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EE Olulised kaitsemeetmed 

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt käesolevat juhendit ja täitke alati 

ettenähtud ohutus- ja kasutusjuhiseid. 

 
Oluline! Inimesed (kaasa arvatud lapsed), kes ei ole võimelised seadet oma 

füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või puuduvate kogemuste või 

teadmiste tõttu ohutult kasutama, tohivad seadet kasutada ainult nende 

ohutuse eest vastutava isiku järelevalvel või siis, kui nad on seadme ohutu 

kasutamise osas eelnevalt väljaõpetatud. Tagada tuleb hoolas järelevalve, et 

lapsed seadmega ei mängiks. 

 

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt käesolevaid 

juhiseid. 

• Kontrollige, et võrgupinge vastab seadme andmeplaadil märgitud 

pingele. 

• Ärge jätke kütteseadet töötamise ajal järelevalveta ja hoidke lapsed 
sellest eemal. 

• Kontrollige aeg-ajalt, et seadmel ei oleks kahjustusi. Ärge kasutage 

seadet, kui toitejuhtmel või seadmel on märke vigastustest. Sellisel juhul 

peab seadme remontima pädev kvalifitseeritud elektrik*. Kui toitejuhe 

on vigane, peab selle igasuguse ohu vältimiseks välja vahetama pädev 

kvalifitseeritud elektrik*. 

• Kasutage seadet ainult kodumajapidamises ja käesolevas kasutusjuhendis 

märgitud viisil. 

• Ärge uputage seadet mistahes põhjusel vette ega muu vedeliku sisse. 

Seadme puhastamisel järgige lõikes „Puhastamine ja hooldus“ toodud 

juhiseid, sest vee pääsemine seadme avaustest sisse võib olla seadmele 

väga ohtlik. 

• Ärge kasutage seadet kuumade pindade läheduses. 

• Enne puhastamist, pirni vahetamist või kui te seadet parasjagu ei kasuta, 

ühendage toitepistik alati vooluvõrgust lahti. Ärge eemaldage 

toitepistikut pistikupesast märgade kätega. 

• Ärge kasutage seadet õues ja hoidke seda alati kuivas kohas. 
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• Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja ei soovita. Need võivad kujutada 

ohtu kasutajale ja kahjustada seadet. 

• Ärge liigutage seadet toitejuhtmest tõmmates. Veenduge, et toitejuhe ei 

jää kuhugi kinni. Ärge keerake toitejuhet seadme ümber ja ärge 

painutage seda. 

• Me ei vastuta, kui seadme kahjustused on tingitud valest kasutamisest 

või kui käesolevat kasutusjuhendit on eiratud. 

• Asetage seade stabiilsele pinnale, et see ei saaks ümber kukkuda. 

• Ärge asetage seadet pistikupesa alla. Pistikupesa ei tohi asetseda seadme 

kuumas õhuvoolus. 

• Asetage kütteseade alati nii, et tuleohtlikud materjalid (näiteks kardinad) 

ei saa süttida. Veenduga, et seade asetseks kindlalt oma põhjal/jalgadel. 

Veenduge, et õhu sisse- ja väljalaskeavad ei ole blokeeritud. 

• Tulekahjuohu vältimiseks ärge katke kütteseadet (nt riietega). 

• Kütteseadet tohib kasutada seinast (välja arvatud seinast, millele see on 

kinnitatud), mööbliesemest või muust esemest ja tuleohtlikest 

materjalidest minimaalselt 1 meetri kaugusel. 

• Ärge lõigake toitepistikut ära, sest see mõjutab garantiid. 

• Hoiatus: ärge kasutage kütteseadet vannide, duššide, kraanikausside, 

basseinide ega mistahes muude veeanumate läheduses. Seade peab 

asetsema selliselt, et veega kontaktis olles on võimatu seadme 

nuppudeni ulatuda. 

• Seadme kasutamise ajal võib korpuse ja restide temperatuur olla väga 

kõrge. Vältige kokkupuudet nahaga. 

• Ärge laske toitejuhtmel seadme ühegi kuuma detaili vastu puutuda. 

• Ärge kasutage seadet tule- ega plahvatusohtlike materjalide läheduses. 

• Ärge pistke läbi resti ega seadme sisse mitte ühtegi eset. 

• Ärge kasutage topeltadaptereid ja ärge ühendage kütteseadmega teisi 
seadmeid. 

 
(*) Pädev kvalifitseeritud elektrik: tootja või maaletooja müügijärgne 

teenindus või mistahes isik, kes on kvalifitseeritud, heaks kiidetud ja pädev 

selliseid remonditöid tegema, et vältida igasugust ohtu. Vajadusel tuleb 

seade vastavale elektrikule tagastada. 
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Alustamine 
• Võtke seade karbist välja. 

• Eemaldage tootelt kõik pakkematerjalid. 

• Asetage pakkematerjalid karpi ja hoidke karpi kuivas kohas. 

• Kui kamin on paigaldatud, ühendage see 230 V pistikupesasse. 

 

Kasulikud nõuanded enne paigaldamist 
• Hoidke kõik pakendid alles seni, kuni olete kõik seadme osad ja 

kinnitustarvikute pakis sisalduvad tarvikud osade loendi järgi üle 

kontrollinud ja lugenud. 

• Kinnitustarvikute pakk sisaldab väikesi esemeid, mis tuleb väikestest 

lastest eemal hoida. 

• Soovitame avada kinnitustarvikute paki ja panna kogu selle sisu väikeste 

esemete kaotsimineku ohu vähendamiseks anumasse. 

Puhastamine 

Hoiatus: seade tuleb elektrilöögi või tulekahju ohu vähendamiseks enne 

mistahes hooldus- või puhastööde tegemist vooluvõrgust lahti ühendada. 

 
Üldised puhastamisjuhised 

• Korpust võib puhastada kergelt niiske ebemevaba lapiga. Ärge kasutage 

abrasiivset küürimispatja ega terasvilla. 

• Ärge kasutage pesu- või puhastusvahendeid. 

• Vajadusel võib õhu väljalaskeavadesse kogunenud tolmuosakesed 

eemaldada tolmuimejaga. 
 

Keskkonnakaitse – direktiiv 2002/96/EÜ 
 

Keskkonna hoidmiseks ja inimeste tervise kaitsmiseks tuleb elektri- ja 

elektroonikaseadmete jäätmed kõrvaldada kasutusest kooskõlas 

konkreetsete tarnijatele ja kasutajatele kehtivate eeskirjadega. Seetõttu ei 

tohi seadet visata ära koos sorteerimata olmejäätmetega. Kasutajal on õigus 

viia seade jäätmekogumispunkti, kus jäätmed suunatakse taaskasutusse, 

antakse uuesti ringlusesse või kasutatakse muul eeskirjadele vastaval 

otstarbel.  



www.kaminakoda.ee Elektrikamin Trivero 130-180-240 Xaralyn Juhend 

Kasutamine 
Seadet saab juhtida kas kamina kütteseadme esiküljel oleva puutekraaniga 

või kaasasoleva juhtpuldiga. Kõik juhtpuldil olevad funktsioonid on samad, 

mis puuteekraanil. 

 

Pealüliti 
Pealüliti juhib seadme toidet. Lülitage lüliti toite sisselülitamiseks „I“ 

asendisse ja toite väljalülitamiseks „O“ asendisse. Lüliti „I“ asendisse 

lülitamisel kõlab helin. 

 

MÄRKUS: kui hoida nuppe 10 sekundit all, lülitub temperatuuriühik °C 

pealt °F peale. 

Ekraan Temp- 
eratuuri-
seaded 

Taimeri 
seaded 

Kuumus-
astme 
seaded 

Kuma-
efekt 

Leegi-
tugevus 

Toide 
sisse/ 
välja 

 

 

Toide sisse/välja 
Puudutage kõikidele funktsioonidele toite sisselülitamiseks üks 

kord nuppu (ikoon hakkab põlema). Seejärel puudutage nuppu 

veel kord, et kõik funktsioonid välja lülitada. 

 
Leegitugevus 

Puudutage leegitugevuse ühe astme võrra 

vähendamiseks/suurendamiseks üks kord nuppu. Tugevusastmeid 

on kokku neli. Ekraanil kuvatakse praeguse leegitugevuse 

tähistamiseks F1, F2, F3 või OFF (väljas). 

 
Kumaefekt 
Puudutage kumaefekti sisse-/väljalülitamiseks üks kord nuppu. 
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Kuumusastme seaded 

Kamin on varustatud kahe sundventilaatoriga elektrilise 

kütteseadmega, mille kuumusastet saab reguleerida: 700 W 

(ekraanil kuvatakse „LO“) ja 1400 W (ekraanil kuvatakse „HI“). 

Puudutage kütteseadme madalal kuumusastmel (700 W) 

käivitamiseks üks kord nuppu (ikoon hakkab põlema). Puudutage 

nuppu veel üks kord, et käivitada kütteseade kõrgel kuumusastmel 

(1400 W). Kui kütteseadme seadistus on kõrgel kuumusastmel, 

puudutage kütteseadme desaktiveerimiseks üks kord nuppu. 

 
Märkus: ventilaator töötab natuke aega edasi ja lülitub pärast 

kütteseadme väljalülitamist automaatselt välja. 

 
Taimeri seaded 
Kamin on varustatud taimeriga, mille töövahemik on 1 h kuni 9 h 

(ekraanil kuvatakse 1 h, 2 h ... 9 h). Puudutage taimeri seadistuse 1 

h astme võrra muutmiseks üks kord nuppu. 

Ärge jätke kütteseadet järelevalveta. 
 
Temperatuuriseaded/termostaadi juhtimine 
Reguleerib temperatuuri seadepunkti vastavalt teie 

individuaalsetele vajadustele. 

Kütteseade lülitub välja, kui seade on saavutanud teie poolt 

seadistatud temperatuuri. Kütteseade lülitub soovitud 

temperatuuri säilitamiseks vaheldumisi sisse ja välja. 

 

Garantii 
Elektrilisele kaminale kehtib alates ostmisest kaheaastane garantii. 
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