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Kaugjuhtimispult (otsene süütamine) 

1. Esmakordne kasutamine (puldi ühendamine) 

 

Vajutage nupule                kuni vasakusse ülanurka ilmub 24:00 (1). 

Vajutage mitu korda, kuni ekraanil kuvatakse „bnd“ (2) 

Vajutage korraks                        ja  

Temperatuuri näete ekraanil. Kaugjuhtimispult on nüüd ühendatud. 

 

 

 

 

 

2. Süüdake gaasipõleti 

Vajutage korraga nuppudele                  ja  

Kuulete pilootpõleti tiksumist, mis kestab umbes 15 sekundit. 

Esmasel kasutamisel ei pruugi pilootpõleti kohe süttida, kuna torud ei ole veel gaasiga 

täidetud. 

Proovige põletit süüdata kuni 5 korda järjest. 

Kui põleti ka siis ei sütti, võtke ühendust kamina paigaldajaga. 

 
 

3. Käsijuhtimine 

Kui pilootpõleti 1 on süttinud, saab hakata kontrollima leegi kõrgust. 

Näidikule ilmub automaatselt käsijuhtimise menüü (leegikõrguse kontroll). 

Vajutage                    kuni ilmub number 15. 

See on leegi maksimaalne kõrgus. 

Leegi kõrgust saab valida vahemikus 1–15, 

vajutades nuppudele                   või  

 

2. Teised põletid 

1. Põhipõleti 
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3. Käsijuhtimine   

Külgmiste põletite 2 süütamiseks vajutage  

 

Kõigepealt näete WAVE seadeid (punkt 5).             või  

Vajutage teist korda            nuppu ja näete “b0” või “b0” 

Märkus: kui pärast kamina eelmist kasutamist, lülitasite selle režiimis “b1” välja, 
järgmise süüte korral põlevad põletid 1,2 ja 3 üheaegselt. Kui seevastu olete seadme 
"b0" režiimis välja lülitanud, lülitub seade sisse ainult põleti 1 
 
Kui kuvatakse „b0“, vajutage                   kuni „b1“, külgmised põletid 2 süttivad. 

 

Kui kuvatakse "b1", vajutage                   kuni "b0", külgmised põletid 2 kustuvad. 

Valige leegi kõrgus vahemikus 1 kuni 15, vajutades                 või  
 

Kogu kamina väljalülitamiseks vajutage 

 

4 Termostaatjuhtimine  

 

 

 

 

 

 

Juhul, kui soovite üle minna termostaatjuhtimisele, toimige järgmiselt: 

Vajutage 2x               nupule kuni näidikule ilmuvad joonisel 2 olevad sümbolid.  

Vajutage                  või                   kuni sümbolid           ja            hakkavad vilkuma (joon. 2). 

Kinnitage valik, vajutades nupule              (joon. 3). 

Valige noolenuppudega “up” ja “down” soovitud temperatuur (joon. 4).  

Ärge jätke kaugjuhtimispulti kaminaleegi lähedale. Temperatuuriandur asub kaugjuhtimispuldis. 

Käsitsi juhtimise juurde naasmiseks tehke sama, kuni              ja            vilguvad. 

Kinnitage valik nupuga   



www.kaminakoda.ee M-Design gaasikamin True Vision Remote Control Juhend 2019 EE 

 

5. ECO WAVE 

 :  kõik standardmudelid on varustatud ECO WAVE süsteemiga. 

ECO-WAVE on automaatne leegivoolu kontrollsüsteem. 

Põleti igakordsel käivitamisel aktiveerub ECO WAVE töörežiim! 

 

 
WAVE 

väljalülitamine 
 
  

 
 
 
 
 
 

 Sümbol näitab, et  
WAVE on aktiivne 

Vajutage 1x lühidalt 
menüünupule, näidikule ilmub 
„1” (=WAVE ON) (WAVE sees). 

Vajutage üles- või allaliikumise 
noolenupule, kuni näidikule ilmub 

„0” (WAVE OFF) (WAVE väljas). 
 

Põleti väljalülitamine 

Kamina väljalülitamiseks vajutage 1x                nupule. Kamin käivitatakse ühe või mitme põletiga, sõltuvalt 

asendist “b”. Vajutage menüünupul 2x, et näha, kas tuli on asendis „0“ või „1“. 


