
Sunflame nestekaasulämmitin



Onnittelumme että olet valinnut Sunwind Sunflame nestekaasulämmittimen.

LUE TARKOIN OHEISET KÄYTTÖOHJEET
ENNEN KUIN ALAT KÄYTTÄÄ LÄMMITINTÄ
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Tekniset tiedot:
Kaasutyyppi: Propaani Maksimiteho: 4200 W
Kaasupaine: 30 mBar 13 BP Minimiteho: 2400 W
Maksimikulutus: 305 g / h Minimikulutus: 172 g / h
Suurin nestekaasupullon koko 11 kg teräs
Piezo- sytytys

Tämä lämmitin on valmistettu EN 449:2002 ohjeiden mukaisesti



B Varoitukset

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen kokoamista ja käyttöä.

Tämä lämmitin on valmistettu EU:n turvastandardien mukaisesti. Tästä huolimatta
sinun on käyttäjänä huomioitava seuraavaa.

Tämä lämmitin on tarkoitettu lisälämpölähteeksi, ei varsinaiseen lämmityskäyttöön.

Lämmitintä ei saa käyttää pölyisissä, kosteissa eikä likaisissa tiloissa.

Tätä lämmitintä on käytettävä ainoastaan oikean tyyppisellä ja paineisella kaasulla.
Huolehdi myös siitä että kaasupulloja säilytetään oikein kun ne eivät ole käytössä.

Tätä lämmitintä on käytettävä ainoastaan sellaisilla kaasusäätimillä jotka antavat
oikean kaasupaineen sekä kaasuletkuilla jotka ovat vahingoittumattomia.

Muista vaihtaa kaasuletku ainakin kahden vuoden välein.

Lämmitintä käytettäessä, huolehdi riittävän korvausilman saanti sekä poistoilman
esteettömän poistumisen.

Lämmitintä ei saa käyttää tiloissa jossa on muita kaasuja tai kemikaaleja.

Älä sijoita lämmitintä paloarkojen materiaalien lähelle.

Lämmitin kuumenee käytössä, jolloin sitä ei saa peittää millään eikä lämmittimen
eturitilää saa koskaan poistaa.

Lämmitintä ei saa liikuttaa sen ollessa päällä tai kuuma.

Sulje lämmitin aina ennen pullonvaihtoa.

Huolehdi ettei lapset tai lemmikit pääse polttamaan itseään

Älä käytä lämmitintä jos siitä puuttuu osia tai se on vioittunut.

Kaasusäädin on suljettava käytön jälkeen.

Älä jätä lämmitintä yöksi tai yksinään päälle.

Korjaukset ja huolto on suoritettava ammattitaitoisen henkilön toimesta.



Lämmitintä ei saa käyttää ilman että G-osan korjaus- ja huolto-ohjeita noudatetaan.

Lämmittimen kokoamisen jälkeen laite on tarkistettava kaasuvuotojen varalta F-
osassa kuvatulla tavalla.

C Lämmittimen kokoaminen

1. Nosta lämmitin varovasti ulos pakkauksesta
2. Poista kaikki pakkausmateriaalit
3. Tarkista että lämmitin on vahingoittumaton
4. U: n muotoinen kahva kiinnitetään lämmittimeen 4 mm ruuveilla jotka

tulevat lämmittimen mukana.
5. Irrota lämmittimen takalevy ja laita se sivuun
6. Varmista että kaasusäätimesi soveltuu kaasupulloon.
7. Varmista että kaasusäätimen hana on kiinni
8. Varmista että kumirengas kaasupullon kaulassa on ehjä ja

vahingoittumaton
9. Tartu kaasusäätimeen molemmin käsin ja nosta lukkorengasta samalla

kun painat kaasusäätimen kaasupullon venttiiliin kiinni (kuva 5)
10. Paina lukkorengas alas niin että kaasusäädin lukkiutuu kaasupulloon.

Kaasupulloa pitäisi voida nostaa säätimestä (kuva 6)
11. Sijoita kaasupullo lämmittimen sisälle.
12. Kiinnitä lämmittimen takalevy paikalleen (kuva 3), laittamalla kaksi

koukkua lämmittimen takapuolella oleviin uriin (kuva 2)

Kuva 1       Kuva 2



Kuva 3

   Kuva 4                      Kuva 5                    Kuvat 6

D Asennus

1. Käytettäessä lämmitintä, varmista riittävä ilman vaihtuvuus. Suositeltu
huoneen tilavuus on 85 m³. Alle 15 m³ huoneissa, lämmitintä ei
suositella käytettävän.

2. Lämmitintä on käytettävä pystyasennossa tasaisella ja vakaalla
alustalla. Älä käytä lämmitintä makuuhuoneessa, kellarissa tai
kylpyhuoneessa.

3. Lämmitintä ei saa käyttää alle metrin etäisyydellä muista
lämmönlähteistä. Huolehdi ettei lämmittimen etuosan lämpösäteily
vahingoita ympärillä olevia esineitä tai muita tuotteita.

4. Sijoita lämmitin siten että lämpö ohjautuu huoneen keskiosaan
parhaimman mahdollisen lämpöhajauman aikaansaamiseksi. Yritä
välttää lämmön kohdistuminen huonekaluihin ja verhoihin 2 metrin tai
sitä lyhyemmällä etäisyydellä.



5. Älä käytä lämmitintä ilman että kaasupullo on sijoitettu takalevyn
sisäpuolelle.

E Käyttö

Lämmittimen nupit ovat sijoitettu lämmittimen päälle

1. Avaa kaasusäätimen venttiili.
2. Avaa lämmittimen päällä oleva kansi, paina pisarakuvilla merkitty

nuppi pohjaan ja käännä kontrollinuppia yhden pisaran kohtaan.
3. Jatka painamista ja paina piezoa. Piezoa joutuu painamaan useamman

kerran. Piezo antaa terävän klikk-äänen ja alhaalla pilottipolttimossa
syttyy kipinä. Jos pilottipolttimo ei syty 10 sekunnissa, päästä nuppi
ylös ja odota 30 sekuntia ennen kuin yrität uudestaan.

4. Kun pilottiliekki on syttynyt, on nuppia pidettävä vielä alhaalla noin
40 sekuntia ennen kun voit päästää sen.

5. Yksi pisara, minimiteho
6. Kaksi pisaraa maksimiteho
7. Kääntääksesi lämmittimen pois päältä, sulje kaasupullon venttiili.
8. Älä pidä nuppia alhaalla pidempään kuin 40 sekuntia.
9. Älä liikuta lämmitintä sen ollessa vielä lämmin.

F Kaasuvuodot

Mikäli epäilet kaasuvuotoa, toimi seuraavalla tavalla

1. Sulje kaasusäätimen venttiili.
2. Sammuta kaikki avoliekit.
3. Avaa ikkunat tai ovet tuulettaaksesi hyvin.
4. Älä käännä pois päältä tai laita päälle sähkölaitteita.
5. Valmista sekoitus jossa on 50 % astianpesuainetta ja 50 % vettä.
6. Avaa kaasusäätimen venttiili.
7. Hiero pesuainesekoitusta kaikkiin liittimiin ja johtimiin.
8. Jos jossain on vuoto, niin siitä tulee syntymään kuplia.
9. Jos löydät vuotokohdan, niin sulje kaasusäätimen venttiili.
10. Kiristä olemassa olevat liittimet.
11.Avaa kaasusäätimen venttiili.
12.Jos vuoto jatkuu, sinun on otettava yhteyttä kauppiaaseesi.



G Puhdistus ja huolto

Ennen puhdistusta lämmitin on oltava suljettu ja kylmentynyt. Lämmittimen
ulkopintoihin käytetään pehmeää pyyhettä, vettä ja vähän astianpesuainetta. Älä
käytä hankausainetta tai karheita sieniä. Huolehdi siitä ettet puhdista lämmitintä
tulenaroilla puhdistusaineilla.

Tarkista ennen käyttöä ettei lämmitin ole vaurioitunut. Mikäli on vaurioitunut tai
likainen, niin ei saa ottaa käyttöön ennen kuin on puhdistettu tai ammattitaitoisen
henkilön korjaama.

H Lämmittimen säilytysohjeet

Ota kaasupullo pois lämmittimestä.
Varastoi kaasupullo ilmastoidussa huoneessa, erossa tulenaroista materiaaleista ja
muista syttyvistä lähteistä. Kaasupulloja ei voi varastoida kellariin. Lämmitin on
varastoitava kuivaan, pölyltä suojattuun paikkaan mieluiten alkuperäispakkaukseen.

Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä kauppiaaseesi.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Maahantuoja

Sunwind Gylling Oy
Niemeläntie 1
20780 Kaarina

sunwind@sunwind.fi


