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PAIGALDUS- JA KASUTUS- 

JUHEND 

 

 

  

 

Kaugjuhtimispuldiga 

elektrikamin 

Valencia 

Lugege see kasutusjuhend põhjalikult läbi ja 

hoidke alles. 

TÄHTIS! SEE KASUTUSJUHEND TULEB HOOLIKALT LÄBI LUGEDA JA HOIDA 

EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES. 
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Tähtsad ohutusjuhised 

Tulekahju, elektrilöögi ja kehavigastuste ohu vähendamiseks järgige elektriseadmete 

kasutamisel põhilisi ohutusabinõusid, sealhulgas alljärgnevaid. 

· Seda kütteseadet tohib kasutada ainult vahelduvvooluvõrgus ning seadmele märgitud pinge 

peab vastama võrgupingele. 

· Ärge lülitage seadet sisse enne, kui see on juhendi nõuete kohaselt paigaldatud. 

· Ärge paigaldage kütteseadet vahetult pistikupesa alla. 

· Mööbel, kardinad ja muu kergsüttiv materjal peab jääma seadmest vähemalt 1 m kaugusele. 

Ohu vältimiseks ärge paigaldage seadet kardinate või muude kergsüttivate materjalide 

lähedale. 

· Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta. 

· Ärge jätke seadet järelevalveta, kui see on ühendatud vooluvõrku. 

· Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas ja ärge lubage neil seadet kasutada. 

· Seade on mõeldud koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet tööstuslikul otstarbel. 

· Kontrollige aeg-ajalt, kas toitekaabel on korras. Ärge kasutage seadet, mille toitekaabel või 

mõni seadme osa on kahjustunud. 

· Ärge kasutage seadet, mille pistik või toitekaabel on kahjustunud, mille talitluses on 

esinenud häireid või mis on maha kukkunud või muul moel kahjustunud. 

· Elektriseadmeid tohib remontida ainult kvalifitseeritud elektrik. 

 Oskamatu remont võib põhjustada kasutajale tõsist ohtu. 

· Ärge paigaldage toitejuhet vaipade, mattide jms alla. 

· Jälgige, et toitekaabel ei ripu üle teravate servade ega puutu kokku kuumade pindadega. 

· HOIATUS! Ülekuumenemise vältimiseks ärge katke kütteseadet kinni ega blokeerige seda 

mingilgi moel. 

· Seadme juhuslik kinnikatmine põhjustab ülekuumenemist. 

· Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. 

· Ärge kasutage kütteseadet vanni, duši või basseini vahetus läheduses. 

· Ärge kasutage seadet välistingimustes. 

· Ärge kasutage seadet märgade kätega. 

· Ärge kasutage seadet kuumade pindade peal või nende lähedal. 

· Ärge kasutage seadet, mille toitekaabel on kahjustunud. 

· Enne seadme puhastamist veenduge, et selle pistik on vooluvõrgust eemaldatud ja et seade 

on täiesti jahtunud. 

· Ärge puhastage seadet abrasiivsete kemikaalidega. 

· Ärge kasutage lisatarvikuid, mida ei ole tootja tarninud või soovitanud. See võib põhjustada 

ohtu kasutajale ning kahjustada seadet. 

· Lambipirnid on ainsad osad, mida kasutaja saab ise vahetada. Seadme teisi osi ei saa 

kasutaja ise vahetada. Muudeks hooldustoiminguteks pöörduge kvalifitseeritud isiku poole. 

· Seadet ei tohi kasutada isikud (sealhulgas lapsed), kellel on vähenenud füüsilised, 

meelelised või vaimsed võimed või vähesed kogemused ja oskused, välja arvatud nende 

ohutuse eest vastutava isiku järelevalvel või juhendamisel. 

· Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega. 

· Ärge tõstke seadet esipaneelist. 
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ETTEVAATUST! Et vältida termilise automaatväljalülitamise tahtmatust lähtestamisest tulenevat 

ohtu, ei tohi seadet käitada välise lülitusseadme abil (nt taimeriga) või ühendada vooluringi, mis 

lülitub regulaarselt sisse ja välja. 

 

Ettevalmistustööd 
· Võtke seade pakendist välja. 

· Eemaldage tootelt kõik pakkematerjalid. 

· Pange pakkematerjalid karpi ja hoiustage või utiliseerige turvaliselt. 

Pakendi sisu 

· Kütteseade 

· Seinakinnituskronstein 

· Kinnituskruvid ja tüüblid 

· Kaugjuhtimispult 

· 1 kasutusjuhend 

Kasulikud soovitused enne seadme paigaldamist 

· Hoidke alles kõik pakkematerjalid, kuni olete üle kontrollinud ja lugenud kõik osad ja 

kinnituskomplekti sisu, võttes aluseks osade nimekirja. 

· Kinnituskomplekt sisaldab väikesi osi, mis tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. 

· Soovitame kinnituskomplekti pakendi lahti teha ning panna kogu sisu mõnda anumasse. 

Nii ei kao väikesed osad ära. 

Paigaldamine (vt joonis 1–4) 

· Ärge lülitage seadet sisse enne, kui see on korralikult seinale kinnitatud ning juhend on 

põhjalikult läbi loetud. 

· Järgige minimaalseid vahekauguseid. 

· Seadme paigaldamisel jälgige, et te ei kahjusta peitpaigaldusega kaableid. 

· Olge aukude puurimisel ettevaatlik. 

· Seade on ette nähtud püsivalt seinale kinnitamiseks, minimaalne kõrgus on 300 mm. 

Seinakinnituskronstein tuleb paigaldada horisontaalselt ja kaabel juhtida kütteseadme alt, 

paremalt poolt. 

· Kütusetaseme optimaalseks jälgimiseks peaks kütteseadme põhja ja põranda vaheline kaugus 

olema 600 mm (vt jooniselt 2 soovituslikke kinnitamise mõõtmeid). 

· Kütusetaseme optimaalseks jälgimiseks märkige ülemise nelja kruvi kinnituskohad seinale 

vastavalt kinnitamiseks soovitatud mõõtudele (vt joonis 2). Puurige augud kuuese puuriga. 

· Kinnitage seinakronstein komplekti kuuluvate tüüblite ja kruvidega. 

· Tõstke kütteseade ettevaatlikult üles, veendudes, et kütteseadme ülemine tagaserv haakub 

seinakronsteiniga (vt joonis 2, ring) ning kütteseade jääb keskele. 

· Lükake kütteseade ettevaatlikult seinaga tasaseks. 

· Märkige alumiste aukude asukoht (vt joonis 3), eemaldage kütteseade, veendudes, et alumine 

kinnituskronstein pöördub üles. 

· Puurige augud ja paigaldage tüüblid. 

· Paigaldage kütteseade tagasi seinakinnituskronsteinile ja pöörake alumine kinnituskronstein 

tagasi alla ning kinnitage kütteseade kruvidega püsivalt paigale. 

· Võtke munakivide tükid kotist välja ja paigutage need piki valgustussektsiooni soovitud 

kohta. 
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· Asetage eesmine klaasiraam kamina ette. Jälgige, et klaaspaneeli igas küljes olevad 

klambripilud joonduvad kamina külgedel olevate tõstekõrvadega (vt joonis 4). Selle töö jaoks 

on vaja kaht inimest. 

 

 

Lambi vahetamine (vt joonis 5 ja 6) 

· Hoiatus! Enne lambipirni eemaldamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. 

· Hoiatus! Sisselülitatud seadme lambipirnid kuumenevad. Enne lampide vahetamist lülitage 

seade välja ja laske pirnidel maha jahtuda. 

· Märkus. Selle töö jaoks on vaja kaht inimest. 

· Lampide vahetamiseks soovitame kamina ettevaatlikult seinalt maha võtta ja tagapaneelile 

asetada. 

· Libistage esiklaasi paneel õrnalt kamina ülaosa suunas ja eemaldage see. Et vältida klaasi 

juhuslikku kahjustamist lambipirni vahetamise ajal, pange klaas turvaliselt eest ära. 

· Kamina põhjas on kaheksa ristpeakruviga kinnitatud lambikate, keerake kruvid lahti ja 

tõstke kate üles (vt joonis 5) (mudelid EF430/EF431). Kamina põhjas on nelja 

ristpeakruviga kinnitatud lambikate (vt joonis 5), keerake kruvid lahti ja tõstke kate üles 

(mudelid EF420/421/422/423/425). 

· Alumistele pirnidele ligipääsemiseks libistage painduv rest ettevaatlikult ühele poole. Jälgige, 

et kummist hülss ära ei kao (vt joonis 6). 

· Keerake katkine pirn välja. 

· Keerake asemele uus läbipaistev küünalpirn (40 W E14 SES). Ärge pirni keeret üle 

pingutage. 

· Paigaldage rest tagasi. Veenduge, et kummist hülss läheb täpselt telgkronsteinis olevasse 

piluga avasse. 

· Tõstke kamin tagasi seinale ja paigaldage esiklaas. Selleks tõstke klaas kamina mõlemal 

küljel olevatele tõstekõrvadele. 
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Joonised 1–6 (Valencia) 
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Joonised 1–6 (Valencia) 

 

Kasutusjuhend 

· Seadet saab juhtida kamina parema serva ülaosas asuvate lülitite või komplekti kuuluva 
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kaugjuhtimispuldi abil. 

 

Käsijuhtimine 

· Kamina parema serva ülaosas asuvad lülitid. Esmalt lülitage sisse ootelüliti. 

· Seadme ja tule-efekti sisselülitamiseks vajutage üks kord nupule O/I. Süttib punane 

signaallamp, mis näitab, et seade on sisse lülitatud. Valgusregulaatori aktiveerimiseks 

vajutage nupp O/I kolmeks sekundiks alla. 

· Nõrga kütterežiimi aktiveerimiseks vajutage üks kord 1000 W nupule; kütte väljalülitamiseks 

vajutage sellele uuesti. 

· Võimsa kütterežiimi aktiveerimiseks vajutage üks kord 2000 W nupule; kütte 

väljalülitamiseks vajutage sellele uuesti. 

 

Kaugjuhtimine 

· Esmalt lülitage sisse kamina parema serva ülaosas asuv ootelüliti. 

· Vastuvõtja reageerimine saatja signaalile võtab pisut aega. Seadme nõuetekohase talitluse 

tagamiseks ärge VAJUTAGE nuppe sagedamini kui üks kord kahe sekundi jooksul. 

· Seadme ja tule-efekti sisse- ja väljalülitamiseks vajutage üks kord kaugjuhtimispuldi nupule 

ON/OFF (sisse/välja). 

· Nõrga kütterežiimi aktiveerimiseks vajutage üks kord 1000 W nupule; kütte väljalülitamiseks 

vajutage sellele uuesti. 

· Võimsa kütterežiimi aktiveerimiseks vajutage üks kord 2000 W nupule; kütte 

väljalülitamiseks vajutage sellele uuesti. 

· Valgusregulaatori režiimi käivitamiseks vajutage nupule DIMMER. 

 

Ohutuskatkesti 

· Seade on varustatud ohutuskatkestiga, mis aktiveerub kamina ülekuumenemise korral 

(näiteks 

õhuavade blokeerumisel). Ohutuse tagamiseks EI lülitu kamin automaatselt uuesti sisse. 

· Seadme lähtestamiseks ühendage seade vooluvõrgust lahti vähemalt 15 

minutiks. Ühendage seade uuesti vooluvõrku ja lülitage sisse. 

 

Veaotsing 

 

Probleem Lahendus 

Ei tööta / tiivik ei tööta. Vahetage kaitse. 

Kontrollige ohutuskatkesti talitlust. 

Puudub tule-efekti valgus. Vahetage lambipirn. 

 

 

 

 

Puhastamine 

· Hoiatus! Enne puhastamist ühendage kütteseade vooluvõrgust lahti. 

· Üldiseks puhastamiseks kasutage pehmet ja puhast tolmulappi. Ärge kasutage abrasiivseid 
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puhastusvahendeid. Puhastage klaasist vaateakent ettevaatlikult pehme lapiga. ÄRGE 

KASUTAGE spetsiaalseid klaasipuhastusvahendeid. 

 

Tehnilised andmed 

· Elektritoide: 220–240 V, ~50 Hz 

· Nimivõimsus: 2000 W 

· Valgustus: läbipaistev küünalpirn (40 W E14 SES) 

 

 

Läbikriipsutatud ratastel prügikonteineri tähendus: 

Ärge kahjutustage elektriseadmeid koos sorteerimata olmeprügiga. Pange elektriseade 

spetsiaalsesse kogumismahutisse. 

Nõuetekohaseks utiliseerimiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole. 

Elektriseadmete sattumisel prügilatesse või jäätmehoidlatesse võivad ohtlikud ained lekkida 

põhjavette ja sattuda toiduahelasse, kahjustades seeläbi inimeste tervist ja heaolu. 

Seaduse järgi on vanade seadmete vahetamisel uute vastu edasimüüja kohustatud võtma 

teie vana seadme tasuta tagasi. 

 

 


