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Enne väliküttekeha kasutamist lugege kasutusjuhend läbi.
Keelatud on väliküttekeha kasutamine elu- ja kontoriruumides ning teistes sarnastes
sisetingimustes.
Küttekeha kasutamisel laste või invaliidide juuresolekul või lähedal peab olema eriti ettevaatlik.
Ettevaatust sisselülitatud küttekeha jätmisel järelevalveta!
Keelatud on küttekeha modifitseerimine.
Kuna küttekeha kupli temperatuur muutub väga kõrgeks, pöörake tähelepanu selle kohal asuda
võivatele objektidele.
Ärge puudutage statiivitorust kõrgemal asuvaid küttekeha osi – need võivad olla väga kuumad ja
põhjustada tõsiseid põletusi.
Küttekeha väljalülitamiseks eemaldage elektrijuhe pistikupesast.
Kasutage küttekeha ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Kasutades küttekeha tootja poolt
mittesoovitatud viisil võib tekkida tulekahju-, elektrilöögi- või vigastuseoht.
Enne statiivitorust ülalpool asuvate osade puudutamist laske küttekehal pärast väljalülitamist
vähemalt üks tund jahtuda.
Enne küttekeha sisselülitamist peab see olema täielikult koostatud.
Ärge kasutage küttekeha, kui ilm on väga tuuline. Küttekeha võib ümber kukkuda.
Keelatud on sisselülitatud küttekeha teisaldamine.
Lülitage küttekeha välja, kui seda ei kasutata. Küttekeha väljalülitamiseks eemaldage elektrijuhe
pistikupesast. Küttekeha kasutamisel välitingimustes peab pistikupesa vastama IP88 nõuetele.
Vältige pikendusjuhtme kasutamist, kuna see võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahjuohu. Kui
pikendusjuhtme kasutamine on vältimatu, peab pikendusjuhtme iga soon olema läbimõõduga
vähemalt 1 mm ja taluma voolu vähemalt 10 A.
Küttekeha kasutamine programmeerimisseadme, taimeri või mõne muu automaatse sisselülitamise
seadmega on keelatud, kuna tekib tulekahjuoht, kui küttekeha on millegagi kaetud või vääralt
paigutatud.
Ärge kasutage küttekeha, mille elektrijuhe või pistik on rikutud, mis ei toimi nõuetekohaselt või on
maha kukkunud või mõnel muul moel kahjustunud. Pöörduge hoolduskeskusesse, kus teostatakse
küttekeha defekteerimine, elektriline või mehaaniline reguleerimine või remont.
Võimaliku tulekahjuohu ennetamiseks ärge katke õhu sissevõtu- ega väljalaskeavasid. Ärge
paigaldage seadet pehmele pinnasele.
Ärge asetage elektrijuhet vaipkatte alla. Ärge katke elektrijuhet kattevaipade, linikute või muu
sarnasega. Hoidke elektrijuhe käidavast piirkonnast eemal nii, et seadme ümberkukkumine oleks
välistatud.
Ühendage seade ainult maandusega elektripistikusse.
Kõikide teiste hooldustööde tegemiseks pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
Küttekeha kasutamine vanni, duši või basseini vahetus läheduses on keelatud.
Ärge asetage küttekeha pistikupesa alla.
Vältige võõrkehade sattumist ventilatsiooni- ja väljalaskeavadesse.
Küttekehas on kuumad osad, mis võivad sattuda lühisesse või tekitada sädemeid. Ärge kasutage
küttekeha kohtades, kus kasutatakse või ladustatakse bensiini, värvaineid või kergsüttivaid
vedelikke.
Ärge visake kasutusjuhendit ära!
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ELEKTRILINE
VÄLIKÜTTEKEHA
Spetsifikatsioon
Toitepinge
Nimivõimsus

KP302S
230 V, 50 Hz
2000 W

KP302B
230 V, 50 Hz
2000 W

Lahtipakkimine
Pakkige küttekeha osad ettevaatlikult lahti ja kontrollige, et ükski osa ei ole transpordi käigus
kahjustunud. Pöörduge viivitamatult müügiesindaja poole, kui mõni osa on kahjustunud või puudu.

1 Ülemine kate

2 Küttepea

4 Alusplaat

5 Kütteelemendid

6 Juhtmehoidik ja
kruvid

7 Kuuskantpoldid ja
-mutrid

3 Statiivitoru

8 - Kruvid (ainult
mudelil KP302B)
- kruvipesa
lukustus

9 Kuuskantvõti ja
mutrivõti
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ELEKTRILINE
VÄLIKÜTTEKEHA
Kütteelemendi paigaldamine
Võre

Ülemine kate

► Eemaldage keskmiselt torult ülemine kate
ja võre.

Kruvi

► Keerake kruvikeerajaga kruvid alusplaadilt
lahti. Seejärel eemaldage võre.

Alusplaat

Võre

Ülemine kate

► Lükake kütteelemendi üks ots
toestuselemendi sisse, kuni teine ots
siseneb vastasasuvasse toestuselementi.

Kütteelemendi
paigaldamine

Toestuselement

Kruvi

► Asetage võre tagasi. Kruvikeeraja abil
keerake alusplaat ülemise katte külge.

Alusplaat

Ülemine kate
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ELEKTRILINE
VÄLIKÜTTEKEHA
Koostamine
► Lükake elektrijuhe ülevalt läbi alusplaadi
keskel oleva ava. Seejärel lükake toru
alumine osa alusplaadi keskel olevasse avasse.
Vt JOON. 1.

JOON. 1

► Juhtige elektrijuhe läbi kruvipesa lukustuse
nii, nagu näidatud JOON. 2. Pingutage neli
seibiga kruvi (ainult mudel KP302B).

JOON. 2

► Kruvipesa lukustuse pingutamiseks pöörake
seda päripäeva. Vt JOON. 3. Seejärel
kinnitage elektrijuhe nii, et läbiviik on
alusplaadi avas. Vt JOON. 4. Lõpuks
paigaldage juhtmehoidik ja kinnitage see
kahe kruviga.

Ava

Läbiviik

JOON. 3

Juhtmehoidik

JOON. 4
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ELEKTRILINE
VÄLIKÜTTEKEHA
► Nüüd on pool küttekehast koostatud.
Vt JOON. 5.

JOON. 5
► Väliküttekeha alusstatiiv on nüüd kokku
pandud ja selle võib paigutada tasasele
pinnale. Enne küttekeha paigaldamist
veenduge, et statiiv on kõige madalamas
asendis (kõrguse reguleerimist vt JOON. 9).
Ühenduspistik asub küttepea alumisel osal.
Ühendage pistik statiivi ülemisel osal asuva
pistikupesaga. Lükake küttepea alumine osa
statiivi ülemisse otsa ja keerake, kuni leiate
õige asendi. Kui küttepea on statiivi ülemisse
otsa keeratud, keerake koostelukusti
päripäeva lõpuni kinni. JOON. 6.

JOON. 6
► Koostelukustisse integreeritud kruvi
kinnikeeramiseks kasutage kuuskantvõtit.
Keerake, kuni kruvi on koostelukustisse
lõpuni sisse keeratud. Vt JOON. 7.

Lukust
vabastatud
Lukustatud
Lukust
vabastatud

Lukustatud

JOON. 7

7

ELEKTRILINE
VÄLIKÜTTEKEHA
► Paigaldage kolm kuuskantpolti küttekeha
peale. Seejärel asetage ülemine kate
poltidele ja keerake mutrid, mis hoiavad
ülemist katet, tugevasti kinni. Vt JOON. 8.

JOON. 8
► Seejärel reguleerige statiiv soovitud
kõrgusele. Lukustuse vabastamiseks keerake
käepidet päri- või vastupäeva. Kui statiiv on
soovitud kõrgusele reguleeritud, pöörake
käepidet päri- või vastupäeva ja lukustage
statiiv. Vt JOON. 9.

Käepide

JOON. 9
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ELEKTRILINE
VÄLIKÜTTEKEHA
VÕI

Kasutamine
► Ühendage elektrijuhe sobivasse pistikupessa.
(Voolutugevus vähemalt 10 A.)

EU

VÕI

UK

AUS

► Küttekeha sisselülitamiseks vajutage statiivi
all olevale toitelülitile. Süttib toitelüliti
valgusindikaator. Seejärel tunnete, kuidas
küttepeast hakkab soojust õhkuma.

Toitelüliti

Puhastamine
• Enne küttekeha puhastamist lülitage seade välja, eemaldage pistik pistikupesast ja laske küttekehal
jahtuda.
• Vältige vee või mõne muu vedeliku sattumist elektrijuhtmele, pistikule või küttekehale. Ärge valage
küttekehale vett või mõnda muud vedelikku.
• Tolmu eemaldamiseks küttekehalt kasutage kuiva ja plekkide eemaldamiseks niisket (mitte märga)
lappi.
• Ärge kasutage küttekeha korpuse puhastamiseks puhastusvahendeid, söövitavaid puhastusaineid ega
poleerimisvahendeid, mis võivad kahjustada küttekeha pealispinna viimistluskihti.

Hoiustamine
Hoidke küttekeha jahedas ja kuivas, eelistatavalt tolmu- ja mustusevabas kohas. Võimalusel hoidke
seadet originaalpakendis.
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