
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAROITUS : VAIN ULKOKÄYTTÖÖN 

 

 

 

 

TERASSILÄMMITIN 

KÄYTTÖOHJE 

YKSI- JA KAKSIOSAINEN POLTIN 

  Malli: SV01 / PV01. 03 (VAKIOPOLTIN) 
 Malli: MB-SV / MB-PV (KAKSIOSAINEN POLTIN) 

LÄMMITYSTEHO : 11kW  

KAASUN KULUTUS : 900 g/h 

CE 0048BM-0018 - VAKIOPOLTIN 

CE 0845BQ-0030 - KAKSIOSAINEN POLTIN 

 

Rudsletta 71-75, 1309 Rud 

Puhelin: 67 17 13 70 Fax: 67 17 13 80 

post@sunwind.no 
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TYYPPITIEDOT 

Tyyppiryhmä: 11.02 säteilylämmitin 

Valmistaja: Garden Flame Gas Appliance Co. Ltd 

Myyntinimi: Sunwind 

Tyyppi: SV01 / PV01. 03 (vakiopoltin) 

Kaasuluokka ja maat DK, FI, NL, NO, SE I3B/P – 30 mbar 

 
 

TEKNISET TIEDOT 

Lämmitysteho: 11,0 kW (maks.)  

Kaasunkulutus: 900 g/h 

 Pääsuutin Pilottisuutin Kaasun paine 

I3B/P 1,95mm 0,30mm 30mbar 

Huomautus: 
Laitetta saa käyttää vain hyväksytyn matalapaineletkun ja 
painesäätimen (regulaattori) kanssa. Kaikkien 
kaasujärjestelmän varusteiden tulee täyttää käyttömaan 
viranomais- ja muut turvallisuusvaatimukset. 

 

CE 
Tyyppihyväksyntätodistus 

nro. 0048BM-0018 - vakiopoltin 
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(muutoin samat tiedot kuin edellisellä sivulla) 
 

TYYPPITIEDOT 

Tyyppiryhmä: 11.02 säteilylämmitin 

Valmistaja: Garden Flame Gas Appliance Co. Ltd 

Myyntinimi: Sunwind 

Tyyppi: MB-SV / MB-PV (kaksiosainen poltin) 

Kaasuluokka ja maat: DK, FI, NL, NO, SE I3B/P – 30 mbar 

 
 

TEKNISET TIEDOT 

Lämmitysteho: 11,0 kW (maks.)  

Kaasunkulutus: 900 g/h 

 Pääsuutin Pilottisuutin Kaasunpaine 

I3B/P 2×1,45mm 0,30mm 30mbar 

Huomautus: 
Laitetta saa käyttää vain hyväksytyn matalapaineletkun ja 
painesäätimen (regulaattori) kanssa. Kaikkien 
kaasujärjestelmän varusteiden tulee täyttää käyttömaan 
viranomais- ja muut turvallisuusvaatimukset. 

 

CE 
Tyyppihyväksyntätodistus 

nro. 0845BQ-0030-kaksiosainen poltin 
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ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET  
 
Onnittelemme Teitä Sunwind Terassilämmittimen hankinnan johdosta. Tämä tuote on 
tarkoitettu vain ulkokäyttöön.  
 

YLEISET TIEDOT 
 
Nämä ohjeet ovat yleisiä ohjeita eivätkä kumoa paikallisia tai kansallisia määräyksiä tai 
suosituksia millään tavoin. 
 

!!! TÄRKEÄÄ !!! 
Lukekaa nämä ohjeet huolellisesti läpi ennen asennusta ja käyttöä. Säilyttäkää ohjeet 
myöhempää tarvetta silmälläpitäen. 
 

!!! VAROITUS !!! 
Mikäli tämän asennus- ja käyttöohjeen ohjeita ei noudateta tarkoin, voi seurauksena olla 
tulipalo tai räjähdys, joista voi seurata vakavia henkilö- tai materiaalivahinkoja. 
 
Herkästi syttyviä materiaaleja ja polttoaineita kuten bensiiniä ja muita 
nesteitä tai kaasuja ei saa koskaan säilyttää tämän tai muun avoliekillä 
toimivan laitteen lähellä. 
 

Kaasupullot, jotka eivät ole liitettynä laitteeseen, tulee säilyttää etäällä 
tästä tai muusta avoliekillä toimivasta laitteesta. 
  

Asennus ja huoltotyöt tulee jättää valtuutetun tahon hoidettavaksi. 
 

!!! VAROITUS !!! 
Tätä tuotetta ei saa painetestata yli 30 mbar:in paineella. 

 
 
MIKÄLI TUNNET KAASUN HAJUA: 
 
< Sulje kaasunsyöttö. 
 
< Sammuta kaikki avotulet. 
 
< Mikäli tunnet edelleen kaasun hajua, soita välittömästi laitteen 

jälleenmyyjälle ja toimi annettujen ohjeiden mukaan. 
 
<  Mikäli et saa jälleenmyyjään yhteyttä, soita hälytysnumeroon / 
   palokunnalle. 
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1.  Turvallisuus ensin 
 

• Väärä asennus, säädöt, muutokset, huolto tai kunnossapito voi aiheuttaa henkilö- 
tai materiaalivahinkoja. 

 

• Varaa vähintään 95 cm vapaata tilaa kaikkiin suuntiin polttimon pintojen ympärille. 
 

• Älä käytä terassilämmitintä mikäli tuulen nopeus on suurempi kuin 5 m/s. 
 

• Aseta terassilämmitin aina kovalle tasaiselle pinnalle. 
 

• Kastelulaitteet ja vettä sisältävät astiat tulee pitää riittävän etäällä lämmittimestä ja 
säätimestä. 

 

• Terassilämmitintä ei saa käyttää mikäli ympäristön lämpötila on alle -15° C. 
 

• Opasta ja neuvo lapsia ja vieraita siitä, että polttimon ulkopinnat voivat olla kuumia 
ja aiheuttaa palovammoja. 

 

• Älä aseta tekstiilejä tai muita syttyviä tai räjähtäviä materiaaleja lämmittimen 
välittömään läheisyyteen. 

 

• Älä muuta lämmitintä millään tavoin. 
 

• Tarkista lämmitin ennen jokaista käyttökertaa. Mikäli lämmitin on vahingoittunut, sitä 
ei saa käyttää ennen kuin se on huollettu valtuutetussa huollossa. Muiden kuin 
alkuperäisten varaosien käyttö poistaa takuun ja voi aiheuttaa epänormaalin 
toiminnan. 

 

• Käytä vain hyväksyttyä painesäädintä ja letkua. 
 

• Älä kosketa poltinta käytön aikana. Pintojen lämpötila saattaa nousta 800 °C 
asteeseen. 

 

• Älä kosketa lämmitintä ennen kuin se on jäähtynyt käytön jälkeen vähintään yhden 
tunnin ajan. 

 

• Älä siirrä lämmitintä mikäli se on sytytetty. 
  

• Älä siirrä lämmitintä ennen kuin se on jäähtynyt vähintään puolen tunnin ajan. 
  

• Tarkista lämmitin mikäli havaitset seuraavia oireita: 
 

- kaasunhajua ja liekissä pitkiä keltaisia kärkiä. 
- lämmitin ei saavuta normaalitehoa (alle 5°C lämpötiloissa lämmitysteho  

   pienenee). 
-  lämmittimen liekki on hyvin epätasainen. 
- lämmittimestä kuuluu poksahtavia ääniä käytön aikana (huomautus: normaali  
  ääni sammutuksen yhteydessä). 
- kuonan kertymät polttimon ritilässä tulee puhdistaa pois ennen käyttöä. 
- puhdista lämmitin säännöllisesti saippuavedellä. Älä käytä syövyttäviä aineita  
  tai palavia puhdistusaineita. 
- älä maalaa / lakkaa mitään osia käyttöpaneelin yläpuolelta. 
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2. Asennusohjeet 
Vaihe 1 

Ota kaikki osat esiin pakkauksesta.  

 

   

Vaihe 3 

Kiinnitä polttimokapseli polttimokokoonpanoon. 

(4 M5×10 ruuvia). 

 

                         

Vaihe 5  

Asenna jalka ja mastotanko kolmeen jalkaan. 

(6 M6×35 pulttia ja 12 levyä ja 6 lukkoaluslevyä   

ja 6 mutteria). 

 

Vaihe 2 

Kierrä mutterit polttimokapselin päälle. 

 

                                                   

Vaihe 4 

Asenna kolme jalkaa kantaosaan. 

(3 M8×15 pulttia ja 3 levyä). 
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Vaihe 6 
Kiinnitä takaosa mastotankoon. 

(4 uppokantaruuvia (dykkhode), 4 aluslevyä ja 1 

M5x10 ruuvi) 

 

Vaihe 8 
Kiinnitä kaasuputki polttimeen, kiristä riittävästi. 

 

Vaihe 10 

Liu'uta kaasuputki varovasti mastoon. 

 

 

 

Vaihe 7 

Laske kansilevy alas (kts. kuva). 

 

 

Vaihe 9 

VUOTOTESTI 1 
• Sekoita noin 1 dl 

vuodontarkistusnestettä (1 osa 
pesuainetta ja 3 osaa vettä).  

• Asenna kaasunsäädin ja letku 
kaasuputken päähän ja liitä letku 
kaasupulloon. 

• Kostuta riittävä määrä 
vuodontarkistusnestettä liitäntään ennen 
kuin liität kaasuletkun polttimoon. 

• Varmista, että säädin on AV-asennossa. 
• Avaa kaasunsäätimen venttiili. 
• Mikäli havaitset kuplia liitännässä 

kiristä liitäntää kunnes kuplia ei enää 
ilmene. 

• Sulje kaasunsyöttö ja irroita letku 
putkesta. 
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Vaihe 11 

Kiinnitä poltin mastotolppaan. 

(3 M6 x 12 pultit ja 3 aluslevyä) 

 
 

Vaihe 13 

Asenna kaasuletku kaasuputkeen, varmista, että 

letkunkiristin on asennettu kumpaankin päähän 

kaasuletkua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaihe 12 

Asenna hattu polttimen päälle. 

(3 M8 hattumutteria ja 6 aluslevyä) 

 

Vaihe 14 

VUOTOTESTI 2 
• Kiinnitä kaasusäädin kaasupulloon. 
• Kostuta riittävä määrä 

vuodonilmaisunestettä kaasuletkun ja 
säätimen väliseen liitäntään. 

• Varmista, että säädin on AV-asennossa. 
• Avaa kaasunsäätimen venttiili.. 
• Mikäli havaitset kuplia liitännässä 

kiristä liitäntää kunnes kuplia ei enää 
ilmene. 
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Vaihe 15 

 

Nosta alustan kansi ylös ja kallista kantta jotta saat 

sen pysymään auki. Aseta kaasupullo sokkelin 

sisään ja kiristä turvaketju pullon ympärille. 

Kiinnitä etuluukku neljällä ruuvilla. Aseta kansi 

takaisin paikoilleen. 

 

 

 

 
MALLI: SV01/PV01 03  

MALLI: MB-SV/MB-PV 
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3. Käyttö 
HUOMAUTUS: Ennen käyttöä: tarkista, että  kaikki kohdassa "1. Turvallisuus ensin" 
mainitut kohdat on suoritettu. 
 

• Tarkista, että kaasupullossa on propaanikaasua. 
• Tarkista, että säädin on AV-asennossa (paina säädin sisään ja kierrä myötäpäivään, 

kunnes säädin on kiinni).  
 
HUOMAUTUS: 
Säätimen tulee olla AV-asennossa ennen kuin kaasupullon kaasusäätimen venttiili 
avataan. 
  

• Avaa kaasusäätimen venttiili. 
 
• Sytytä pilottiliekki painamalla säädin sisään ja kääntämällä säädintä vastapäivään 

pilotti-asentoon. 
HUOMAA: Ensimmäisellä sytytyskerralla tai kun olet vaihtanut kaasupullon, pidä 
säädin painettuna sisään 2 minuutin ajan, jotta saat ilman poistumaan järjestelmästä. 

 
• Paina säädin sisään ja paina pietsosytytintä (kuulet napsahduksen), kunnes pilottiliekki 

syttyy. Kun pilottiliekki on syttynyt, sinun ei enää tarvitse painaa pietsosytytintä mutta 
säädintä on edelleen painettava noin minuutin verran sen jälkeen, kun pilottiliekki on 
syttynyt. Pilottiliekin tulee jatkaa palamista sen jälkeen, kun olet vapauttanut säätimen. 
Säädin ponnahtaa takaisin ulospäin kun vapautat sen. 

 
HUOMAUTUS: Mikäli pilottiliekki ei syty, käännä säädin takaisin AV-asentoon ja odota viisi (5) 

minuuttia ennen kuin yrität sytyttää pilottiliekkiä uudelleen. 

 

• Pääpolttimen sytyttämiseksi käännä säädintä minimiasentoon ja anna polttimon palaa 

kyseisessä asennossa vähintäin 5 minuutin ajan. Jos haluat lisätä lämmitystehoa, voit 

kääntää säädintä mainitun 5 minuutin jälkeen maksimiasentoa kohden.  
 
HUOMAUTUS:  Mikäli pääpoltin ei syty käännä säädin takaisin pilottiasentoon ja odota viisi (5) 
minuuttia. Mikäli pääpoltin ei syty useamman yrityksen jälkeen, ota yhteys jälleenmyyjään.  
 
HUOMAA:  Kaikki Sunwind-terassilämmittimet on testattu tehtaalla ennen pakkaamista. 
  
HUOMAUTUS:  Mikäli poltin sammuu käytön aikana, sulje kaasusäätimen venttiili ja käännä 
säädin asentoon AV, odota viisi (5) minuuttia ennen kuin yrität sytyttää poltinta uudelleen. 
  
Odota 5 minuuttia ennen kuin sytytät terassilämmittimen uudelleen. 
  

• Sammuta lämmitin käytön jälkeen kiertämällä säädin vastapäivään myötäpäivään 
asentoon AV. Kun liekki on sammunut, irroita paineensäädin. 
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Terassilämmittimen vianmääritys 
 

ONGELMA  MAHDOLLINEN SYY  KORJAUSEHDOTUS 
Kaasun hajua asennuksen aikana  Kaasuvuoto  Kts. kohta "Mikäli tunnet kaasun hajua", sivu 4. 

     

Kaasun hajua ennen ensimmäistä 

sytytyskertaa 

 Kaasuvuoto  Kts. kohta "Mikäli tunnet kaasun hajua", sivu 4. 

     

Kun painat pietsosytytintä, 

pilottipolttimessa ei muodostu kipinää 

 Sytytyselektrodi tai 

elektrodikaapeli ei ole kunnolla 

kiinni 

 Tarkista elektrodin ja kaapelin liitännät 

  Viallinen elektrodi tai elektrodin 

kaapeli 

 Vaihda viallinen elektrodi tai kaapeli. 

  Viallinen pietsosytytin  Vaihda pietsosytytin 

  Sytytysjärjestelmä on päässyt 

kostumaan 

 Pidä sytytysjärjestelmä kuivana 

     

Kun painat pietsosytytyksen säätimen 

sisään, pilottisytyttimessä muodostuu 

kipinä, mutta pilottiliekki ei syty 

 Kaasuventtiili on kiinni  Avaa kaasuventtiili 

  Säädin ei ole pilottiasennossa  Kts. kohta "3. Käyttö", sivu 10. 

  Liian alhainen kaasunpaine  Tarkista kaasunsäätimen kaasunpaine 

  Viallinen kaasuventtiili  Vaihda kaasunsäädin 

  Kaasuletku pilottisytyttimeen on 

painunut kasaan 

 Tarkista pilottisytyttimen letku 

  Kaasujärjestelmässä ei ole ilmaa   Paina säädin säädintä sisäänpäin 1 - 2 mi- 

nuuttia tai kunnes tunnet kaasun hajua 

  Säädintä ei ole painettu sisään  Paina säädin sisään 

Pilottiliekki ei jatka palamista  Liekinvarmistin ei ole tarpeeksi 

kuuma 

 Paina säädintä sisään pilottiasennossa 

pitempään 

  Kaasuliitännät vuotavat  Kiristä kaasuliitännät 

  Viallinen sytytin  Vaihda sytytin 

  Viallinen kaasuventtiili  Vaihda venttiili 

  Liian tuulinen sää  Suojaa tuulelta 

     

Vaikea tai mahdoton sytyttää  Matala kaasunpaine  Tarkista kaasunpaine 

  Tukkeutunut suutin  Tarkista suuttimen aukko 

  Viallinen venttiili  Vaihda venttiili 

     

Pääpoltin syttyy mutta sammuus sitten  Matala kaasunpaine  Tarkista kaasunpaine 

  Kaasuliitännät vuotavat  Kiristä kaasuliitännät 

  Viallinen kaasuventtiili  Vaihda venttiili 

  Viallinen säädin  Vaihda kaasusäädin 

  Liian tuulinen sää  Suojaa tuulelta 

     

Epätasaisesti palava liekki  Väärä kaasuseos tai paine  Tarkista kaasuseoksen laatu ja paine 

  Tukkeutunut suutin  Tarkista suuttimen aukko 

  Viallinen kaasuventtiili  Vaihda kaasuventtiili 

  Viallinen kaasusäädin  Vaihda kaasusäädin 

 

 


