
  ELEKTRILINE 

SOOJENDUSSEADE 

 KA-5014 

 KASUTUSJUHEND 
 

 

SEADME OSAD 

1 Sisse-väljalülitusnupp  

2 Toitejuhe pistikuga  

3 Juhtpaneel  

4 LED ekraan  

5 Ohutuslüliti  

6 Kaugjuhtimispult  

 

OHUTUS 

• Ohutusjuhiste eiramisest tulenevad 

kahjud ja õnnetused ei kuulu 

seadme tootja ega edasimüüja 

vastutusalasse. 

• Kui seadme voolujuhe kahjustub, 

tuleb see lasta tootja poolt 

volitatud remondiettevõttes välja 

vahetada, vältimaks ohuolukorra 

tekkimist. 

• Ärge liigutage seadet juhetpidi 

tõmmates, vältige juhtme 

sõlmekeeramist. 

• Seade tuleb asetada kindlale ja 

tasasele aluspinnale. 

• Seadet ei tohi jätta vooluvõrku 

ühendatuna ilma järelvalveta. 

• Seadet tohib kasutada ainult 

koduses majapidamises ning ainult ettenähtud kasutuseesmärgil. 

• Seadet ei tohi kasutada väikelapsed. Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes 

võimete ja/või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada – 

vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad 

mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

• Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest. 

• Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui neid selles tegevuses ei juhendata 

vastutusvõimelise täiskasvanu poolt. 

• Et vältida elektrilööki, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust või selle osa vette ega 

muusse vedelikku.  

• HOIATUS: ülekuumenemise vältimiseks ei tohi soojendit millegagi kinni katta – tekib tuleoht! 

• HOIATUS: seadme osad kuumenevad kasutamisel.  



• Seadme kasutamise ohutusele tuleb erilist tähelepanu pöörata laste ja haavatavate isikute 

ligiduses. 

• Seadet ei tohi vooluvõrku ühendada programmeeritava seadeldise, taimeri ega muu välise 

seadme vahendusel, mis soojendi automaatselt käivitab. Oht sellisest käivitamisest tekib 

juhul, kui soojendi peaks parajasti olema kinni kaetud või asetsema liiga lähedal süttivatele 

materjalidele.  

• Seadet ei tohi kasutada vee vahetus ligiduses, näiteks vannitoas, duširuumis ega 

ujumisbasseini läheduses.  

• Seadme paigaldamiseks ei tohi läbi lõigata ega õgvendada talasid, sarikaid ega muid ehitise 

konstruktsiooni osi.  

• Ärge paigaldage seadet kardinate ega süttivate materjalide ligidusse.Tuleoht!  

• Ruumis, kus soojendit kasutatakse, peavad olema täidetud ventilatsioonile esitatavad 

nõuded.  

• Seadet ei tohi mingil juhul kinni katta mingi isoleeriva materjaliga.  

• Soojendusseade ei tohi paikneda vahetult pistikupesa juures.  

• Soojendit ei või paigaldada selliselt, et seadme lüliteid ja seadet ennast saaks puudutada isik, 

kes asub parajasti vannis või duši all / mujal märjas keskkonnas.  

• HOIATUS: kui seadme keraamilise küttekeha paneelid on kahjustunud, ei tohi seadet 

kasutada.  

• HOIATUS: seade ei mõõda ruumi temperatuuri. Ilma pideva järelvalveta ei tohi seda 

soojendusseadet kasutada ruumis, mis on väga väike ja milles asub isikuid / olendeid, kes ei 

saa omal algatusel ruumist lahkuda. 

 

ENNE KASUTUSELE VÕTMIST 

Võtke seade ja selle lisaosad karbist välja. Eemaldage kleebised, kaitsekiled vms pakendiosad. 

Asetage seade kindlale aluspinnale ja jätke vähemalt 1,5 m vaba ruumi seadme ümber. Seade ei ole 

ette nähtud kasutamiseks mööblisse ehitatuna ega õuetingimustes.  

Ülekuumenemise korral lülitab seadmesse ehitatud turvasüsteem seadme välja. Sellise 

väljalülitumise korral seadke soojendi lüliti väljalülitatud asendisse ja eemaldage pistik 

elektrikontaktist. Oodake 10 minutit seadme mahajahtumiseni. Kontrollige ja kõrvaldage mistahes 

takistused õhu vaba voolamise teelt, mis võisid ülekuumenemise põhjuseks olla. 

Ühendage seade uuesti pistikupesasse ja käivitage.  

Kui seade esmakordselt sisse lülitatakse, võib eralduda veidi kõrbelõhna. See on normaalne, lõhn 

haihtub kui tuulutate ruumi. 

  

KASUTAMINE 

Ühendage seade vooluvõrku. Seadke pealüliti sisselülitatud asendisse. Vajutage seadme 

sisselülitusnuppu ühel korral.  

Temperatuuri reguleerimise nuppudega seadistage temperatuur soovikohaseks. Temperatuur on 

seadistatav vahemikus 10° C … 49° C. Režiiminupuga MODE saab valida töörežiimiks suure ja väikese 

soojendusvõimsuse või ainult ventilaatori. LED ekraanile ilmub vastava töörežiimi märguanne. 

Vajutage ostsilleerimislülitile, et soojendi hakkaks küljelt küljele pöörduma. Vajadusel saab 

seadistada väljalülitustaimeri aja. Iga vajutusega taimeri nupule lisatakse soojendi töötamise ajale 1 

tund (valida saab kuni 24 h). Seadme väljalülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitusnuppu veel üks kord. 

 

  



Puldi nuppude otstarve: 

– ON/OFF: sisse- väljalülitusnupp 

– MODE: jahe, soe ja palav seadistus 

– TIMER: taimeri seadistamine (1-24 tundi) 

– OSCIL: küljelt küljele pöördumise funktsiooni sisse ja välja lülitamine 

– CANCEL: valgustuse sisse / välja lülitamine 

– UP: temperatuuri tõstmine 

– DOWN: temperatuuri langetamine 

Pult vajab töötamiseks üht kolmevoldist CR2025 patareid. 

 

Puhastamine ja hooldus. 

Võtke alati seadme pistik elektrikontaktist välja ja laske seadmel enne puhastamist jahtuda. 

Puhastage seadme pealispind niiske lapiga. Ärge kasutage karedaid ega abrasiivseid puhastusaineid /-

vahendeid, metallkäsnu ega muud pindakahjustavat seadme puhastamisel. Ärge kastke seadet vette 

ega muudesse vedelikesse.  

Puhastage õhurestid tolmust regulaarselt, kasutades tolmuimejat.  

Avage seadme taga asuv katterest. Võtke välja õhufiltri raam. Loputage filtrit sooja kraaniveega. 

Laske filtril enne tagasipanekut väga põhjalikult kuivada. Pange filter ja katterest tagasi. 

 

KESKKONNAKAITSE 

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega ühelgi muul juhul visata olmejäätmete sekka. 

Toimetage mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. 

Juuresolev sümbol seadmel või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme 

käitlemisele. Seade sisaldab taaskasutatavaid materjale. Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlusse 

toimetamisega panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet 

käitlemisasutuste kohta kohalikelt omavalitsustelt. 

 

Info 

Lisainfot leiab tootja kodulehelt www.tristar.eu 

 

 


