe ei tohi kuumaks minna!
• Reguleerige seadme soovitud kiirgamisnurka. Soojendit saab keerata ligikaudu 90° ulatuses:
seinakinnitusest 30° ülespoole ja umbes 60° allapoole. Kaldenurga reguleerimisel veenduge,
et kiirgur ei kiirga sooja lähedal olevatele kergsüttivatele materjalidele.
• Pingutage kõik kruvid veel kord tugevalt ja kontrollige, et soojendi on kindlalt kinnitatud. Nüüd
on infrapunasoojendi kasutamiseks valmis.
• EUROM GOLDEN 2000 ULTRA ühendamiseks kasutatav juhtmestik peab olema varustatud
rikkevoolukaitselülitiga (kuni 30 mA), et tagada vajalik kaitse.
Mõnel juhul võib tekkida soov luua kiirühendus soojendi ja toitevõrgu vahele ning käsitseda
soojendit lüliti abil. Võttes arvesse seda, et EUROM GOLDEN 2000 ULTRA on väga niiskuskindel
(IP 65), ja vajadust tagada ohutus, tuleb selline ühendus lasta teha kutselisel elektrikul.
KASUTAMINE
Enne iga kasutuskorda veenduge, et:
- seadmel ei ole kahjustusi;
- seade on tugevalt kinnitatud: mehaaniline koormus, vihmast või tuulest põhjustatud
võnkumine võivad muuta kinnituse lõdvemaks;
- seadme ohutsoonis ei ole selliseid esemeid nagu telgid, päikesevarjud jne;
- kasutatav pistikupesa annab õiget pinget (220–240 V, 50 Hz) ning on maandatud.
Kui kõik on korras, võite pistiku pessa ühendada. Infrapunasoojendi hakkab tööle. Seadme
esmakordsel kasutamisel (või pärast pikemat vaheaega) jälgige seadme tööd esimese 10–15
minuti jooksul ja veenduge, et seade töötab tõrgeteta.
Soojendi väljalülitamiseks eemaldage pistik pesast ja laske seadmel jahtuda.
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PUHASTAMINE, KORRASHOID, PARANDAMINE
Puhastamine
Seadmel on tugev ja hooldusvaba, kaitsevõrega alumiiniumkorpus.
Enne puhastamist tõmmake pistik pesast välja ja oodake, kuni seade on piisavalt jahtunud.
Kasutage seadme pühkimiseks ainult puhast ebemevaba lappi või pehmet harja. Ärge kasutage
abrasiivseid puhastusvahendeid, küürimisharju ega keemilisi puhastusvahendeid. Ärge kasutage
kergsüttivaid puhastusvahendeid, näiteks benseeni või piiritust. Enne uuesti kasutamist laske
seadmel kuivada.
Elektrilöögi ja eluohtliku olukorra vältimiseks ärge kastke juhet, pistikut ega muud seadme osa
vette või muusse vedelikku.
Korrashoid
Infrapunasoojendi EUROM GOLDEN 2000 ULTRA sees ei ole osi, mida peab kasutaja hooldama.
Seade on väga hästi tihendatud (IP 24) ning selle korpust tohib avada ainult nõuetekohase
kvalifikatsiooniga spetsialist.
Lambina kasutatakse kvaliteetset GOLDEN 2000 ULTRA Tube’i. Lambi eeldatav tööiga on umbes
8000 töötundi ja lambi väljavahetamine tavapäraste tingimuste korral pole vajalik.
Väga intensiivne kasutamine võib põhjustada lambi enneaegse vananemise ning muidugi võib
lamp ka juhuslikult katki minna. Sel juhul pöörduge edasimüüja või kvalifitseeritud elektriku poole.
Lambil on eriühendus ning lampi tohib eemaldada või vahetada ainult kvalifitseeritud spetsialist.
Parandamine
Seadet tohivad parandada ainult asjatundjad (müügiesinduse hooldustehnik või elektrik), kes
tagavad elektriohutuse.
Garantii ei hõlma rikkeid või kahju, mis on tekkinud omavolilise remondi või ümberehitamise,
õnnetusjuhtumite, väärkasutuse, kuritarvituse, hooletusse jätmise, ärikasutuse või vale hoolduse
tõttu.
Kooskõlas meie pideva tootearenduse poliitikaga jätame endale õiguse muuta toodet ja selle
tehnilisi andmeid sellest ette teatamata.
KASUTUSELT KÕRVALDAMINE
Kasutuselt kõrvaldatud seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka, vaid see tuleb toimetada
jäätmejaama.
TEHNILISED ANDMED
Tüüp

GOLDEN 2000 ULTRA

Pinge

220/240 V, 50 Hz

Võimsus

2000 W

Mõõtmed

P: 48,5 cm
L: 13 cm
K: 11 (26,5) cm

Mass

2,6 kg

Kaitseaste

IP 65
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