
Mobiilsed otseküttega diiselküttega 
soojapuhurite kasutujuhend. 

TÄHELEPANU!  

Palun käesolev juhend enne puhuri kokkupanemist, kasutuselevõtmist ja hooldustööde tegemist hoolikalt läbi 

lugeda ja selles leiduv informatsioon endale selgeks teha. Puhuri ebaõige kasutamise tagajärgedeks võivad olla 

tõsised vigastused. Käesolev juhend tuleb alles hoida! 

 

 

 

 

                                       DLT-FA75K     DLT-FA125K, FA215K 

Kasutage petrooleumi või diiselkütust. Mobiilne diisel-soojapuhur on mõeldud  ajutiseks küttekehaks hästi 

ventileeritud ruumides (põllumajanduses, tööstuses, äriruumides jne.). 

 

 



 

Lahtipakkimine: 

1. Eemaldage kõik transportimisel kasutatud pakkematerjalid. 

2. Võtke kõik osad pakendist välja. 

3. Kontrollige kõigil osadel transpordivigastuste puudumist. 

Vigastuste leidmisel informeerige viivitamatult müüjat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOIATUS! Siseruumide õhusaaste risk. 

- Kasutage seadet ainult hästi ventileeritud ruumides! 
- Inimesed kellel on hingamisprobleeme konsulteerige eelnevalt arstiga. 
- Süsinikmonooksiidi mürgituse sümptomid meenutavad grippi- peavalu, peapööritus, iiveldus. Kui teil on 

sellised sümptomid kontrollige kas puhur töötab õigesti. 
- Sümptomite ilmnedes minge otsekohe värske õhu kätte! 
- Ärge  kunagi kasutage otseküttega puhurit elu- ega magamisruumides. 

 

Põletus-,  tule- ja plahvausoht! 

- Ärge kunagi kasutage kütusena  bensiini, benseeni, lahustit või teisi kergestisüttivaid aineid. 
- Ärge kasutage seadet tuleohtlike aurude keskkonnas. 
- Ärge kunagi lisage kütust töötavasse masinasse ega kuuma masinasse. Seade on töötamise ajal väga kuum! 
- Mudelile DLT-FA400K: Ärge lülitage jahutamata seadet välja. Jahutage seadet enne 3 minutit ja siis lülitage 

välja. 
- Minimaalsed vahekaugused: Väljund- 250 cm. Külgedelt, pealt ja tagant- 125 cm. 
- Ärge kunagi katke kinni õhu sisse- ja väljalaskeavasid. 
- Ärge paigaldage seadme ette ega taha torustikke (õhu juhtimiseks). 
- Ärge liigutage ega käsitlege seadet kui see on veel kuum. 
- Ärge trantsportige puhurit kui paagis on kütus. 
- Kui kasutate lisana termostaati siis võib seade igal hetkel tööle hakata! 
- Paigaldage puhur stabiilsele ja tasasele pinnale. 
- Hoidke lapsed ja loomad soojapuhurist eemale. 

 

Elektrilöögi oht! 

- Kasutage ID plaadil näidatud pinge ja sagedusega elektrivoolu. 
- Paigaldage puhur nii, et ta ei oleks kokkupuutes vihma, tilkuva vee jne. 
- Lülitage puhur vooluvõrgust välja kui see ei ole kasutusel. 

 

Mudel DLT-FA45K/75K 

Asetage käepideme augud kohakuti puhuri ülemise korpusega ja üendage käepide kruvidega. 

Mudelil DLT-FA125K on rattad ja käepidemed ja raam. Vajalikud tööriistad: kruvikeeraja, 8 mm mutrivõti ja pika 

otsaga näpitsad. 

1. Lükake telg läbi rataste kinnitusraami. Paigaldage rattad teljele. 
2. Asetage korkmutrid telgede otsa. Kinnitage korgid teljele. 
3. Asetage soojapuhur rataste kinnitusraamile. Jälgige, et õhu sissevõtuava (tagumine ots) jääks rataste suhtes 

õigele poole. Seadke rataste kinnitusraam nii, et avad kütusepaagi ääres ja rataste kinnitusraamis jääksid 
kohakuti. 

4. Toetage eesmine- ja tagumine käepide kütusepaagi äärde ülemisele servale. Asetage kruvid läbi 
käepidemetes, kütusepaagi äärikus ja rataste kinnitusraamis olevate avade. Pärast iga kruvi paigaldamist 
keerake kruvile kinnitusmutter (pingutage ainult käega). 

5. Kui kõik kruvid ja kinnitusmutrid on sellisel viisil paigaldatud, pingutage mutrid mutrivõtmega üle. 
 

Mudelitele DLT-FA175K, DLT-FA215K, DLT-FA400K on käepidemed komplekteeritud. Paigaldada on vaja rattad. 

 

 



Ohutussüsteemid. 

Kütusesüsteem. Õhk surutakse õhupumba abil õhutorusse ning seejärel põleti düüsi. Kütus voolab tekkinud 

õhuhõrenduse mõjul paagist üles düüsi ning pihustatakse ülipeente piiskadena põlemiskambrisse. 

Süütesüsteem. Süütesüsteemi juhtploki ülesandeks on anda süüturile elektrivoolu. Süütur süütab põlemiskambris 

kütuse ja õhu segu. 

Õhusüsteem. Mootori abil käitatav ventilaator surub õhu põlemiskambrisse ja põlemiskambri ümberolevasse ruumi. 

Õhk kuumeneb ning väljub soojapuhurist pideva puhta kuuma õhuvoona. 

Leegikontrollisüsteem. Kui sisemine temperatuur ületab ohutse piiri lülitab see puhuri välja. 

Elektrisüsteem on kaitstud kaitsmetega, mille andmed on näha ID plaadil. 

Leegi kustutamissüsteem. Süsteemi ülesandeks on leegi kustutamine, kui see ulatub väljundavast kaugemale. 

Tankimine. 

Ärge kunagi täitke kütusepaaki eluruumis. Ärge tankige puhurit tööajal ja kui puhur on kuum. 

OLULINE! Esimene puhuri käivitamine tehke väljas! 

Lugege läbi ohutusalane informatsioon! See on vajalik soojapuhuri ohutuks kasutamiseks. Käesoleva 

kütteseadme kasutamisel järgige kõiki kehtivaid eeskirju, määrusi ja seadusi. 

TÄHELEPANU! Kasutage kütteseadet ainult hästi ventileeritavates ruumides. Enne soojapuhuri kasutamise 

alustamist kontrollige, et puhuri iga 30 kW nominaalvõimsuse (100000 Btu/h) kohta oleks hoonel vähemalt 

2800 cm2 pindalaga välja avanev ava. 

Soojapuhuri käivitamine 

1. Täitke paak petrooleumi, diiselkütuse (talvekütus) või kerge kütteõliga (talveõli). 
2. Keerake kütusepaagi kork kinni. 
3. Ühendage soojapuhuri toitekaabel standardsesse 230 V / 50 Hz maandust omavasse pistikupessa. 

 

Vajadusel kasutage pikendusjuhet. 

 



NÕUDED PIKENDUSJUHTMELE 

Juhtme pikkusel 1,8-3m kasutage pikendusjuhet, mille  juhtmekiudude ristlõige on vähemalt 0,8 mm2 (18 AWG) 

Juhtme pikkusel 3,4 kuni 30,5 m kasutage pikendusjuhet, mille juhtmekiudude ristlõige on vähemalt 1,00 mm
2
 (16 

AWG). 

Juhtme pikkusel 30,8 kuni 61 m kasutage pikendusjuhet, mille juhtmekiudude ristlõige on vähemalt 2mm
2
 (14 AWG). 

Reguleerige termostaat sobivale temperatuurile ja lülitage puhur sisse „ON“ nupust. Indikaatorlamp süttib ja puhur 

hakkab tööle. 

Kui puhur ei käivitu  võib termostaat olla liiga madalale temperatuurile reguleeritud.  Kui puhur peale termoregulaatori 

reguleerimist ikka ei käivitu vaadake peatükki Veaotsing. 

Soojapuhuri seiskamine.  

Vajutage toitelüliti väljalülitatud 

asendisse (OFF). Ärge kunagi 

eemaldage toitejuhet enne ventilaatori 

seiskumist. 

Soojapuhuri lähtestamine (RESET) 

1. Vajutage toitelüliti väljalülitatud 
asendisse (OFF) ja oodake 10 
s (2 minutit, kui soojapuhur on 
äsja töötanud). 

2. Toimige „Soojapuhuri 
käivitamine” toodud juhiste 
järgi. 

 

Hoiustamine ja teisaldamine 

1. Tühjendage kütusepaak.  
Märkus. Mõnedel mudelitel on kütusepaagi all korgiga suletav kütuse väljalaskeava. Sellisel juhul eemaldage 
paagi tühjendamiseks kütuse väljalaskeava kork. Kui soojapuhuril puudub kütuse väljalaskeava, siis valage 
kütus välja sisselaskeava kaudu. Kontrollige, et paagist oleks kogu kütus välja voolanud. 

2. Keerake kütuse väljalaskeava kork tagasi. 
3. Kui väljavoolavas kütuses on jääkaineid, valage paaki 1 – 2 l puhast kütust, loksutage paaki ja laske kütusel 

uuesti välja voolata. Nii väldite tulevikus filtri ummistumist jääkainete/setete tõttu. 
4. Keerake kütusepaagi või äravooluava kork kinni. Utiliseerige vana või must kütus õigel viisil.  
5. Hoiustamisel hoidke soojapuhurit kuivas kohas. Veenduge, et seal poleks tolmu ja korrodeerivaid aure. 

TÄHELEPANU! Ärge jätke kütust suvekuudeks seisma, et seda järgmisel kütteperioodil (talvel) kasutada. 

Aegunud kütuse kasutamine kahjustab soojapuhurit. 

HOOLDUS 

Kunagi ärge püüdke hooldada kuuma, töötavat või vooluvõrgus olevat soojapuhurit. Selle 

tagajärjel võite saada raskeid põletushaavu või elektrilöögi. Kasutage originaalvaruosi. 



Kütusepaak: Loputage iga 150 - 200 töötunni möödudes või vastavalt vajadusele. 

Õhu sissevoolu filter: Peske seebiveega ja kuivatage (500 töötunni möödudes või vastavalt vajadusele). 

 Eemaldage puhuri kate ja ventilaatori kaitse. Peske või asendage õhu sissevoolu filter. Paigaldage kaitse ja 
kate tagasi. 

 

Õhu väljavoolu filter: Vahetage välja 500 töötunni möödudes või vastavalt vajadusele. Eemaldage puhuri kate 

ja ventilaatori kaitse. 

 Vahetage õhu väljundfilter ja peenfilter. 

 Paigaldage kate ja ventilaatori kaitse. 
 

Ventilaator: Puhastage regulaarselt. 

 Eemaldage puhuri kate. 

 Eemaldage ventilaatorit 
kinnihoidev kruvi. 

 Eemaldage ventilaator võllilt ja 
puhastage see põhjalikult. 

 Asetage ventilaator võllile tagasi, 
kinnitage mutter korralikult ja 
paigaldage puhuri kate. 

 

Düüs: Puhastage vastavalt 

vajadusele. 

1. Eemaldage puhuri kate. 
2. Eemaldage ventilaator. 
3. Eemaldage düüsisõlme küljest 

kütuse- ja õhuvoolikud. 
4. Eemaldage düüs düüsihoidiku 

küljest 5/8" otsvõtme abil. 
5. Puhastage düüsi suruõhuga, suunates suruõhujoa läbi düüsi selle 

esiotsa poolt. Eemaldage nii düüsi ümbrusest sinna kogunenud 
mustus. 

6. Asetage düüs düüsihoidikusse. 
7. Kinnitage düüsisõlm põleti klambri külge. 
8. Kinnitage düüsisõlme külge kütuse- ja õhuvoolik.  
9. Paigaldage ventilaator. 

 

Süütur: Puhastage 600 töötunni tagant või vahetage välja vastavalt 

vajadusele. 

1. Eemaldage puhuri kate. 
2. Eemaldage ventilaator. 
3. Eemaldage süüturi juhtmed süüteküünaldest. 
4. Eemaldage süüteküünlad põletipea küljest.. 
5. Puhastage süüteküünlad ja vajadusel vahetage välja  
6. Paigaldage süüteküünlad põletipeale tagasi. 
7. Paigaldage süüturi juhtmed süüteküünalde külge. 
8. Paigaldage ventilaator ja puhuri kate. 

 

Fotoelement: Vahetage kord aastas või vastavalt vajadusele. 

1. Eemaldage puhuri kate. 
2. Eemaldage ventilaator. 
3. Eemaldage fotoelement pesast. 
4. Puhastage fotoelement puuvillase lapiga. 

 



 

Fotoelemendi väljavahetamiseks: 

1. Eemaldage seade voluvõrgust ja eemaldage külgmine kate. 
2. Eemaldage juhtmed plaadilt ja eemaldage fotoelement. 
3. Paigaldage uus fotoelement, ühendage plaadile. 
4. Paigaldage külgmine kate. 
5. Paigaldage ventilaator ja pealmine kate. 

 
Kütusefilter: Puhastage või vahetage välja 2x kütteperioodi jooksul või 

vastavalt vajadusele. 

1. Eemaldage kate. 
2. Eemaldage kütusevoolik. 
3. Keerake kütusefiltrit vasatupäeva 90 kraadi  ja eemaldage filter. 
4. Peske filter puhta kütusega ja asetage tagasi. 
5. Kinnitage kütusevoolik. 
6. Paigaldage külje kate. 

 
Pumba rõhu reguleerimine: 

Kui mudelil ei ole sisseehitatud rõhuregulaatorit eemaldage manomeetri 

ava kate. 

 

1. Paigaldage lisatarvikuna rõhuregulaator. 
2. Käivitage soojapuhur  ja laske täisvõimsusel töötada. 
3. Reguleerige rõhk ( lapiku kruvikeerajaga). 
4. Kellaosuti suunas saab rõhku suurendada, vastupäeva vähendada. 
5. Reguleerige rõhk vastavalt mudelile: 

Mudel Rõhk (PSI) 

DLT-FA45K 3 

DLT-FA75K 4 

DLT-FA125K 5 

 

Peatage soojapuhur. Kui kasutasite lisaseadmena rõhuregulaatorit siis 

eemaldage rõhuregulaator. Keerake manomeetri ava kate tagasi. 

  



VEAOTSING 

  Viga Põhjus Eemaldamine 

E1 

Puudub kütus Täitke kütusepaak 

Fotosilm määrdunud Puhastage fotosilm 

Õhuväljund-, õhu sisskelaske- või lintfilter 

mustad Kontrollige filtrid üle 

Düüs ummistunud Puhastage düüs 

Vesi kütusepaagis või kütusefilter 

ummistunud 

Kontrollige kütusefiltrit, loputage paak 

puhta kerosiiniga.Vahetage süüur välja 

Vale rõhk Reguleerige rõhku vastavalt mudelile 

Vigane fotoelement Paigaldage uus fotoelement 

Puudulik elektriühendus süüturis Kontrollige ühendusi 

Süüturi juhe pole ühendatud 

süüteküünlaga Ühendage süüturi juhe süüteküünlaga 

E2 

Puudulik elektriühendus 

termoregulaatoriga Kontrollige elektriühenduse diagrammi 

Katkine termoregulaator Vahetage termoregulaator välja 

Termoregulaator on reguleeritud liiga 

madalale temperatuurile Reguleerige temperatuuri kõrgemaks 

LO Temperatuur alla -9 kraadi Looge vajalik keskkond 

Hi Tempertuur üle 50 kraadi  Looge vajalik keskkond 

 

 


