Kasutamis- ja hooldusjuhend tahkekütte kamin-pliidile.
Pliidi nimi: EKONOMIK LUX
1. Tehniline kirjeldus:
- mõõdud: 400x460x900 mm
- netokaal: 47 kg
- nominaalvõimsus: 5-7 KW
- lõõri läbimõõt: 120 mm
2. Paigaldus:
- kamin-pliit (edaspidi pliit) ei tohi olla paigaldatud puidust või plastist mööbli
lähedale, samuti jahutusseadmete lähedale, minimaalne vahekaugus pliidi ja nende
elementide vahel peab olema 30 cm;
- kui pliit on paigaldatud põrandale, mis valmistatud põlevast materjalist (puit,
põranda plastik jne) on vajalik kaitsta põrandat plekist või muust mittepõlevast
materjalist kaitseplaadiga, külgedelt 10 cm laiem kui pliit ja eest vastavalt 50 cm;
- korstna siseläbimõõt peab olema minimaalselt 120mm ja korstna kõrgus
soovitavalt 6 m või pikem. Kui korstna külge on ühendatud enam kui üks kütteseade,
peab ühendusliidete vahe olema soovitavalt 2m.
3. Kasutamine:
- kütusena võib kasutada puitu, puitbriketti või madala kalorsusega sütt (pruunsüsi);
- küttevõimsus sõltub kasutatava kütuse liigist ja kvaliteedist;
- sissekütmine peab toimuma järk-järgult, et vältida äkilisi pingeid
materjalides. Ärge
kasutage pliiti täie võimsusega esimese 8-10 tunni jooksul
(1-2 päeva);
- kuumakindel värv kinnistub lõplikult peale esimest kütmist;
- veenduge, et õhuregulaator (asub pliidi esiküljel tuhasahtli küljes) ja korstna
tõmberegulaator (asub pliidi tagaküljel suitsulõõri küljes) on täielikult avatud tule
süütamisel;
- põlemise intensiivsust reguleeritakse õhuregulaatoriga liigutades seda
vasakule-paremale, ning tõmberegulaatoriga, seda keerates;
- mõned pliidi osad muutuvad kütmisel kuumaks, seega on soovitav kasutada
kaitsekinnast töötamisel pliidiga (näiteks ukselingi kasutamine, õhu- ja
tõmberegulaatorite käsitlemine).
4. Hooldus:
- Tuhasahtlit tuleb tühjendada regulaarselt
- Kollet tuleb tühjendada regulaarselt tuhast ja teistest kütusejäätmetest.
- Pärast iga kütteperioodi tuleb pliit, suitsutorud ja korsten põhjalikult puhastada
tahmast.
5. ETTEVAATUST!
- Klaasi ei tohi puhastada niiske lapiga ega piserdada sellele vett, kui klaas on

kuum. Puhastage klaasi ainult siis, kui pliit on täielikult maha jahtunud. Vastasel
korral klaas võib puruneda.
- Väga külmi esemeid ei tohiks asetada pliidiplaadile kui plaat on kuum.

