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T  urvallisuus- ja kä  yttö  ohjeet S  unw  ind nestekaasulä  mmittimelle

 
Lä mmittimeen tarvitaan yksi kappale AA (LR6) 1,5 V paristo 
(ei sisä  lly pakkaukseen) 

E   nnen kä  y  ttö  ö  nottoa
•    Nestekaasulä  mmittimen kä  yttö   on sallittu ainoastaan matalapaineisella propaanikaasulla.
•    Laite on tehty nopeaan lä  mmittä  miseen tai lisä  lä  mmittimeksi,                       ei ensisijaiseksi

lä  mmö  nlä  hteeksi.

 

Turvallisuusohjeet
•    Nestekaasupullojen sä  ilytyksessä   tulee noudattaa yleisiä   kansallisia turvamä  ä  rä  yksiä  .
•    Ä  lä   liikuta lä  mmitintä   sen palaessa.
•    Sulje painesä  ä  timen venttiili jos lä  mmitin siirretä  ä  n.
•    Tarkasta kuukausittain, että   nestekaasuventtiilin letku on kunnossa ja ettei siinä   ole 

halkeamia. Vaihda kaasuletku vä  hintä  ä  n 3 vuoden vä  lein.
•    Kä  ytä   lä  mmittimessä   ainoastaan matalapaineista propaanikaasua ( 30 mBar)
• Ä  lä   sijoita lä  mmitintä   muiden lä  mmö  nlä  hteiden lä  heisyyteen.   
•    Ä  lä   sijoita lä  mmitintä   tilaan joissa on paljon pö  lyä   tai herkä  sti syttyviä   aineita.
•    Laitetta ei saa kä  yttä  ä   huoneissa joissa nukutaan,               kokoustiloissa, sairashuoneissa tai muissa

yleisissä   hoitotiloissa, kouluissa, myyntihuoneistoissa,           varastoissa ym. Ä  lä   myö  skä  ä  n kä  ytä  
lä  mmitintä   kellarissa, maatason alla olevissa kerroksissa tai pesutiloissa.

•    Ä  lä   sijoita lä  mmitintä   sä  hkö  laitteiden / kytkentö  jen alle.  
• Ä  lä   myö  skä  ä  n sijoita lä  mmitintä   liian lä  helle kangaspintoja (kuten sohvat, nojatuolit, verhot ym.) 
• Ä  lä   kä  ytä   lä  mmitintä   ulkotiloissa.  
• J  os tunnet kaasun hajua, irroita paineensä  ä  tö  venttiili               ja ota yhteyttä   jä  lleenmyyjä  ä  si tai

kaasuasentajaan. Ä  lä   missä  ä  n nimessä   etsi vuotokohtaa                       avotulen avulla vaan kä  ytä  
saippuavettä  , joka kuplimisellaan paljastaa mahdolliset vuotokohdat. 

•    J  os lä  mmitin joutuu suoraan kontaktiin palavien aineiden kanssa, tai jos se peitetä  ä  n, tai
jos turvallisuusmä  ä  rä  yksiä   ei noudateta, saattaa            se aiheuttaa tulipalon. 
HUOMIOI SIIS TURVAETÄ  ISYYDET J  A TURVAOHJ  EET

•    J  ollet kä  ytä   lä  mmitintä   pitkä  ä  n aikaan, irroita          paineensä  ä  tö  venttiili kaasupullosta.
•    Ä  lä   korjaa lä  mmitintä   itse vaan kä  ä  nny jä  lleenmyyjä  si puoleen. 
 

Turvallisuusm   ä  ä  rä  y  kset
•    Nestekaasulä  mmitintä   on aina kä  ytettä  vä   aikuisen         valvonnassa, ä  lä   koskaan jä  tä   lä  mmitintä  

ilman valvontaa.
•    Lä  mmittimen etuosa kuumenee kä  ytö  ssä   huomattavasti. Huolehdi turvaetä  isyyksistä  . 
•    Kä  ä  nnä   lä  mmitin aina huoneen keskiosaa kohti.
•    Kä  ytä   lä  mmitintä   vain tiloissa joissa on riittä  vä   ilmanvaihto.

Huomioi että   ensimmä  isellä   sytytyskerralla saattaa esiintyä   hieman palaneen hajua. 
•    Kaasupullon vaihto tulee suorittaa hyvin ilmastoidussa tilassa ja poissa avotulen lä  heisyydestä  
•    Sä  ilytä   lä  mmitin kuivassa tilassa ja pö  lyltä   suojattuna.
 
 
 
 
 
 

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007
Edited by Foxit PDF Editor



 

 3

 
 

   Lä  mmittimen teho                         Huoneen koko                      Riittä  vä   ilmanvaihto 

1     28m3                 32 dm3

2     54m3                66 dm3 

3                  80m3                99 dm3

 
 

A   sennusohjeet
1.    Irroita ruuvit lä  mmittimen takakannesta, jolloin kansi irtoaa.

2.    Kaasuletku yhdistä  ä   paineensä  ä  tö  venttiilin lä  mmittimeen. Kiinnitä   letku lä  mmittimeen
letkukiristimen avulla.

3.    Kaasuletku (kuva 1 osa 3) kiinnitetä  ä  n paineensä  ä  tö  venttiiliin (kuva 1 osa 1)
letkukiristimen avulla (kuva 1 osa 4)

4.    Paineensä  ä  din kiinnitetä  ä  n kaasupulloon nostamalla                 lukitusrengasta (kuva 1 osa 5) ja
painamalla se kiinni pulloon kuvan 2 osoittamalla tavalla.          Kun paineensä  ä  din on paikallaan
se lukitaan painamalla lukitusrengas alas kuvan 3 osoittamalla tavalla.

5.    Kaasunsyö  ttö   avataan nostamalla tai            kä  ä  ntä  mä  llä   kaasuvipua. Riipuen kaasusä  ä  timestä  .
J  ollet saa painesä  ä  dintä   kytkettyä  , ota yhteyttä   jä  lleenmyyjä  ä  si.

6.    Sulkeaksesi kaasunsyö  tö  n, kä  ä  nnä   vipu takaisin       kiinni-asentoon (kuva 1 kohta 2). Ä  lä  
koskaan irroita kaasusä  ä  dintä   kaasupullosta kytkimen ollessa auki-asennossa.

 
 
 
 
7.    Kun sä  ä  tö  venttiili on kiinnitetty ja     pullo sijoitettu lä  mmittimen takaosaan.
       Voit sulkea lä  mmittimen takakannen, kahdella ruuvilla.

           HUOMIO!  J  os liekki jatkaa palamistaan, vaikka               paineensä  ä  din on suljettu,
   ä  lä   yritä   irroittaa sä  ä  dintä   pullosta vaan ota heti yhteys jä  lleenmyyjä  ä  si.
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      Sy  ty  ty  s 
1.   Laitteessa on kolme sä  ä  tö  laitetta.

a.    Suljin paineensä  ä  tö  venttiilin pä  ä  llä   jolla laite sammutetaan ja joka avataan kä  ynnistä  essä  . 
b.    Sä  ä  din laitteen pä  ä  llä  , josta sä  ä  detä  ä  n tehot.
c.    Pietz  osytytin (merkitty tä  hdellä  ) toimii paristoilla 1 X   LR6

 
2.   Kä  ä  nnä   sä  ä  din laitteen pä  ä  llä   kohtaan "  ¤   "   (yksi "  pallo"  )
3.   Avaa paineensä  ä  tö  venttiilin vipu siten, että   liekin kuva tulee nä  kyviin.

Pidä   sä  ä  dintä   (pallot) alaspainettuna painaessasi pietz  oa (tä  hti). Sä  ä  timen painaminen avaa
kaasuntulon, eli ohittaa liekinvarmistimen. Sä  ä  dintä   on pidettä  vä   alas painettuna noin 10 - 15

 

    
 
       sekuntia vielä   syttymisen jä  lkeen (niin kauan, että   liekinvarmistin ehtii kunnolla lä  mmetä  ). J  os

sytyttä  minen ei onnistu, pä  ä  stä   sä  ä  tö  nupista ja odota 30 sek. - 1 min.  ja yritä   sen jä  lkeen 
uudelleen.

 Lä  mmitin on nyt pienimmä  llä   sä  ä  dö  llä   "  ¤   "   ja yksi lä  mpö  elementeistä   on sytytetty.
 
J  os haluat lisä  tä   lä  mpö  tehoa, sä  ä  dä   sä  ä  tö  nuppi kohtaan "  ¤   ¤   "   tai tä  ydelle teholle "  ¤   ¤   ¤  "  
 

 
7.   Sammuttaaksesi lä  mmittimen toimi seuraavasti:

1.  Kä  ä  nnä   sä  ä  din kohtaan "  ¤   "  
2.  Kä  ä  nnä   kaasupullon sulkuventtiili kiinni. Lä  mmittimen kaikki elementit sammuvat.

 
Huom. Kun kä  sittelet lä  mmittimen sä  ä  timiä  , seiso lä  mmittimen sivulla tai takana, ä  lä  

 
 
HU   O   M    IO   : 
L  ä  mmittimen voi myö  s sytyttä  ä   manuaalisesti, alla olevan kuvasarj an mukaisesti. 
M   uista pakkosyö  ttä  ä   kaasua, lä  mmittimen sä  ä  tö  nappia painamalla. J  a tä  rkeä  ä  
on seistä   tä  llö  in lä  mmittimen vierellä   tai takana.
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Mutta muista sammuttaa laite ennen kuin siirrät sitä.
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TEHOT J  A KULUTUS 
         Lä   mpö  teho eri tehoalueilla (kW)                                Kulutus eri tehoalueilla g / h

Suurin Keski Pienin  
4.2 2.8 1.4 300 200  100 

 

Turvallisuus 
•    Lä  mmittimessä   on sisä  ä  nrakennettu liekinvarmistin, joka automaattisesti
•
    Lä  mmittimessä   on happitunnistin, joka sammuttaa laitteen mikä  li happitaso alenee.

P  uhdistus ja huolto
•    Pyyhi laite kostealla rievulla, ä  lä   kä  ytä   vahvoja pesuaineita.
•    Varo naarmuttamasta laitetta terä  villä   työ  kaluilla.
•    Tarkista sä  ä  timien toimivuus ja paineensä  ä  timen ja letkun tiiviys vä  hintä  ä  n 12 kk vä  lein.
•    Kun puhdistat lä  mmitintä  , varo vahingoittamasta liekinvarmistinta sekä   sytytintä  .
 

 
 
 

H   yvvä  ksy  nnä  t
•     Tä  mä   lä  mmitin tä  yttä  ä   EU:n sisä  iset turvallisuusvaatimukset ja on CE-merkitty

90/396/EEC.  
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katkaisee kaasunsyötön, mikäli liekki sammuu.
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Sytyttimen vääntyminen saattaa aiheuttaa toiminnan epävarmuutta.

Suurin Keski Pienin
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