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Kasutusjuhendi märkused

Sümbolid

Hoiatus elektripinge eest
See sümbol viitab elektripinge tekitatavatele ohtudele
inimeste elule ja tervisele.

Tuleohtlike ainete hoiatus
See sümbol viitab süttimisohtlike ainete tekitatavatele
ohtudele inimeste elule ja tervisele.

Kuuma pealispinna hoiatus
See sümbol viitab kuumadest pealispindadest
lähtuvatele ja isikute elu ja tervist ohustavatele
ohtudele.

Hoiatus
Märgusõna tähistab keskmise riskiastmega ohtu, mille
eiramise tagajärjeks võib olla surm või rasked
vigastused.

Ettevaatust
Märgusõna tähistab madala riskiastmega ohtu, mille
eiramise tagajärjeks võivad olla kerged või mõõdukad
vigastused.

Märkus
Märgusõna viitab olulisele teabele (nt aineline kahju),
mitte ohtudele.

Teave
Selle sümboliga tähistatud juhised aitavad toiminguid
sooritada kiiresti ja ohutult.

Järgige juhiseid
Selle sümboliga tähistatud juhtnöörid viitavad sellele,
et järgida tuleb kasutusjuhendit.

Kasutusjuhendi kehtiva versiooni ja EL-i vastavusdeklaratsiooni
saate alla laadida järgmiselt lingilt:

IDX 30 D

https://hub.trotec.com/?id=40041

Ohutus

Lugege kasutusjuhendit enne seadme paigaldamist/
kasutamist hoolikalt ja hoidke seda alati seadme
kasutuskoha läheduses!

Hoiatus
Lugege kõiki ohutus- ja muid juhiseid.
Ohutus- ja muude juhiste eiramine võib põhjustada
elektrilööki, põletusi ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutus- ja muud juhised edaspidiseks
alles.
8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud
füüsiliste, meeleliste või vaimsete võimetega või
kogemuste ja teadmisteta isikud saavad seadet
kasutada järelvalve all või kui neid on seadme ohutu
kasutamise suhtes instrueeritud ning nad on seotud
ohtudest teadlikud.
Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi
järelevalve puudumisel seadet puhastada ega
hooldada.

Hoiatus
Jälgige, et nooremad kui 3-aastased lapsed ei viibiks
seadme läheduses, välja arvatud siis, kui nad on
pideva järelevalve all.
Lapsed vanuses 3–8 aastat võivad seadet ainult siis
sisse ja välja lülitada, kui nende tegevust jälgitakse ja
neid on seadme ohutus käsitsemise osas juhendatud
ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohte, seda
eeldusel, et seade on asetatud või paigaldatud
tavalisse kasutusasendisse.
Lapsed vanuses 3–8 aastat ei või ühendada pistikut
pistikupessa, seadet reguleerida, seadet puhastada ja/
või viia läbi kasutaja poolset hooldust.
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Hoiatus
Ärge kasutage seadet väikestes ruumides, kui neis
viibib inimesi, kes ei ole suutelised ruumist iseseisvalt
lahkuma ning kui nimetatud isikud ei ole pideva
järelevalve all.

• Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides.

• Ärge kasutage seadet agressiivses atmosfääris.

• Asetage seade püstiselt ja kindlalt kohale.

• Laske seadmel pärast märgpuhastust kuivada. Ärge laske
seadmel märjana töötada.

• Ärge kasutage seadet niiskete või märgade kätega.

• Ärge suunake seadmele otsest veejuga.

• Ärge pange kunagi esemeid ega jäsemeid seadmesse.

• Ärge katke töötavat seadet kinni ega transportige seda.

• Ärge eemaldage seadmelt ühtegi ohutusmärki, kleebist
ega etiketti. Hoidke kõik ohutusmärgid, kleebised ja
etiketid loetavas seisundis.

• Ärge istuge seadme peale.

• Seade ei ole mänguasi! Hoidke seade eemal lastest ja
loomadest. Kasutage seadet ainult järelevalve all.

• Alati enne seadme kasutamist kontrollige seadet, selle
tarvikuid ja ühendusosi võimalike kahjustuste
avastamiseks. Ärge kasutage defektseid seadmeid ega
seadme osi.

• Veenduge, et kõik väljapool seadet asuvad elektrijuhtmed
oleksid kaitstud kahjustuste eest (nt loomade poolt
põhjustatud kahjustuste eest). Ärge kunagi kasutage
seadet, kui elektrijuhtmed või võrguühendus on
kahjustatud.

• Elektriühendus peab vastama peatükis Tehnilised andmed
esitatud andmetele.

• Ühendage võrgupistik nõuetekohase kaitsmega
pistikupessa.

• Võrgukaabli pikenduse valimisel arvestage seadmete
kasutuskoormust, kaabli pikkust ja kasutusotstarvet.
Rullige pikendusjuhe täielikult lahti. Vältige elektrilist
ülekoormust.

• Enne seadme hooldus- või remonditöid eemaldage
võrgukaabel pistikupesast, võttes seejuures pistikust kinni.

• Kui te ei kasuta seadet, lülitage see välja ja tõmmake
võrgukaabel pistikupesast välja.

• Ärge kunagi kasutage seadet, kui olete avastanud, et pistik
või võrgukaabel on kahjustatud. 
Kui seadme toitejuhe saab kahjustada, siis peab tootja,
tootja klienditeenindus või muu sarnase kvalifikatsiooniga
personal selle ohtude vältimiseks välja vahetama.
Defektsed võrgukaablid kujutavad endast tõsist ohtu
tervisele.

• Arvestage seadme paigaldamisel minimaalseid
vahekaugusi seintest ja esemetest ning peatükis
Tehnilised andmed toodud ladustus- ja töötingimusi.

• Ärge kasutage seadet kardinate vahetus läheduses.

• Veenduge, et õhu sisse- ja väljavool oleks vaba.

• Veenduge, et seadme õhu sisseimemise poolel ei oleks
mustust ega lahtisi esemeid.

• Ärge paigaldage seadet põlevale aluspinnale.

• Transportige seadet ainult püstiselt.

Otstarbekohane kasutus
Seade on välja töötatud sooja õhu tekitamiseks ja seda tohib
kasutada ainult katusega kaetud välitingimustes või
ventileeritud ruumides, arvestades tehnilisi andmeid.

Seade sobib suurte ruumide kütmiseks (nt telgid, laod, töökojad,
ehitusobjektid, kasvu- või põllumajanduslikud hooned).

See on ette nähtud kasutamiseks ilma asukoha sageda
muutmiseta.

Seadet tohib kasutada ainult ruumides, kus on tagatud piisav
värske õhu juurdevool ja heitgaaside eemaldumine.

Seadme käitamine on lubatud ainult kütteõliga EL (extra light),
petrooleumi ja diisliga, aga mitte bensiini, raske kütteõliga jms.

Mitteotstarbekohane kasutus
• Seadet ei tohi paigaldada tule- ja plahvatusohtlikesse

ruumidesse ning aladele ega seda seal kasutada.

• Ärge asetage seadmele esemeid, näiteks riideid.

• Ärge kasutage seadet katusega katmata välitingimustes.

• Seadet ei tohi kasutada ebapiisava põlemisõhu-
juurdevooluga ruumides.

• Seadme omaalgatuslikud tehnilised muudatused, juurde-
ja ümberehitused on keelatud.

Personali kvalifikatsioon
Isikud, kes seda seadet kasutavad, peavad:
• olema teadlikud õlikütteseadmete kasutamisest tingitud

ohtudest, mis on seotud kuumuse, tuleohu ja puuduliku
ventilatsiooniga;

• olema teadlikud kütuste, nt kütteõli EL ja diisel,
käitlemisega seotud ohtudest.

• olema lugenud kasutusjuhendit, eriti selle peatükki Ohutus,
ja sellest aru saanud.
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Ülejäänud ohud

Hoiatus elektripinge eest
Seadme elektriosadega tohivad töötada ainult vastava
väljaõppega spetsialistid!

Hoiatus elektripinge eest
Tõmmake enne seadme mis tahes hooldustöid selle
võrgupistik alati vooluvõrgust välja!
Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides
seejuures pistikust kinni.

Tuleohtlike ainete hoiatus
Kütuste käitlemisel esineb põlenguoht.
Võtke kütuste, nagu kütteõli, petrooleum või diisel,
käitlemisel piisavaid ohutusmeetmeid.
Ärge ajage diislit, petrooleumi ega kütteõli maha. Ärge
hingake aurusid sisse ega neelake kütust alla. Vältige
kokkupuudet nahaga.

Kuuma pealispinna hoiatus
Seadme osad lähevad töö ajal väga kuumaks, eriti õhu
väljalaske juures. Esineb põletus- ja tuleoht. Ärge
käituse ajal seadet puutuge. Hoidke käituse ajal
seadme eesmisest osast min 3 m ohutut vahekaugust.
Pidage kinni tehniliste andmete kohastest
minimaalsetest vahekaugustest.

Kuuma pealispinna hoiatus
Selle seadme osad võivad minna väga kuumaks ja
tekitada põletusi. Eriti tähelepanelik tuleks olla siis, kui
juures on lapsi või teisi kaitset vajavaid isikuid.

Kuuma pealispinna hoiatus
Asjatundmatul käsitsemisel esineb põletusoht.
Kasutage seadet ainult otstarbekohaselt.

Hoiatus
Esineb põletusoht ja elektrilöögi oht asjatundmatul
kasutamisel.
Kasutage seadet ainult otstarbekohaselt.

Hoiatus
Seade võib osutuda ohtlikuks, kui instrueerimata isikud
kasutavad seda asjatundmatult või
mitteotstarbekohaselt! Personal peab täitma
kvalifikatsiooninõuded!

Hoiatus
Seade ei ole mänguasi ja peab olema laste
käeulatusest väljas.

Hoiatus
Lämbumisoht!
Ärge jätke pakendimaterjali hooletult vedelema. See
võib osutuda lastele ohtlikuks mänguasjaks.

Hoiatus
Asjatundmatu paigaldus võib põhjustada tuleohtu.
Ärge paigaldage seadet põlevale aluspinnale.
Ärge paigaldage seadet pikakarvalisele vaipkattele.

Hoiatus
Seadet ei tohi kinni katta, tekib suur tuleoht.

Käitumine hädaolukorras
1. Lülitage häda korral süüteleek toitelülitiga (asend 0) välja.
2. Hädaolukorras eemaldage seade vooluvõrgust. Lülitage

seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
3. Tooge isikud ohualast eemale.
4. Ärge ühendage defektset seadet uuesti vooluvõrku.

Ülekuumenemiskaitse
Seadmel on kaitsetermostaat, mis aktiveerub seadme
ülekuumenemisel (töötemperatuuri ületamisel).

Otsige ülekuumenemise põhjust.

Kui kaitsetermostaat ülekuumenemisel sisse ei lülitu, siis
vallandub ülekuumenemiskaitse. Seade lülitab end siis täielikult
välja. Sellise juhtumi korral pöörduge klienditeeninduse poole ja
laske ülekuumenemiskaitse välja vahetada.

Seadme teave

Seadme kirjeldus
Otsese küttega õlikütteseade IDX 30 D on mõeldud suurte hea
ventilatsiooniga ruumide kiireks kütmiseks. Õlikütteseade töötab
kütteõliga EL, petrooleumi või diisliga, seda ei tohi käitada
bensiini ega raskeõliga vms.

Tegemist on otsepõletusega õlikütteseadmega, mis on ette
nähtud paigaldamiseks välitingimustesse või ruumidesse, kus
on tagatud piisav värske õhu juurdevool.

Tööpõhimõte
Seade toodab soojust, juhtides külma sisseimetava õhu
põlemiskambrist mööda. Põlemiskambris toimub kütuse
põletamine. Sisseimetav õhk soojeneb ja juhitakse
väljapuhkeava kaudu keskkonda.

Üks osa sisseimetavast õhust tihendatakse ja juhitakse
sissepritsesüsteemi. Tekkiva alarõhu abil juhitakse kütus
paagist sissepritsesüsteemi. Sissepritsesüsteemis on kütuse
süttimine tagatud süütekontaktiga, kütus põleb pideva leegiga.



ET 5õlikütteseade IDX 30 D

Seadme osad

IDX 30 D

THERMOSTAT CONTROL

ROOM TEMP.

CLOSE
OPEN

1 2 3

4

5

6

78910

12

11

Nr Nimetus

1 Korpuse ülaosa

2 Õhu sisselase kaitsevõrega

3 Transpordikäepide

4 Ventilaator ja mootor

5 Manomeeter

6 Paak

7 Raam

8 Juhtpaneel

9 Paagi kaas

10 Ratas

11 Paagi täitetaseme näidik

12 Õhu väljalaskeava

Transport ja ladustamine

Märkus
Kui te ladustate või transpordite seadet asjatundmatult,
võib seade saada kahjustusi.
Jälgige seadme transpordi ja ladustamise teavet.

Transport
Seade on transportimise hõlbustamiseks varustatud rullikutega.

Järgige järgmisi suuniseid iga kord enne transporti.
• Lülitage seade välja.

• Tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja, võttes
seejuures pistikust kinni.

• Ärge tõmmake seadet toitejuhtmest.

• Laske seadmel piisavalt maha jahtuda.

Transpordi ajal järgige järgmiseid juhtnööre.
• Tõstke seadet transpordikäepidemest (2) pisut üles, nii et

tagumine tugi ei oleks enam maas.

• Veeretage seade ratastega soovitud kohta.

Ladustamine
Järgige neid näpunäiteid iga kord enne hoiustamist:
• Lülitage seade välja.

• Tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja, võttes
seejuures pistikust kinni.

• Laske seadmel piisavalt maha jahtuda.

Järgige ajal, mil te seadet ei kasuta, järgmisi hoidmistingimusi:
• kuivas ja külma ning kuumuse eest kaitstult;

• püstises asendis, tolmu ja otsese päikesekiirguse eest
kaitstud kohas;

• vajaduse korral kaetuna, et kaitsta seadet tolmu eest;
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Montaaž ja paigaldus

Tarnekomplekt
• 1 seade

• 1 transpordikäepide

• 2 ratast

• 2 rattakatet

• 1 telg

• 2 kinnitusrõngast

• 1 raam

• 4 kruvi, väikesed

• 4 kruvi, suured

• 1 juhend

Seadme lahtipakkimine
1. Avage karp ja võtke seade välja.
2. Võtke seade pakendist täielikult välja.
3. Kerige võrgukaabel täielikult lahti. Jälgige, et võrgukaabel

ei oleks kahjustatud ning ärge kahjustage seda lahti
kerides.

Paigaldamine
Seade on tarnimisel juba osaliselt eelmonteeritud. Paigaldada
tuleb veel rattad, raam ja transpordikäepide.

Rataste paigaldamine
Enne esmakordset kasutamist tuleb raamile kinnitada rattad ja
telg. Selleks toimige järgmiselt.
1. Lükake telg läbi raami avade.

2. Asetage mõlemad rattad teljele.
3. Kinnitage teljele kinnitusrõngad.
4. Asetage mõlemad rattakatted teljele.

Teave
Saate raami vajaduse korral (nt ladustamiseks) uuesti
demonteerida. Rataste vabastamiseks raamilt saate
rattakatted ja kinnitusrõngad lamedaotsalise
kruvikeerajaga ettevaatlikult lahti keerata.

Transpordikäepideme ja raami paigaldamine
1. Asetage seade raamile. Jälgige, et kruvide avad paikneksid

kohakuti.
2. Kinnitage esiteks 4 väikest kruvi raamile.
3. Keerake mutrid altpoolt kruvidele.
4. Asetage transpordikäepide tagumisele osale.
5. Kinnitage 4 suurt kruvi transpordikäepidemele, seadmele

ja raamile.

IDX 30 D

THERMOSTAT CONTROL

ROOM TEMP.

CLOSE
OPEN



ET 7õlikütteseade IDX 30 D

Paigaldamine
Seadme paigalduskoha valikul tuleb arvestada mitmeid ruumiga
seotud ja tehnilisi tingimusi. Eiramine võib kahjustada seadme
või tarvikute talitlust või ohustada inimesi või esemeid.

Paigaldamisel tuleb arvestada järgmist.
• Seadet on lubatud käitada ainult katusega kaetud

pindadel.

• Seade tuleb paigaldada stabiilsele ja põlemiskindlale
aluspinnale.

• Seade tuleb paigaldada kamina või välisseina lähedusse
või avatud, õhutatud pinnale.

• Seade tuleb ühendada nõuetekohaselt kaitstud
pistikupessa.

• Seadme paigaldusruum peab olema piisavalt õhutatud.

Jälgige piisava värske õhu juurdevoolu, kui seadmega
samas ruumis on isikuid või loomi.

• Seadme sissetõmbeava kaugus seinast ja esemetest peab
olema vähemalt 3 m (vt joonist).

Seadme läheduses ei tohi olla seinu ega suuri objekte.

• Sissetõmbe- ja väljapuhumisava ei tohi katta.

• Tagatud peab olema piisaval hulgal tulekustutussüsteeme.

25 30

35
40

45

5
10

15

20

3 m

3 m

3 m3 m

3 m

Kasutuselevõtt
• Kontrollige oma seadme tarnekomplekti terviklikkus üle.

Tarviku puudumisel pöörduge tootjaettevõtte Trotec
klienditeeninduse või edasimüüja poole, kelle juurest
seadme soetasite.

• Kontrollige seadet ja selle ühenduskomponente võimalike
kahjustuste suhtes.

• Järgige peatükis Paigaldamistingimused esitatud nõudeid.

• Täitke paak kütteõliga EL, petrooleumi või diisliga, nagu on
kirjeldatud peatükis Hooldus.

• Kontrollige seadet enne kasutuselevõttu ja kontrollige seda
kasutamise ajal reeglipäraselt, et tagada selle nõuetele
vastav seisund.

• Kontrollige, kas vooluvõrgu omadused vastavad seadme
andmesildil toodule.

• Veenuge enne oma seadme igat sisselülitamist, et
ventilaator liiguks vabalt, enne kui pistiku pistikupessa
panete.

• Ühendage toitekaabel nõuetekohaselt kaitstud
pistikupessa. Ehitusplatsidel peab pistikupesale olema
riiklike nõuete kohaselt (Saksamaal: VDE 0100/0105)
olema ette ühendatud rikkevoolu kaitselüliti (FI).

Seade on nüüd töövalmis.

Käsitsemine

Seadet tohivad kasutada vaid isikud, kes on seadme
käsitsemisega kursis.

Juhtelemendid

25 30

35
40

45

5
10

15

20

13 14 15

16

Nr Nimetus

13 Töö-LED

14 Temperatuurinäidik

15 Toitelüliti

16 Termostaadi pöördlüliti

Seadme sisselülitamine
Seade töötab, kuni soovitud ruumitemperatuur on saavutatud.
1. Lülitage sisse/välja lüliti (15) asendisse I.

ð Töötuli (13) põleb.
2. Seadistage pöördlüliti (16) soovitud ruumitemperatuurile.

See peaks olema kõrgem ajakohasest
ruumitemperatuurist.
ð Soovitud ruumitemperatuur kuvatakse

temperatuurinäidikul (14).
3. Tehke kindlaks, et süütamine on tegelikult aset leidnud.



8 ETõlikütteseade IDX 30 D

Seadme väljalülitamine

Hoiatus elektripinge eest
Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade
kätega.

Märkus
Seadme kahjustamine ülekuumenemise kaudu.
Ärge lülitage seadet kunagi pistikust tõmbamise teel
välja. Seeläbi võib seade ülekuumeneda.
Lülitage seade nõuetekohaselt välja. Tõmmake pistik
alles siis välja, kui ventilaatori mootor on täiesti seisma
jäänud.

1. Lülitage seade toitelüliti (15) asendisse 0 viimise teel välja.
ð Töötuli (13) kustub.

2. Oodake, kuni ventilaatori mootor on täielikult peatunud.
3. Kindlustage seade pistikust tõmbamise abil

taassisselülitamise vastu.
4. Laske seadmel täielikult maha jahtuda.

Vead ja rikked

Hoiatus elektripinge eest
Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse
avamist, tohivad teostada ainult volitatud
erialaettevõtted või valmistajafirma Trotec.

Hoiatus
Vigastusoht asjatundmatu remondi tõttu.
Ärge üritage kunagi seadet muuta ega parandada.
Omavolilised muudatused võivad põhjustada raskeid
kehavigastusi või surma.
Laske seadet remontida vaid sertifitseeritud töökojas.

Seadme laitmatut toimimist kontrolliti tootmise käigus mitu
korda. Kui sellest hoolimata peaks esinema talitlustõrkeid,
kontrollige seadet järgmise nimekirja alusel.

Seade ei käivitu.
Töötuli ei põle.
• Kontrollige elektritoidet.

• Kontrollige toitekaablit ja toitepistikut kahjustuste suhtes.

• Kontrollige hoone toitevõrgu kaitselülitit.

• Kaitsetermostaat võis rakenduda ülekuumenemise tõttu.
Lülitage seade välja ja laske sel vähemalt 10 minutit
jahtuda.

Seade käivitub, aga lülitub lühikese aja möödudes uuesti
välja.
Töötuli vilgub.
• Pumba rõhk võib olla vale. Kontrollige pumba rõhku ja

kohandage seda vajaduse korral, vt peatükki Pumba
suruõhu seadistamine.

• Võimalik, et filter on määrdunud. Puhastage õhufiltrit ja
vahetage see vajaduse korral välja, vt peatükki Õhufiltri ja
ventilaatori puhastamine.

Ventilaator töötab, aga seade ei käivitu.
Töötuli vilgub.
• Võimalik, et paagis pole kütust. Kontrollige paagi täitetaset.

Kui paak on tühi, lisage kütust, vt peatükki Paagi täitmine.

• Pumba rõhk võib olla vale. Kontrollige pumba rõhku ja
kohandage seda vajaduse korral, vt peatükki Pumba
suruõhu seadistamine.

Ventilaator ei käivitu, kuigi seade on ühendatud ja sisse
lülitatud.
Töötuli vilgub.
• Võimalik, et termostaat on seadistatud liiga madalale

tasemele. Seadistage termostaat kõrgemale tasemele.

Põletamine on ebapuhas.
• Võimalik, et filter on määrdunud. Kontrollige pumba rõhku

ja kohandage seda vajaduse korral, vt peatükki Pumba
suruõhu seadistamine

• Võimalik, et kütus on kehva kvaliteediga. Laske kütus
täielikult välja, vt peatükki Paagi tühjendamine. Lisage uut
kütust, vt peatükki Paagi täitmine.

• Pumba rõhk võib olla vale. Kontrollige pumba rõhku ja
kohandage seda vajaduse korral, vt peatükki Pumba
suruõhu seadistamine.

Esimest korda kasutamisel tekib sädemeid ja/või suitsu.
• Tegu ei ole vea ega tõrkega. Pärast mõningast tööaega

need nähud kaovad.

Müra teke süütamisel või jahtumisel
• Tegu ei ole vea ega tõrkega. Seadme metallosad paisuvad

kuumuse käes ja tekitavad müra.

Sädemed ja/või leek tungivad süütamisel seadmest välja.
• Tegu ei ole vea ega tõrkega. Torudesse võib olla

kogunenud õhku. Hoidke seadmest ohutusse kaugusesse.

Põlemiskambri leek ei süüta.
• Kontrollige paagi täitetaset. Kui paak on tühi, lisage kütust

(vt peatükki Hooldus).

• Kontrollige kas kütuses on mustust või vett. Vajaduse
korral laske kogu kütus välja ja täitke paak uue kütusega
(vt peatükki Hooldus).

• Turvaväljalülitus: kui leek kustub töö ajal, lülitatakse
elektroonika ja õlipump välja. Kontrollige põhjuseid
järgmiste kriteeriumite järgi.

– Ainult kvalifitseeritud personalile 
Kontrollige süüdet: süüteelektroodide vaheline kaugus
peaks olema 4 kuni 5 mm.
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Leek kustub põlemise ajal
• Kontrollige, et õhu pealevool ei oleks takistatud. Vajaduse

korral puhastage sissetõmbeavad.

• Kontrollige paagi täitetaset. Kui paak on tühi, lisage kütust
(vt peatükki Kasutamine).

• Niiskus paagis või kütuses Võtke ühendust
klienditeenindusega.

• Kontrollige kütust mustuse suhtes ja vahetage see
vajaduse korral välja.

• Voolukatkestus: voolukatkestuse korral süüde kustub,
seade lülitub kohe välja. Pärast voolukatkestust ei hakka
seade automaatselt tööle, uuesti käivitamiseks tuleb
vajutada toitelülitit.

Seade suitseb või tolmab
• Kontrollige toitepinget.

• Kontrollige kütust mustuse suhtes ja vahetage see
vajaduse korral välja.

• Kontrollige paaki mustuse suhtes ja tühjendage see
vajaduse korral (vt peatükki Hooldus). Lisage puhast
kütust.

Leek tuleb väljapuhkeavadest välja
• Kontrollige toitepinget.

• Kontrollige kütust mustuse suhtes ja vahetage see
vajaduse korral välja.

• Kontrollige paaki mustuse suhtes ja tühjendage see
vajaduse korral (vt peatükki Hooldus). Lisage puhast
kütust.

Märkus
Oodake vähemalt 3 minutit pärast igat hooldus- ja
parandustööd. Lülitage alles siis seade uuesti sisse.

Seade ei tööta pärast eelkirjeldatud kontrollimisi
korralikult?
Võtke ühendust klienditeenindusega. Vajaduse korral toimetage
seade remondiks elektritöödega tegelevasse volitatud
ettevõttesse või valmistajafirmasse Trotec.

Hooldus

Enne hooldust

Hoiatus elektripinge eest
Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade
kätega.

• Lülitage seade välja.

• Tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja, võttes
seejuures pistikust kinni.

• Laske seadmel täielikult maha jahtuda.

Hoiatus elektripinge eest
Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse
avamist, tohivad teostada ainult volitatud
erialaettevõtted või valmistajafirma Trotec.

Korpuse puhastamine
Puhastage korpust niiske pehme ebemevaba lapiga. Jälgige, et
korpusesse ei tungiks niiskust. Jälgige, et seadme
elektrikomponendid ei puutuks kokku niiskusega. Ärge
kasutage lapi niisutamiseks agressiivseid puhastusvahendeid,
nagu nt puhastusspreisid, lahusteid, alkoholi sisaldavaid või
abrasiivseid puhastusvahendeid.

Peale puhastamist kuivatage korpus.

Paagi täitmine
Paagi kaas ja täitetaseme näidik paiknevad juhtpaneeli kõrval
vasakul.
ü Oodake enne paagi täitmist, et seade oleks täielikult

jahtunud.
ü Kasutage vaid kütust, mis sobib seadme jaoks (vt Tehnilised

andmed).
1. Asetage seade tugevale tasasele põlemiskindlale

aluspinnale.
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2. Keerake paagi kaas (9) maha.

IDX 30 D

THERMOSTAT CONTROL

ROOM TEMP.

CLOSE
OPEN

CLOSE
OPEN 9

11

3. Täitke mahuti. Jälgige seejuures täitetaseme näidikut (11).
Peatage paagi täitmine vahetult enne punast ala.

4. Keerake paagi kaas (9) uuesti peale. Jälgige süvendeid
paagi aval ja kumerusi paagi kaanel. Need peavad paagi
kaane pealepanekul paiknema kohakuti. Vaadake, et paagi
kaas asetseks korralikult ja ei esineks ebatihedust.

IDX 30 D

THERMOSTAT CONTROL

ROOM TEMP.

Paagi tühjendamine

25 30

35
40

455
10

15

20

1. Pange valmis sobiv kogumisnõu.
2. Asetage seade kõrgema koha peale.
3. Keerake kruvikeerajaga lahti paagi alaküljel olev kruvi (vt

joonist).
4. Laske kütusel kogumisnõusse joosta.
5. Kui kütust enam ei tule, keerake väljalaskeava uuesti kinni.

ð Vaadake, et kruvi oleks korralikult kinni ja vahetage
vajaduse korral tihend ära, sest muidu võib kütus
hakata kontrollimatult välja voolama.

6. Käidelge kütust riiklike eeskirjade järgi.
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Õhufiltri ja ventilaatori puhastamine
Mõlemat õhufiltrit tuleb u iga 500 töötunni järel kontrollida ja
puhastada või välja vahetada.

Ventilaatorit tuleb vähemalt kord kütteperioodi jooksul
kontrollida määrdumise suhtes. Seda saab teha koos õhufiltri
kontrollimisega.

Õhufiltri ülevaade
Filtri korpus koosneb järgmistest osadest.
• Filtritihend (30)

• Eelfilter (31)

• Vahufilter (32)

• Filtri korpus (33)

30 31 32 33

Korpuse avamine
Õhufiltri ja ventilaatori kontrollimiseks tuleb kõigepealt
eemaldada kaitsevõre ja seejärel korpuse ülaosa.
1. Keerake lahti kaitsevõre 4 kruvi.

IDX 30 D

2. Eemaldage kaitsevõre.

IDX 30 D
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3. Keerake lahti korpuse ülaosa 8 kruvi.

IDX 30 D

THERMOSTAT CONTROL

ROOM TEMP.

0,6

0
,8

1

0

0
,2

0,
4

CLOSE
OPEN

4. Eemaldage korpuse ülaosa.

THERMOSTAT CONTROL

ROOM TEMP.

CLOSE
OPEN

IDX 30 D

Ventilaatori labade puhastamine
1. Puhastage ventilaatori labasid ettevaatlikult niiske pehme

ebemevaba lapiga. Jälgige, et korpusesse ei tungiks
niiskust. Jälgige, et seadme elektrikomponendid ei
puutuks kokku niiskusega. Ärge kasutage lapi
niisutamiseks agressiivseid puhastusvahendeid, nagu
puhastusspreid, lahustid, alkoholi sisaldavad või
abrasiivsed puhastusvahendid.

THERMOSTAT CONTROL

ROOM TEMP.

0,6

0
,8

1

0

0
,2

0,
4

Filtrikorpuse avamine
1. Eemaldage manomeeter.

0,6

0
,8

1

0

0
,2

0,
4
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2. Keerake lahti filtrikorpuse kuuskantkruvid.

3. Eemaldage filtrite ja tihendiga filtrikorpus.

Eemaldage ja puhastage filter ning vahetage see vajaduse
korral välja.
1. Eemaldage filtrikorpusest (33) mõlemad filtrid.

30 31 32 33

2. Kontrollige mõlemat filtrit määrdumiste ja kahjustuste
suhtes. 
Vahetage vajaduse korral eelfiltrid (31) välja.
Puhastage vahufiltreid (32) pehme ebemevaba kergelt
niiske lapiga. Juhul kui vahufilter on tugevasti määrdunud,
puhastage see sooja vee ning neutraalse
puhastusvahendiga.

3. Laske vahufiltril täielikult kuivada. Ärge paigaldage
seadmesse niisket filtrit.

4. Paigutage mõlemad filtrid uuesti filtrikorpusse (33).
Kontrollige tihendi õigest asetust (30).

30 31 32 33
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Filtrikorpuse paigaldamine
1. Asetage filtrite ja tihendiga filtrikorpus paika.

2. Keerake kinni filtrikorpuse kuuskantkruvid.

3. Paigaldage manomeeter.

0,6

0
,8

1

0

0
,2

0,
4

Korpuse ülaosa paigaldamine
1. Paigutage korpuse ülaosa seadmele.

THERMOSTAT CONTROL

ROOM TEMP.

CLOSE
OPEN

IDX 30 D
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2. Keerake kinni korpuse ülaosa 8 kruvi.

IDX 30 D

THERMOSTAT CONTROL

ROOM TEMP.

0,6

0
,8

1

0

0
,2

0,
4

CLOSE
OPEN

3. Asetage kaitsevõre paika.

IDX 30 D

4. Keerake kinni kaitsevõre 4 kruvi.

IDX 30 D

Pumba õhusurve seadistamine
Õhusurve peaks ideaalis olema 0,32 baari ja 0,36 baari vahel.
Õhusurvet saab töötamise ajal lugeda manomeetrilt (5).

Teave
Kui surve on üle 0,36 baari, väljub seadme
õhuväljalaskeavast leek. Seade lõpetab siis töötamise.
Kui surve on alla 0,32 baari, töötab seade edasi, aga
väiksema jõudlusega.

1. Reguleerige õhusurvet töötamise ajal lameda otsaga
kruvikeerajaga. Vähendamiseks keerake kruvi vastupäeva,
suurendamiseks keerake kruvi ettevaatlikult päripäeva.

0,6
0,8

1

0

0
,2

0
,4
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Tehnilised lisad

Tehnilised andmed

Näitaja Väärtus

Artiklinumber 1.430.000.066

Kütteviis Otse

Õhukogus 735 m³/h

Puhur Telgventilaator

Võrguühendus 1/N/PE ~ 220–240 V / 50 Hz

Nominaalne soojusväljund 30 kW (25 800 kcal)

Temperatuuritõus ΔT 90 °C (mõõdetuna 1,5 m
kauguselt)

Ühenduspinge 230 V / 50 Hz

Voolutarve 0,8 A

Kütusetarve max 2,9 l/h

Müratase 
(mõõdetuna 1 m kauguselt)

65 dB(A)

Kaal 20 kg

Mõõtmed 
(pikkus × laius × kõrgus)

388 × 942 × 460 (mm)

Miinimumkaugus seintest/
esemetest

3 m

Kütus
Seadmetele on lubatud järgmised kütused:
• kütteõli EL,

• petrooleum,

• diisel.
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Elektriskeem
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Varuosade joonis ja nimekiri Teave
Varuosade positsiooninumbrid erinevad
kasutusjuhendis esitatud seadme komponentide
positsiooninumbritest.
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Nr Varuosa Nr Varuosa Nr Varuosa

1 Combustion Chamber Assembly 5.8 Sealing gasket 19 Cord Bushing

2 Upper Shell 5.9 Airout Filter 20 Seal Ring

3 Burner Head Assembly 5.10 End Filter Cover 21 Water Drain Screw

3.1 Nozzle Kit 5.11 Pressure Gauge 22 PCB Bracket

3.2 Nozzle Seal Spring 5.12 Air Inlet Filter 23 Room Sensor

3.3 Nozzle Seal Washer 5.13 Adjusting Screw 24 Fuse

3.4 Nozzle Sleeve 5.14 Spring 25 Main PCB Assembly

3.5 Burner Head 5.15 Ball 26 Thermostat Control Knob

3.6 Air Line Fitting 6 Fan Guard 27 Power Switch

3.7 Fuel Line Fitting 7 Motor Bracket 28 Right Side Cover

3.8 Ignition Electrode 8 Lower Shell 29 Window Display

3.9 Screw 9 Oil Outlet Plug 30 Fuel Cap

4 Fan Assembly 10 Fuel FIlter 31 Clip Nut

5 Motor and Pump Assembly 11 Left Side Cover 32 Thermostat Bracket

5.1 Motor 12 Ignitor 33 Thermostat Limit Control Assembly

5.2 Pump Body 13 Capacitor 34 Air Line Hose

5.3 Plastic Connector 14 Grounding Plate 35 Fuel Line Hose

5.4 Rotor Kit 15 Fixation Part 36 Ignitor Wire

5.5 Blade 16 Fuel Tank 37 Photocell

5.6 End Pump Cover 17 Supporting Bracket 38 Photocell Bracket

5.7 Output Filter (small) 18 Power Cord 39 Fuel Gauge
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Jäätmekäitlus

Vanal elektri- või elektroonikaseadmel olev läbikriipsutatud
prügikonteineri märk näitab, et seadet ei tohi pärast kasutusaja
lõppu käidelda koos olmeprügiga. Teie lähikonnas on tasuta
tagastuse jaoks olemas vanade elektri- või
elektroonikaseadmete kogumispunktid. Vastavad aadressid
saate linna- või vallavalitsusest. Teiste meie loodud
tagastusvõimaluste kohta leiate teavet ka meie veebilehelt
www.trotec24.com.

Vanade elektri- või elektroonikaseadmete eraldi kogumine
võimaldab neid taaskasutada, materjali realiseerida või vanu
seadmeid muul moel ära kasutada ning vältida seadmetes
leiduvatest võimalikest ohtlikest ainetest tingitud kahjulikku
mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kütteõli
Kütteõli tuleb seadmest välja lasta ja kokku koguda.

Kütuseid tuleb käidelda vastavalt riigi seadustele.

Vastavusdeklaratsioon

See on vastavusdeklaratsiooni sisuline taasesitus. 
Allkirjastatud vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt 
https://hub.trotec.com/?id=40041.

Vastavusdeklaratsioon
EÜ masinadirektiivi 2006/42/EÜ, lisa II osa 1 peatükk A tähenduses.

Sellega kinnitame, et Trotec GmbH & Co. KG on alljärgnevalt
nimetatud masina välja töötanud, konstrueerinud ja
valmistanud kooskõlas EÜ masinadirektiivi 2006/42/EÜ
nõuetele.

Tootemudel/toode: IDX 30 D

Toote tüüp: õlikütteseade

Tootmisaasta alates: 2018

Vastavad EL-i direktiivid:
• 2014/30/EL: 29.03.2014

Kohaldatud harmoneeritud standardid:
• EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

• EN 55014-2:2015

• EN 60335-1:2012

• EN 60335-1:2012 + A11:2014

• EN 60335-2-30:2009+A11:2012+AC:2014

• EN 60335-2-102:2016

• EN 61000-3-2:2014

• EN 61000-3-3:2013

Kohaldatud rahvuslikud standardid ja tehnilised
spetsifikatsioonid:
• EN 13842:2004

Tehnilise dokumentatsiooni koostaja ja volitatud isiku nimi:
Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Straße 7, D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962 400

E-post: info@trotec.de

Väljastamise koht ja kuupäev:

Heinsberg, 14.02.2017

Detlef von der Lieck, ärijuht



Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg
  

 

+49 2452 962-400
+49 2452 962-200

info@trotec.com
www.trotec.com
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