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NB! Soojuskiirgur eraldab koos soojusega ka valgust!  
 
Tutvuge kasutusjuhendiga enne seadme kasutamist!  

 

 
Tutvuge järgneva juhendiga enne seadme kasutamist. 

 
Pakkige halogeenkiirgur lahti ja veenduge, et kõik vajalikud 
osad on karbist eemaldatud. 
  
Jälgige seadme koostamiseks antud juhiseid. 
 
Ühendage seade vooluvõrku peale täielikku koostamist. 
 
Ärge ühendage seadet vooluvõrku kui juhe või mõni teine osa 
on saanud vigastada.  
 
Kahtluste tekkimisel võtke ühendust seadme maaletooja või 
edasimüüjaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seadme koostamine 
1.  Kinnitage toru (tube) kolme M6 x 50 poldiga aluse (base) külge.  
2.  Asetage ilukate (decoration cover) toru fikseerivatele poltidele. 
3.  Viige toitejuhe läbi toru ja asetage kiirguri kuppel (heater head) 
toru otsa. Fikseerige kuppel kahe M3.5x10 kruviga toru külge.    
4. Fikseerige toitejuhe aluse külge. Kasutage selleks aluse all asuvat 
kaablikinnitust.   
 

 

 

Ettevaatusabinõud. 
Kasutage toodet ainult kõval horisontaalsel pinnal. Seadme alus peab 
asetsema korralikult maas. (juhul kui toode peaks ümberkukkuma 
aktiviseerub toitevoolu katkestamise lüliti). 
 

1. Asetage soojendi välja või suurde avatud alale ja min 1m 
kaugusele takistustest. Näiteks okstest või objektidest, millele 
kuumus võib mõjuda halvasti ning samuti mööbelist, 
kardinatest ja teised kergestisüttivatest esemetest. 

2. Ärge kasutage soojendit vannide läheduses, pesemisaladel või 
basseini läheduses.  

3. Ärge kasutage seadet ventileerimata aladel. 
4. Ärge kasutage seadet kohas, kus hoitakse gaasi, bensiini, värvi 

või teisi kergestisüttivaid aineid. 
5. Ärge katke kiirguri kuplit kõrvaliste esemetega.  
6. Kiirguri asukoha muutmiseks lülitage seade välja. 
7. Töötava kiirguri kuplit ärge puudutage. 
8. Ärge jätke töötavat seadet laste ja loomade juuresolekul 

järelvalveta!  
9. Toode peab asetsema 100cm kaugusel seinast ja teistest 

esemetest ning 30 cm kaugusel laest. 
10. Soojendi peab olema paigaldatud vastavalt juhendile. 

Veenduge, et kupli kõrgus on vähemalt 1.8 m põrandast. 
11. Toode peab olema paigaldatud kindlale ja tasasele pinnale. 
12. Ärge puudutage kiirgurit vahetult peale töötamist. Seade on 

kuum!  
13. Ärge asetage kiirgurit kardinate ja teiste kergesti süttivate 

objektide lähedusse. Esemed võivad süttida! 
14. Ärge katke soojendit selle töötamise ajal ning ka mõnda aega 

peale väljalülitamist. 
15. Ärge paigaldage voolujuhet ümber kiirguri. 



16. Seadme kasutamisel vältida vibratsiooni ja otseseid lööke.  
17. Kiirgur peab töötamise ajal olema turvaliselt maandatud. 
18. Seadme hoolduse ja remondiga võib tegeleda volitatud 

töökoda või elektrik. 
19. Paigaldamisel jälgige, et seade ei oleks kergestisüttivate 

materjalide läheduses. 
20. Kui kiirgurit kasutab laps, on vajalik täiskasvanu järelvalve. 
21. Seade on mõeldud koduseks kasutamiseks tingimustes, kus ei 

ole kergestisüttivat tolmu.  
22. Kiirgur töötab kõrgel temperatuuril. Seadme puhastamisel 

oodake kiirguri lõplikku jahtumist. 
23. Ärge kasutage seadet riide- või rätikukuivatina. 
24. Ärge kasutage seadet sauna kerisena.  
25. Ärge kasutage seadet pikemaks ruumi soojendamiseks ilma 

järelvalveta. 
26. Ärge kasutage kiirgurit loomakasvatuses. 
27. Ärge puhastamisel seadet vette kastke. 
28. Ühendage kiirgur hästi nähtava ja kergesti ligipääsetava 

pistukupesaga. 
29. Kiirguri töötavatel halogeenlampidel on lubatud olla kaks 

tumedat punkti.  
 
 

Seadme kasutamine 
 
Ühendage toitejuhe 10A kaitsmega varustatud pistikupesasse. 
 
Soojuskiirgur annab koos soojusega ka valgust. Seetõttu võib seadme 
kasutamisel arvestada ka valgusti funktsiooni täitmisega. 
 
 

  
 Kiirguril olev lüliti võimaldab lülitada seadet tööle (1500w) ja välja 

(0w). 
 Kuigi soojuskiirgur on pritsmekindel, ärge seadet märgades 

tingimustes ja/või vihmaga kasutage. 
 Pikemal seadme mittekasutamisel eemaldage toitejuhe pistikust.   

 

Hooldus ja remont 

 
• Eemaldage seade  toitepistikust ja puhastage välispidiselt, 

niiske riide/lapi abil. Ärge kasutage söövitavaid lahusteid ega 
kastke toodet üleni vette. 

• Seadme hooldus- ja remonditööd (samuti halogeenelemendi 
vahetus) tuleb teha kvalifitseeritud elektrikul või selleks 
volitatud hoolduskeskuses. 

 
 

Tehnilised andmed 

• Toide 230V~  50Hz 
• Võimsus 1500w 
• Kaal (net) 9.4kg 
• Isolatsiooniklass I 
• Kõrgus 106 cm 

 
 
 


