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MÄRKUS! Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki 
siintoodud juhiseid. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. 

 



TEHNILISED ANDMED ET 
 

Mudel XK15 / A(REO 15) XK20 (REO 20) 
Nimivõimsus 15 kW 20 kW 
Kütusekulu 1,22 / 1,43 kg/h 1,62 kg/h 
Kütuse tüüp Diisel 
Voolupinge 230 V / 50 Hz 
Mootori võimsus 150 W / 2800 

p/min 
200 W / 2800 

p/min 
Rõhuseadistus 46 kPa 50 kPa 
Kütusepaagi mahutavus 11 / 15 liitrit 21,5 liitrit 
Soojuse tootmine    500 m3/h 500 m3/h 
Pihusti kood K 75 K125 
Netokaal 14 kg 18 kg 
Pakendi suurus 70 x 33 x 47 cm 70 x 33 x 47 cm 

 
OHUTUSJUHISED  

 
1. Kontrollige hoolikalt, kas soojapuhur on terve. Ärge kasutage kahjustatud soojapuhurit.  
2. Ärge muutke soojapuhuri ehitust ega kasutage modifitseeritud soojapuhurit.  
3. Kasutage ainult diislit. Rohkem teavet saate kohalikust seadusandlusest või edasimüüja 
käest. 

 
4. Seade on mõeldud kasutamiseks vaid siseruumides. Ärge kasutage seadet õues. 
5. Kasutage seadet vaid hästiõhutatud kohas.  
6. Hoidke kergestisüttivad materjalid, nagu näiteks paber ja puit, soojapuhuri väljalaskeavast 
vähemalt 2,5 m kaugusele ja 1,5 m kaugusele soojapuhuri ümbert ja sisselaskeavast. Asetage 
soojapuhur 3 m kaugusele presendist või kilekatetest ning kinnitage nii, et need ei laperda.  

  
7. Ärge kunagi suunake soojapuhurit otse lähedalolevate inimeste poole. 
8. Ärge kasutage soojapuhurit eluruumides. 
9.   Olge eriti hoolikas, kui soojapuhurit kasutatakse laste, puuetega inimeste või vanurite 
lähedal. Lapsi ja puuetega isikuid ei tohi lubada soojapuhuri lähedusse. 
10. Soojapuhur tuleb asetada kindlale, tasasele pinnale. Paigaldage soojapuhur nii, et sellele 
ei satuks veepiisku, vihma ja/või vett. 
11. Ärge kasutage soojapuhurit tolmuses keskkonnas. Kontrollige, et soojapuhuri sisselaske- 
ja väljalaskeavad oleksid vabad.  
12. Kasutage seadet ainult märgitud võrgupingega. Elektriühendused ja maandus peavad 
vastama standarditele EN 60335-1 ja EN 50165. Kasutage ainult korrektselt maandatud 

HOIATUS: ÄRGE KASUTAGE BENSIINI, KASUTATUD KÜTUST, VÄRVIVEDELDIT, ALKOHOLI VÕI MIS 

TAHES MUUD TÜÜPI KÜTUST. VALE KÜTUSE KASUTAMINE VÕIB PÕHJUSTADA PLAHVATUSOHU JA 

VÕIB OLLA SURMAV! 

Hoiatus: Kuna töötava soojapuhuri pind ja väljalasketoru lähevad väga kuumaks, ärge olge 
soojapuhuri lähedal, vältimaks põletusi ja riiete süttimist. Hoidke lapsed, riided ja 
kergestisüttivad materjalid soojapuhurist eemale. 



pistikupesa või pikendusjuhet. 
13. Ärge liigutage, käsitsege ega hooldage soojapuhurit kui see on kuum või põleb.  
14. Kasutage soojapuhurit ainult vastavalt riiklikule ja kohalikule seadusandlusele, 
direktiividele, eeskirjadele ja teistele asjakohastele piirangutele.  
 

ENNE KÄIVITAMIST  
 

1. Eemaldage transpordiks kasutatud pakkematerjal.  
2. Võtke soojapuhur pakendist välja. 
3. Kontrollige põhjalikult, kas soojapuhur on terve. Kui märkate kahjustusi, teatage nendest 
viivitamatult edasimüüjale, kellelt soojapuhuri ostsite. 
4. Järgige kõiki ettevaatusabinõusid. 
5. Paigaldage soojapuhur kergestisüttivast materjalist ohutusse kaugusesse.  
6. Tehke õhuava suurusega 30 cm2 iga 1 kW kohta. Kui kasutate rohkem kui ühte 
soojapuhurit suurendage ventilatsiooni mahtu. Järgige ventilatsioonile seatud miinimumnõudeid 
vältimaks vingumürgitusega seotud ohte. Enne soojapuhuri kasutamist veenduge, et need 
nõuded on täidetud. 
7. Täitke kütusepaak puhta diisliga. Väga külma ilma korral võib paaki tekkida 
kondensatsioon. Selle vältimiseks soovitame lisada antifriisi vastavalt juhistele. Soojapuhuri 
täitmiseks kasutage vähemalt 8 liitrit kütust. Veenduge, et soojapuhur asetseb rõhtsalt ja ärge 
seda üle täitke. Täitmiseks kasutage lehtrit või pika tilaga kanistrit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÄHTIS: Veenduge, et kütusepaak on puhas. Võõrkehad, nagu näiteks rooste, mustus või vesi, 
sunnivad süüteplokki soojapuhurit seiskama. Samuti tuleb võõrkehade olemasolul soojapuhuri 
küttesüsteemi sagedasti puhastada. 

TÄHTIS: Enne paagi esmakordset täitmist või tehes seda pärast pikaajalist ladustamist, 
tühjendage paak tekkinud niiskusest või kondensatsioonist.  



 
 
TÖÖ SEADMEGA  

 

KÄIVITAMINE  
1. Kontrollige, et käivituslüliti on välja lülitatud (OFF). Ühendage soojapuhur maandatud 

pistikupesasse 230 V/50 Hz.  
2. Käivitage soojapuhur, lükates käivituslüliti ja seiskamislüliti sisselülitatud asendisse (ON). 

Soojapuhur hakkab tööle ja seiskub automaatselt pärast seda kui määratud 
toatemperatuur on saavutatud.  

 

 

SEISKAMINE 
1. Lülitage seiskamislüliti välja. 
2. Peale 60 sekundit omajahutust katkestab mootor pöörlemise automaatselt. 
3. Lülitage käivituslüliti välja. 
4. Eemaldage soojapuhur vooluvõrgust. 
 

 

LADUSTAMINE JA TRANSPORT  
 

1. Enne transportimist tühjendage kütusepaak. Paagi all asub äravoolukork, võtke see ära ja 

SEISKAMISLÜLITI HOIATUSLAMP 

TÄHTIS: Ärge kunagi eemaldage seadet vooluvõrgust seda juhtmest tõmmates.  

HOIATUS: Soojapuhur on varustatud isetuvastusseadmega, mis töötab 3 sekundit enne 
ventilaatori mootori pöörlemahakkamist. Kui tuvastatakse mõned väiksemad defektid, 
proovib seade soojapuhurit kolm korda automaatselt taaskäivitada. Iga taaskäivituse tsükkel 
kestab 7 sekundit. ÄRGE puudutage masina käivitus- ega seiskamislülitit selle aja jooksul. 



tühjendage paak. Veenduge, et kogu kütus on välja voolanud. 
2. Kui märkate tühjendatud kütuses prahti, lisage paaki veidi uut kütust, segage seda ja 

tühjendage paak taas. See hoiab ära filtrite prahiga ummistumise edaspidisel kasutamisel. 
3. Vajaduse korral vahetage välja kütusepaagi või äravoolukork. Käidelge vana ja must kütus 

vastavalt eeskirjadele. Vajaduse korral konsulteerige kohaliku õli käitleva 

teeninduskeskusega. 
4. Enne soojapuhuri ladustamist tühjendage õlipaak ja puhastage soojapuhur nagu on 

kirjeldatud peatükis Hooldus. Hoidke soojapuhurit kuivas, lastele kättesaamatus kohas. 
Veenduge, et ladustamispaik oleks tolmuvaba ja seal poleks söövitavaid gaase.  
 

 HOOLDUS JA TEENINDUS  

 

Maksimaalse tõhususe ja probleemivaba töö säilitamiseks puhastage ja kontrollige masinat 
ning hooldage seda regulaarselt.  
 

IGAPÄEVANE HOOLDUS  
1. ÜLDINE: Kontrollige soojapuhurit visuaalselt, kas sellel on lahtitulnud või kahjustunud osi. 
Kontrollige mutrite ja poltide kinnitust, need võivad olla lahti tulnud vibratsiooni või hooletu 
käsitsemise tõttu. Kahjustatud osad tuleb enne soojapuhuri kasutamist ära parandada. 
Kontrollige soojapuhurit veendumaks, et see töötab normaalselt (vt. „Normaalne töö“).  
2. FILTRID: Mustad õhu- või kütusefiltrid võivad põhjustada õhu-kütuse segus 
tasakaaluprobleeme. Kindlaim viis selle kindlakstegemiseks on tugeva lõhna eritumine või kui 
soojapuhurit on raske süüdata. Vajaduse korral puhastage filtreid nagu on kirjeldatud lõigus 
„500 töötunni järgne hooldus“ ja „Iga-aastane hooldus“. Soojapuhurit ei tohi kunagi lasta 
töötada ilma filtriteta.  
 

500 TÖÖTUNNI JÄRGNE HOOLDUS   
1. ÕHU SISSEVOOLUAVA FILTER: Võtke filtrielement ära ja peske see pehme pesuvahendiga 
puhtaks. Kuivatage hoolikalt ja pange oma kohale tagasi. Kui soojapuhurit kasutatakse kohas 
kus on palju tolmu või mustust, puhastage nii sageli kui vajalik (ligikaudu iga 50 tunni järel).  
2. TOLMU EEMALDAMINE. Puhastage soojapuhurit kaks korda hooaja jooksul (sagedamini, 
kui ruum on tolmune). Eemaldage trafodele, põletile, mootorile ja ventilaatori labadele 
kogunenud tolm suruõhuga ja puhta kuiva riidelapiga. Veenduge, et kõik võõrosakesed on 
eemaldatud, eriti põleti juures ja põlemiskambris.  
3. FOTOELEMENT: Puhastage fotoelement pehme kuiva riidelapiga.  
4. PIHUSTI: Kütuses olev mustus ja kompressorist tulev süsinik kogunevad pihustile ja 
ummistavad selle viimaks, mis tähendab et kütust ja õhku voolab vähem. Rõhk tõuseb 
järk-järgult, saates soojapuhurile vale kütuse-õhu segu ja eritades tugevat lõhna ja suitsu. Kui 
see juhtub, vahetage kütusepihusti välja.  
5. KÜTUSEPAAK: Puhastage kaks korda hooaja jooksul (paljukasutatavatel perioodidel 
puhastage kaks korda kuus). Tühjendage kütusepaak ja loputage puhta kütteõliga.  

HOIATUS: Vigastuste vältimiseks eemaldage soojapuhur enne hooldustööde tegemist 
elektrivõrgust. 



 

IGA-AASTANE HOOLDUS  
1. ÕHUFILTER: Võtke õhufilter ära ja koputage määrdunud külge õrnalt vastu kõva pinda, et 
mustus eemalduks. Selle filtri puhastamiseks ei tohi kasutada suruõhku ega vedelikke. Pange 
filter oma kohale tagasi filtrikorpusesse samasse asendisse kui enne äravõtmist. Kui filter on 
väga must, vahetage see uue, sama tüüpi filtri vastu välja. Filtrikatet tagasi pannes veenuge, et 
tihend on korralikult omal kohal ja kruvid filtrikattes on kõvasti kinni keeratud, vältimaks 
õhulekkeid.  
2. KÜTUSEFILTER: Ühendage kütusefilter kütusejuhtme küljest lahti ja suunake suruõhk läbi 
filtri kütuse voolamisele vastupidises suunas. Suruõhku kasutades tuleb kanda kaitseprille.  
3. ÕHU- JA KÜTUSEVOOLIKUD: Kui puhastamise ajal võetakse õhu-või kütusevoolikud ära, 
veenduge enne seadme käivitamist, et need on korralikult seadme külge ühendatud.  

 

RÕHUSEADISTUS 

 
Rõhk on tehases seadistatud sobivale survele. Kui õhusurve pole õigel tasemel, on selle 
põhjuseks kõige tõenäolisemalt mustad õhufiltrid, osaliselt ummistunud pihusti, õhuleke 
süsteemis või valesti seadistatud rõhk. Kui rõhku tuleb reguleerida, määrake kõigepealt 
kindlaks oma soojapuhuri õige rõhk, mille leiate tehnilistest andmetest. Võtke õhufiltri katte kork 
ära ja kinnitage selle külge täpselt kalibreeritud manomeeter. Käivitage soojapuhur ja märkige 
üles rõhu väärtus. Kui rõhk on liiga madal, keerake rõhu reguleerimiskruvi aeglaselt sissepoole 
(päripäeva) kuni saavutate õige rõhu. Kui rõhk on liiga kõrge, pöörake reguleerimiskruvi 
aeglaselt väljapoole (vastupäeva), kuni saavutate õige rõhu. Kui õige rõhk on saavutatud, 
eemaldage soojapuhur vooluvõrgust, võtke manomeeter ära ja pange kork tagasi.  
 

 
NORMAALNE TÖÖ 
Märgid, mis näitavad, et soojapuhur töötab õigesti: 

• Leek jääb soojapuhuri sisse.   
• Leek on kollane.   
• Soojapuhurist ei eritu tugevat ebameeldivat lõhna, silmad ei jookse vett ja puuduvad ka 

muud füüsilise ebamugavuse märgid.   
• Soojapuhuri sees ega selle pinnal pole suitsu ega tahma. 
• Soojapuhur ei seisku ootamatult ega seletamatutel põhjustel. 

 

Kui märkate soojapuhuri ebaharilikku käitumist, lõpetage selle kasutamine ja võtke viivitamatult 
ühendust oma edasimüüja või professionaalse teeninduskeskusega. 

HOIATUS: Liiga kõrge rõhk põhjustab põlemiskambri kahjustusi.  

HOIATUS: Soovitame tungivalt, et mis tahes osa vahetaksid välja teeninduseksperdid, 
kes kasutavad originaalvaruosasid. 

HOIATUS: Seda toimingut tohib teha vaid väljaõppinud spetsialist! 



 

 
 
RIKETE KÕRVALDAMINE  

 

Soojapuhur on varustatud isetuvastusseadmega. Normaalse töö puhul põleb hoiatuslamp. Kui 
hoiatuslamp vilgub, kontrollige järgnevat: 
 

A) Kas pinge on õige? 
B) Kas kütus on õige? 
C) Kas miski takistab õhu sissevoolu ja/või kuuma õhu väljavoolu? 
D) Kas toatemperatuuri seadistus on liiga madal? 
E) Kas kütusepaak on tühi? 
 

Pärast ülaltoodud punktide kontrollimist proovige soojapuhurit käivitada. Kui probleem on alles, 
võtke ühendust oma edasimüüja või teeninduskeskusega. 
 

 
Rike        Võimalik põhjus Mida teha   

Soojapuhur ei käivitu Juhtmed lahti või kulunud Ühendage juhtmed uuesti või 
vahetage välja 

Juhtimisahela paneel kulunud Vahetage välja 
Termostaat katki Vahetage välja 

Sädet pole Süüturi juhe lahti või kulunud Ühendage juhe uuesti või vahetage 
välja  

Süüturi vale vahekaugus Reguleerige kaugusele 2,5-3,0 mm  
Rikkis trafo Vahetage välja 

Soojapuhur käivitub, aga 
lülitub hiljem 

seletamatutel põhjustel välja 

Kütusefilter must Puhastage/vahetage välja 
Pihusti must Puhastage/vahetage välja 

Fotoelement must Puhastage ettevaatlikult 
Rikkis solenoidklapp Vahetage välja 

Põlemine pole stabiilne Pihusti must Puhastage/vahetage välja 
Kütusefilter must Puhastage/vahetage välja 

Õhurõhk vale Puhastage õhufilter/vahetage välja 
Kontrollige õhuvoolikut/vahetage 

välja 
Kontrollige kütusevoolikut/vahetage 

välja 
Seadistage rõhk uuesti 

Rootor ja labad kulunud/vahetage 
välja 

Kontrollige kompressori 
tihendeid/vahetage välja 

 

TÄHTIS: Alltoodud tabel on mõeldud vaid spetsialistidele, MITTE 
LÕPPKASUTAJATELE.  

HOIATUS: Defektse soojapuhuri kasutamine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi ja/või 
varalisi kahjusid! 



HAJUTATUD VAADE JA SEADME OSAD  
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kood Kirjeldus Märkused Kood  Kirjeldus Märkused 
1 Kütusepaak  59 Mutter M4  
2 Kütusetoru tugi  60 Seib D4  
3 Kütusenäidik  61 Polt M4X12  

 



4 Kütusefiltri alus  62 Polt M4X6  
5 Kütusefilter  63 Polt M3X10  
6 Kütusepaagi kork  64 Mutter M3  
7 Tagakülje plaat  65 Kruvi  
8 Esikülje plaat  66 Polt M4X14  
9 Alumine plaat  67 Kruvi  
10 Kummist vahetükk Ainult 

mudelil 
REO 15 

68 Hammasseib  

11 Õhu sissevoolulaba   69 Polt M6X12  
12 Ülekuumenemisvastase 

katkestusseadme alus 
 70 Seib D6  

13 Ülekuumenemisvastane 
katkestusseade 

 71 Neetmutter  

14 Fotoelemendi korpus  72 Tihvt D3X16  
15 Fotoelement  73 Polt M5X40  
16 Elektrood  74 Käepide Ainult 

mudelitel 
REO 10/15 

17 Pihustihoidik  75 Mootorisõlm  
18 Kütusetoru  76 Mootori tugiplaat  
19 Õhutoru  77 Ventilaatorilaba tugi  
20 Toruklamber  78 Ventilaatorilaba   
21 Pihusti  79 Kondensaatorihoidik  
22 Korpuse ülemine osa  80 Kondensaator  
23 Sissevooluava rest  81 Pumbakamber  
24 Pistikukate Mitte 

T-tüübile 
82 Rootori korpus  

25 Kaugjuhtimise pistik Mitte 
T-tüübile 

83 Rootor  

26 Lühike pistik Mitte 
T-tüübile 

84 Rootori tugi  

27 Pikk kaabel  85 Siiber  
28 Elektrijuhe  86 Torupõlv  
29 Kaabliklamber  87 Pumbakate  
30 Parema külje plaat  88 Tihend  
31 Digitaalpaneel Ainult 

T-tüübil 
89 Õhufilter  

32 Digitaalpaneeli kate Ainult 
T-tüübil 

90 Metallekraan  

33 Kõrgepingekarp  91 Väike käsnfilter  
34 Kõrgepingekarp  92 Teraskuul  
35 Solenoidklapp  93 Vedru  
36 Torupõlv  94 Nailonrõngas  
37 Konnektor  95 Kruvikork  
38 Solenoidklapi tugi  96 Reguleerimisnupp  
39 Vasaku külje plaat  97 Peamine käsnfilter  
40 Peenfiltri kate  98 Kruvikate  
41 Peenfilter  99 Vedru  



42 Peenfiltri korpus  100 Amortisaator  
43 Paagi raam Mitte 

mudelile 
REO 15 

101 Vedruseib  

44 Rattatelg Mitte 
mudelile 
REO 15 

102 Seib  

45 Ratas Mitte 
mudelile 
REO 15 

103 Polt M4X12  

46 Käepideme raam Mitte 
mudelitele 
REO 15/20 

104 Mutter M6  

47 Polt M5X45 Mitte 
mudelile 
REO 15 

105 Polt M5X10  

48 Mutter Mitte 
mudelile 
REO 15 

106 Vedruseib  

49 Seib 5x12 Mitte 
mudelile 
REO 15 

107 Kuuskantpolt M5X30  

50 Seib D8 Mitte 
mudelile 
REO 15 

108 Kuuskantpolt M5X25  

51 Mutter M8 Mitte 
mudelile 
REO 15 

109 Sisemise puksi sõlm  

52 Seib 6x12  110 Põlemiskamber  
53 Mutter M6  111 Õhu sisselaskesõlm  
54 Polt M4X10  112 Kompressorisõlm  
55 Kruvi  113 PCB koos 

sisseehitatud 
termostaadiga 

Ainult 
T-tüübile 

56 Polt M5X10  PCB ilma sisseehitatud 
termostaadita 

Mitte 
T-tüübile 

58 Mutter M5  Lisata
rvik 

Kaugjuhtimispult Ainult 
T-tüübile 

58 Polt M4X8  Kaabel 
termo-kontrollerile 

Mitte 
T-tüübile 

 



 
 
Skeem: 
 
POWER PLUG – ELEKTRIPISTIK 
POWER SWITCH – PEALÜLITI 
STOP SWITCH – SEISKAMISLÜLITI 
WARNING LAMP – HOIATUSTULI 
Circuit board – trükkplaat 
OVER-HEAT CUT-OFF – ÜLEKUUMENEMIVASTANE TAKISTUSSEADE 
SOLENOID VALVE - SOLENOIDKLAPP 
PHOTO CELL – FOTOELEMENT 
THERMOSTAT (optional) – TERMOSTAAT (lisatarvik) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EÜ-VASTAVUS- 
DEKLARATSIOON 

 
Isojoen Konehalli Oy 

Keskustie 26 

61850 Kauhajoki As 
Soome 

 
teatab, et 

 
SOOJAPUHUR 

mudeli numbriga XK15 /A  (REO 15) ja XK20 
(REO 20) 

 
vastab masinadirektiivi 1998/37/EÜ nõudmistele 

 
ning samuti ka standardite DIN EN 13842, DIN 

30697-2 ja DIN EN 267nõudmistele.  
 

Vastavusdeklaratsioon lõpetab kehtimise, kui 
seadme tehnilisi või muid omadusi muudetakse ilma 
tootja loata. 

 
Kuupäev: 10.1.2012 

Allkiri: 
 
 
 

____________________ 
Harri Altis - Ostujuht 

(volitatud koostama tehnilist dokumenti) 
 

 


