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Tegemist on dekoratiivse seadmega, mis loob päris tuleaseme. Enne seadme paigaldamist ja kasutusele võtmist lugege palun sellele kaasa pandud
dokumentatsioon läbi. Tutvuge oma asukohas tuleasemetele kehtivate eeskirjadega.
Kui kütust on maha loksunud, siis ärge seadet tööle pange.
Kui seade töötab, siis ei tohi kütuse täiteava puutuda.
Seadme konstruktsiooni ei tohi muuta.
Ärge puudutage seadme hõõgniiti ega muid kuumi detaile.
Kui seadme paagis on kütteainet, ei tohi seadet transportida.
Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
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Hõõgniit
Põleti
Seadme pind
Juhtpaneel
Kütuse täiteava
Kütusepump (a, b, c)

ECO tööviis
Leegi süütamine/leegi kustutamine
Hoolduspistiku pesa
Lülitidioodid
Dioodid VÄLJAS

Dioodid SEES

Vilkuvad dioodid
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KÜTTEAINE LISAMINE
1. Kui kütteaine paak on tühi (

), või soovite kütteainet lisada, siis avage kütteaine täiteava (I),

ühendage sellega kindlalt küttepumba voolik „a“ (kostab „klikk“) ja elektrijuhe „b“ (II) (
TÄHELEPANU! Kui olete leegi juba süüdanud, ei tohi kütteainet enam tankida!

).

2. Paigutage kütteaine mahuti stabiilses asendis põrandale ja lükake pumba voolik „c“ (III) selle sisse. Pumba
käivitamiseks vajutage ja hoidke starterinuppu (IV) all.

Kui mahuti on tühjaks saanud, siis asendage see uuega ning käivitage pump uuesti (vt punkt 2).
Pump peatub automaatselt siis, kui seadme paak on täis (helisignaal +

).

3. Ühendage voolujuhe „b“ lahti. Pumba lahti ühendamiseks hoidke ühe käega vooliku „a“ otsast ja suruge kindlalt
kleepsuga (V) varustatud kohas nuppu. Sulgege kütusepaagi kaas.
4. Raputage voolikut „c“, et sellesse jäänud kütus voolaks tagasi mahutisse ja paigutage pump kotti (VI).

LEEGI SÜÜTAMINE
Roheline diood

tähistab seda, et seade on leegi süütamiseks valmis.

Vajutage START nuppu ja hoidke seda all 3 sekundit. Leegi süttimiseks kulub 2-10 minutit (
tunda etanooli aurude iseloomulikku lõhna. Kui diood READY on kustunud (
ning seade saavutanud oma töötemperatuuri.
www.kaminakoda.ee
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). Süütamise ajal võib õhus

), siis see tähendab, et leek on süttinud
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LEEGI KÕRGUSE REGULEERIMINE
Kui leek on süüdatud, siis vajutage ECO nuppu, et leegi kõrgust vähendada (kaks helisignaali). Vajutage uuesti ECO
nuppu, et leegi kõrgust suurendada (üks helisignaal).
TÄHELEPANU! Juhul, kui seadme temperatuur on liiga kõrge, siis langetatakse leegi kõrgust automaatselt (ECO) ning
kõrguse reguleerimise funktsioon blokeeritakse. Kui temperatuur tõuseb veelgi, siis lülitub seade välja.

LEEGI KUSTUTAMINE
Leegi kustutamiseks vajutage STOP nuppu (helisignaal +

).

Kui seade on piisavalt jahtunud, siis võite leegi uuesti süüdata – põleb roheline diood „READY“ (

).

KIIRKÄIVITAMINE (FAST START)
Kiirkäivitamise (FAST START) funktsioon pakub leegi kiirema süütamise võimalust (kui seade on valmis (
voolutarve on 60 W kõrgem).
See funktsioon on vaikimisi aktiveeritud.

),

Kiirkäivitamise (FAST START) funktsiooni välja lülitamiseks vajutage ECO nuppu ja hoidke seda all 10 sekundi jooksul
(neli helisignaali). Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage ECO nuppu ja hoidke all 10 sekundi jooksul (kaks helisignaali).
_______________________________________________________________________________________________

HÄIRED
Osa häiretega kaasneb helisignaal. Selle vaigistamiseks vajutage START/STOP nuppu.
LAHENDUS
Nr. DIOODID
(kui meie lahendus ei kõrvalda probleemi, siis pöörduge palun meie teeninduse
esindaja poole)
1

Seade jahtub. Oodake, kuni süttib roheline diood.

2

Kütteaine lõppes, kui seade töötas. Seade jahtub. Oodake, kuni punane diood kustub.
Täitke seadme paak.

3

Kütteaine valamisel loksus kütust maha, ühendage küttepump lahti ja pühkige nähtav
leke ära. Lülitage seade välja (punane käivitusnupp) ja oodake vähemalt üks tundi.
Kui sõnum ei kustu, siis lülitage seade välja ja oodake vähemalt 24 tundi.
Kui häire toimus siis, kui leek süttis, siis tähendas see, et süütamise aeg sai läbi.
Vajutage ECO nuppu ja hoidke seda all 10 sekundi jooksul.

4

Seadme viga. Vajutage ECO nuppu ja hoidke seda 10 sekundi jooksul all.

5

Paak on liiga täis. Palun pöörduge teeninduse esindaja poole.

6

Ruumi temperatuur on liiga madal (< 10֯ C) või on seade rikkis. Tõstke ruumi
temperatuuri.
Vajutage ECO nuppu ja hoidke seda 10 sekundi jooksul all. Oodake, kuni süttib
roheline diood

.

KÜTTEAINE
Kasutage ainult neid kütteaineid, mis koosnevad 86-96,6% etanoolist mahuprotsendis. Soovitame kasutada FANOLA®
kütteainet. Ärge kasutage geeljaid, pakse ja viskoosseid kütteaineid või selliseid kütteaineid, mille elektrijuhtivus ei ole
sobiv. Elektrijuhtivuse väärtused peavad olema sellised, nagu FANOLA® kütteainetel. Muud kütteained, nagu
dehüdreeritud etanool (st selline, mis sisaldab rohkem kui 96,6% mahupunkti etanooli) põhjustavad seadme rikkeid ja toote
garantii katkeb. Kütteained, milles on 100% mahupunkti etanooli, kahjustavad seadet.

PUHASTAMINE – Puhastage seadet õrna pesuaine ja niiske lapiga, kuid ainult siis, kui seade on välja lülitatud ja
täielikult jahtunud.

HOOLDUS – (hoidke seadmega koos saadetud USB kaabel alles, et hooldust teostada). www.planikafires.com/service
www.kaminakoda.ee

4

Salong Kaminakoda

Salong KAMINAKODA
Raidkivi OÜ

Pärnu mnt. 139E/2
11317 Tallinn

Tel (+372) 677 6977
e-post: kaminakoda@raidkivi.ee

Avatud
E-R 10.00 – 18.30
L 10.00 – 16.00
P Suletud
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