
 

 

MINIPUHUR KA-5084 

 KASUTUSJUHEND 

 

 

SEADME OSAD 

1. Temperatuuri vähendamise nupp  

2. Temperatuuri tõstmise nupp 

3. Ventilaatori kiiruse nupp 

4. Taimeri nupp 

5. Digitaalne ekraan 

6. Sisse-ja väljalülitusnupp 

 

 

 

 

 

 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Ohutusjuhiste eiramisest tulenevad kahjud ja õnnetused ei kuulu seadme tootja ega 

edasimüüja vastutusalasse.  

• 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 vähevõimekate isikute ligiduses.  

• Seadet ei tohi vooluvõrku ühendada programmeeritava seadeldise, välise sisselülitustaimeri 

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.  

• 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. Ärge kasutage seadet, kui see 

on maha kukkunud / saanud mehaanilisi vigastusi.  

• Ärge kasutage nähtavaid kahjustusi saanud seadet.  

• Kasutage seadet vaid kindlal aluspinnal või - olenevalt seadme ülesehitusest – kindlalt seinale 

kinnitatuna.  

• HOIATUS: ilma pideva järelvalveta ei tohi seda soojendusseadet kasutada ruumis, mis on 

väga väike ja milles on isikuid / olendeid, kes ei saa omal algatusel ruumist lahkuda.  

• HOIATUS: tuleohu vältimiseks tuleb seadmest tekstiilid, kardinad ja mistahes kergestisüttiv 

materjal eemal hoida, kõige väiksema ohutusvahemaaga 1 meeter.  

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

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

• Seade ühendatakse 220V-240V vooluvõrgu toitega. Ärge ühendage mingit muud seadet 

samasse vooluvõrku.  

• Kui pole kindel, kas kasutuskoha elektrivoolu tugevus vastab seadmele, küsige nõu 

elektrispetsialistilt. Muul juhul võib tekkida tulekahju, ülekuumenemise, seadme rikke või 

isikuvigastuste oht / oht elule.  

• Seade kuumeneb kasutamisel. Vältimaks põletusi, ärge puudutage seadme kuumenenud 

pindu.  

• Ärge kasutage seadet välitingimustes. Kui seade jääb niiskuse / sademete või muude 

ilmastikutingimuste mõju alla, võib seadme kasutamine olla ohtlik.  

• Puhur tuleb paigaldada nii, et pärast elektrikontakti ühendamist jääb puhuri alumise ääre ja 

selle all asuva põrandapinna / mööbli pinna vahele vähemalt 0,2 m vaba ruumi.  

• Mingeid võõrkehasid seadme tuulutusavaustesse sattuda ei tohi.  

• Ärge kasutage soojendusseadet pehmetel aluspindadel (nt. voodi), sest nii võidakse kinni 

katta seadme õhuavad.  

• Seadme sisemuses olevate osade vahel võib võõrkehadega kontakti sattumisel tekkida 

kaarleek või säde.  

• Ärge kasutage seadet kohtades, kus hoitakse kütuseid, bensiini, lahusteid, värve või muid 

lenduvaid aineid. Hoidke seade alati kuivana.  

• Seadme seiskamiseks tuleb esmalt toite nupp seada väljalülitatud asendisse ja seejärel 

eemaldada seade vooluvõrgust.  



 

 

 

ENNE ESMAKASUTAMIST  

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

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

kui tuulutate ruumi. 

 

KASUTAMINE  

Ühendage seade 220V-240V elektrikontakti.  

Seadme sisse lülitamiseks vajutage toitenuppu. Nupu + vajutusel saab temperatuuri tõsta, nupu - 

vajutusel seda vähendada (valitav on vahemik 15°C …. 32°C). Valige ventilaatori kiirus, vajutades 

kiirusnupule (valikus suur kiirus HH või madal kiirus LL). Seadme seiskamiseks tuleb esmalt lülitada 

toite nupp väljalülitatud asendisse ja seejärel eemaldada seade vooluvõrgust. Hoidke seadet alati 

kuivas kohas normaaltemperatuuril.  

Kui seade seiskub ülekuumenemise tõttu, eemaldage seade elektrikontaktist, laske jahtuda ja 

ühendage uuesti toitega.  

 

TAIMERI SEADISTAMINE  

Soojendi on varustatud taimeriga, mis lülitab seadme eelseadistatud aja möödudes välja.  

Sisse lülitamise järel vajutage taimerinuppu, et taimer aktiveeruks.  

Vajutage taimerinuppu korduvalt, kuni ekraanil kuvatakse aeg tundidena, mille möödumisel peab 

seade välja lülituma. Valida on võimalik väljalülitumine 1 kuni 12 tunni möödudes. Kui ekraanil 

kuvatakse soovitud väljalülitumisaeg, vabastage nupp. Taimeri seadistuste tühistamiseks lülitage 

soojendi välja.  

Pange tähele! Ohutuspõhjustel on taimeri maksimaalne seadistus 12 tundi. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Seadet tuleb puhastada vaid välispidiselt. 

Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda. Puhastage õhuavad tolmust. 

Seadme pealispinda võib pühkida niiske lapiga. Ärge kasutage karedaid ega abrasiivseid 

puhastusaineid /vahendeid, metallkäsnu ega muud pindakahjustavat seadme puhastamiseks. 

 

TOPELTISOLATSIOON 

Maanduse asemel on seadmel kaks isolatsiooni. Maandust ei ehitata topeltisolatsiooniga 

seadmetesse. Seadmete hooldamisel / remontimisel on vaja eriteadmisi ja –oskusi, seetõttu laske 

vajalik remonttöö teha vaid kvalifitseeritud remondiettevõttes. Topeltisolatsiooniga seadmed on 

varustatud sildiga CLASS II või DOUBLE INSULATED. See võib olla seadmele märgitud ka vastava 

sümboli abil. 

 

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 


