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Kasutus- ja 
paigaldusjuhend 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Hoiatus! 
See sümbol tähistab infot, mille 
mittejärgimisel võib sattuda ohtu kasutaja 
või saada kahjustada toode. 

 
Palun hoidke kasutusjuhised alles ning 
toote edasiandmisel andke kaasa ka 
kasutusjuhised. 

 
Vastutus 
Tootja ja importija garantii ei kata 
kasutusjuhistest ja hoiatuste 
mittejärgimisest, toote valesti või 
ebaotstarbekohasest kasutamisest 
tulenevaid kahjusid. Vastutust ei võeta 
inimestele või ükskõik missugustele 
esemetele tekitatud kahjude eest. Tootja 
ja importija ei võta vastutust, kui 
kasutusjuhendi juhiseid ei arvestata. 

  
 
 
 
 
 
 Kasutus 

Tulealust tuleb kasutada ainult selleks 
ette nähtud, mitte kaubanduslikel 
eesmärkidel. Toote vale kasutus võib 
põhjustada märkimisväärset ohtu ja 
toote kahjustust. Tootja ja importija ei 
võta vastutust valest kasutusest 
tekkinud kahjustuste eest. 

 
Prügieemalduse märkus 
Palun mõelge keskkonna peale, kui 
kõrvaldate pakendeid või vanu 
seadmeid. Saksamaal ja teistes riikides 
on olemas ühiskondlik tagasivõtu 
süsteem. Kogumispunktide ja praeguste 
eeskirjade kohta info saamiseks võtke 
ühendust kohaliku edasimüüjaga. 

 
Märkus: Kõik vead, muudatused ja 
trükivead on reserveeritud. 

Hoiatus! Hoidke pakendid ja kleepribad beebide ja väikelaste eest 
kättesaamatus kohas. Lämbumise oht. 

 

Tulealus "square" 
(Palun lugege enne kasutamist hoolikalt läbi!) 
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Tarnekomplekt 
• 1 tulealus 
• 2 klaaspaneeli 
• 4 kinnitusliistu 
• 1 tuleanum 
• 1 kate tule kustutamiseks 
• 1 kasutusjuhend 
• kaal: ligikaudu 1,5 kg 

 

Kokkupanek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohutusinfo 
Hoiatus! Järgige alati toote kasutamisel vigastuste tekke, tulekahjustuste ja 
varakahjude vältimiseks järgmisi juhiseid: 
Tulealust tohib kasutada ainult koos kaasas olevate kaitsepaneelidega. 
Tulealust ei tohi kasutada ilma vastutava isiku juuresolekuta inimesed (k.a lapsed), kelle 

füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme 
käsitsemiseks vajalikud kogemused ja/või teadmised. Lapsi tuleb toote käsitsemisel 
valvata, et nad ei hakkaks tulealusega mängima. 

Ärge kunagi jätke tulealust järelevalveta! 
Asetage tulealus lamedale, horisontaalsele ja süttimiskindlale pinnale. 
Tulealust ei tohi liigutada, kui see on kütusega täidetud või juba süüdatud. 
Palun järgige tulealuse paigaldamiseks ja kasutamiseks riiklikke või kohalikke 

eeskirju. 
Järgige kütuse ohutusnõudeid. 
Vältige kütuse kokkupuudet silmadega, limaskestade ja nahaga. Ärge hingake sisse 

kütuseaure. 
● Kütus ei ole mõeldud inimestele tarbimiseks. Kui olete kütust alla neelanud, 

võtke kohe ühendust arstiga ning näidake tootepakendit või silti. 
● Ärge suitsetage, sööge või jooge samal ajal, kui täidate toodet kütusega. 
● Hoidke mööbel, kardinad, ajalehed ja muud kergsüttivad materjalid tootest 

vähemalt ligikaudu 50 cm kaugusel; sama suurt kaugust tuleks hoida ka lagede, 
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lampide jms korral. 
● Ärge asetage seadet küttekeha kohale. 
● Seadmesse ja/või selle pinnale ei tohi asetada ühtegi kergsüttivat 

materjali. 
● Ärge valage kütust põlevale tulealusele või kuuma põletianumasse. 
● Ärge püüdke leeke suuremaks teha (näiteks lehvitades tuult või kasutades fööni). 
● Ärge kunagi kustutage tuld veega. Järgige tule kustutamisel alati juhiseid 

jaotisest “Tule kustutamine”. 
● Hoidke tulealus ja kütus käsitsemise ja hoiustamise ajal väikelaste ja 

lemmikloomade eest kättesaamatus kohas. Vigastuse oht! 
● Ärge pange tulle midagi, mis võib tekitada tahma. 
● Tule kohal ei tohi toitu valmistada. 
● Tulealusel ei tohi põletada esemeid. 
● Kui kasutate tulealust õues, jälgige palun tuule suunda ja liikumist. 
● Kasutage ainult tootega kaasas olevat tuleanumat. 
● Kütus tuleb alati lõplikult ära põletada. 
● Seade ja selle osad kuumenevad kasutuse ajal ning on pärast kustutamist veel 

mõnda aega kuumad. Laske seadmel jahtuda vähemalt 15 minutit, enne kui seda 
puudutate, uuesti kütusega täidate või süütate. 

● Ärge kunagi täitke uuesti kuuma tuleanumat. Oodake, kuni see on jahtunud. 
● Tulealuse käsitsemise ajal tuleb vältida liikumist selle otseses läheduses. 
● Vältige tuuletõmmet! 
● Kuna tuli tõmbab endasse toas olevat hapnikku, hoidke aken kaldasendis  avatud või 

tagage värske õhu ligipääs, et vältida hapnikupuudust. Hapnikupuuduse esmased 
märgid on ootamatu väsimustunne ja vähenenud keskendumisvõime. 

● Soovitame hoida tulealuse läheduses sobivat tulekustutusvahendit. 
● Kaitske seadet jäätumise eest, sest see tekitab purunemisohtu! 
● Tulealust võib kasutada vaid kodumajapidamises dekoratiivse kaminana, mitte 

kasutada seda pidevalt. Tulealust ei tohi kasutada küttekehana. 
● Kasutada tohib vaid tulealusega kaasas olevaid osasid. 
● Soojapuhuri resti või ventilatsiooni ei tohi kinni katta. 
● Kasutage seadet ainult kohtades, kus ei ole ristventilatsiooni. 

 

Ärge täitke, kui seade on soe. 
 
 

Ärge täitke, kui seade töötab. 
 
 

 
Kütus: 
Soovitatav kütus: 

vedelkütus, etanooli umbes 96%, denatureeritud MEK + Bitrex 
Kütuse hoiatused: 
R11 Väga tuleohtlik 
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R22 Alla neelatuna kahjustab tervist 
R36 Ärritab silmi 
R36/37/38 Ärritab si lmi, hingamiselundeid ja nahka 
R66 Korduv kokkupuude nahaga võib muuta naha hapraks  ja 
põhjustada selle lõhenemist 
R67 Kütuseaurud võivad põhjustada unisust ja uimasust 
S2 Hoidke lastele kättesaamatus kohas 
S7 Hoidke anum tihedalt suletuna 
S16 Hoidke süüteallikatest kaugel – ärge suitsetage 
S46 Kui olete toodet alla neelanud, võtke kohe ühendust arstiga ning näidake pakendit 

või silti 
Hoiustamine: 
Hoiustage originaalpakendis suletuna 
Hoidke kuivas 
Hoidke jahedas 
Hoidke eemal kütusega reageerivatest materjalidest 
Ettevalmistus/kasutus 
Võtke tulealus ja lisad pakendist välja. Eemaldage kaitsekatted ja pakendimaterjalid. Ärge 

kasutage tulealust, kui tulealus, klaaspaneelid või tuleanum on kahjustatud. 
Veenduge, et tulealus on ohutu ja vaadake üle vajalikud ohutusnõuded. 
Asetage tuleanum tulealusele (Hoiatus: ärge kunagi asetage tulealusele kütusega täidetud 

tuleanumat!) 
Asetage klaaspaneel ettevaatlikult selleks ettenähtud tühimikku. 
Klaaspaneele ei tohi eemaldada seadme töötamise ajal. Tulealust tohib põlema panna vaid 

siis, kui klaaspaneelid on paika asetatud. 
Kasutage tulealuste tööks ainult spetsiaalset kütuse geeli või etanooli. 
Tuleanuma täitmisel vältige lahtist tuld ja ärge suitsetage! 
Täitke tuleanum märgitud joone maksimaalpiirini (maksimaalne täidetavus 60 ml ? 

täitekõrgus u 23 mm). Kui vaja, kasutage selleks abivahendit, näiteks lehtrit. 
Ärge loksutage kütust maha. Kui see juhtub, eemaldage maha läinud kütus hoolikalt enne 

seadme süütamist. 
Palun kontrollige ohutusanumat (süvis betoonaluses) regulaarselt. Enne igat tuleanuma 

kütusega uuesti täitmist tuleb kontrollida, kas ohutusanumas on veel kütust. Sellisel 
juhul tuleb see tühjendada. 

Kütus peab kasutamise ajaks olema alati toatemperatuuril. Kui kütus on liiga külm, ei pruugi see 
korralikult põleda. 

Süüdake nüüd kütus külje pealt pika tiku või tulesüütaja abil. Esmalt on tuli 
tagasihoidlikum, mõne minuti pärast põleb see suuremalt. 
Hoiatus! Võib tekkida kerge plahvatus või leek. Ärge kunagi süüdake tulealust ülevalt, 
vaid alati külje pealt. Palun säilitage ohutuse tagamiseks tulealusest piisav kaugus. 

Kui kütus tulealusel ei sütti korduvatest katsetest hoolimata, võib põlemiseks vajalik osa alkoholi 
olla aurustunud, mistõttu on halvenenud kütuse süttimisvõime. Oodake veidi, valage 
tulealuselt kütus välja ja täitke see uuesti. 

Tagage õhu piisav ligipääs ilma tuuletõmbuseta! Asetage tulealus  nii, et tulealusest 1,5 m 
kaugusel ja selle kohal ei oleks kergsüttivaid objekte või materjale. 

Ärge kunagi hoiustage kütust töötava tulealuse või teiste soojus- või kuumusallikate 
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läheduses. 
Võimalusel põletada kütus tuleanumas alati lõpuni, et vältida uuesti süütamisel tekkivaid 
kõrgeid tuleleeke. 
Valage üle jäänud kütus välja siis, kui tuleanum on jahtunud. 
Hoiduge lahtise tule eest ja ärge suitsetage, sedasi väldite kütuseaurude süttimist. 
Laske tuleanumal enne uuesti süütamist jahtuda. 
Jälgige, et tuleanum on enne iga kasutust uuesti täidetud. 
Tulealust ei tohi soojalt süüdata. 
Tule kustutamine 
Selleks et enne kütuse lõppemist tuld kustutada, kasutage kaasas olevat metallkatet. Asetage kate 

ettevaatlikult tuleanumale. Kate takistab hapniku ligipääsu ning tuli kustub. 
Juhul kui tuli ei kustu, võtke metallkate tuleanuma pealt ära ning asetage tagasi tule peale. Kui 

tuli ka siis ei kustu, korrake protseduuri. Võib juhtuda, et seda peab tegema mitu korda, 
kuni leek on niimoodi lämmatatud. Ärge kunagi kustutage tuld veega. 

Juhul kui hoolimata ohutusnõuete järgimisest tekib tulekahju, tuleb kasutada alkoholi 
resistentset vahtu või süsinikdioksiidi tulekustutit. 

Minimaalne ooteaeg tule kustutamise ja põleti uuesti täitmise vahel peab olema 
vähemalt 15 minutit. 

Puhastamine 
Pange tähele: kuum pind on põletusohtlik! 
Enne seadme puhastama hakkamist laske seadmel täielikult jahtuda! 
Ärge kasutage intensiivseid abrasiivpuhasteid, tugevaid kemikaale ega lahuseid, mis 

võivad kahjustada seadme pinda. 
Eemaldage tulealuse pinnalt ja lisadelt kütusejäägid või mustus pehme niiske lapiga 

ning vajadusel õrna puhastusvahendiga. 
Puhastage tuleanumat regulaarselt sooja veega ja vajadusel õrna puhastusvahendiga. 
Laske pärast puhastamist seadme osadel täielikult kuivada. 
Hoiustamine 
Tulealuse hoiustamisel jälgige, et seade ja selle lisad oleksid täielikult jahtunud ning et 

tuleanumas ei oleks kütust. 
Hoiustage tulealust ja selle lisasid kuivas ja puhtas kohas. 
Kütust tuleks hoiustada eemal otsesest päikesevalgusest ning soojus- ja 

kuumusallikatest. 
Tulealuse paigaldatava ruumi suurus 
Tulealust tohib paigaldada vaid ruumis, millel on suurusele vastav ventilatsioon. Palun 
vaadake järgmist tabelit: 

 

Minimaalne ruumisuurus (m³) Ventilatsioon (n/h) Märkus 

 
55 

 
0,2 Ventilatsioonimäär hoones 

olevatest leketest 
tingituna 
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22 

 

0,5 
Tavapärane ventilatsioonimäär 

kindlustatud välisseintega ja 
keskmise ventilatsiooni 
tarbimisega hoonetel 

 

11 

 

1,0 

 
Tulealuse paigaldatava toa 

täielik ventileerimine ühe 
tunniga 

 
Ventilatsioon (1/h) Märkus 

0–0.5 Aknad ja uksed suletud 

0.3–1.5 Aknad avatud kaldasendis ilma 
kateteta 

5–10 Aknad pooleldi avatud 
 

Hoiatus! Kui korraga töötab ühel ajal mitu seadet, peab olema tagatud lisaventilatsioon. 
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