DURO Kaasulämmitin 4,6kW, käyttöohjeet
Tärkeää:
•
Lue ohjeet huolellisesti.
•
Huomioi turvallisuutta koskevat
vaatimukset, varoitukset ja huomiot.
•
Käytä tuotetta oikein, huolellisesti
ja sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen,
muutoin saattaa syntyä omaisuus- ja
henkilövahinkoja ja takuu raukeaa.
•
Säilytä käyttöohjeet tulevaa
käyttöä varten.

TURVALLISUUSOHJEET
1.1

Yleinen turvallisuus

Tärkeää! LP14 on liikuteltava, nestekaasuinfrapuna tilalämmitin, joka on tarkoitettu
kotitalouskäyttöön.
Varoitus! Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa, jotka ovat isompia kuin 15 m2, jotta vältyt
vaarallisten pakokaasujen kertymiltä.
• Älä käytä lämmitintä kellareissa tai muissa maanpinnan alapuolella olevissa tiloissa.
• Varoitus! Lämmitin kuumenee voimakkaasti käytössä.
• Varoitus! Varmista, että laitetta käytettäessä noudatetaan kaikkia säädöksiä ja lakeja. Tutustu
laitteen käyttöä koskeviin rajoituksiin ja määräyksiin sekä myös mahdollisiin uhkiin.
• Varoitus! Irrota lämmitin kaasunsyötöstä ennen kuin suoritat huoltotoimenpiteitä.
• Pidä lämmitin hyvässä käyttökunnossa (käytä vain valtuutettuja huoltoliikkeitä).
• Vaihda tai korjaa vahingoittuneet osat. Käytä ainoastaan alkuperäisiä osia. Hyväksymättömät
osat voivat olla vaarallisia, ja niiden käyttö johtaa takuun raukeamiseen.
• Varoitus! Pidä kaikki laitteen suojukset ja kiinnitysosat paikoillaan, kunnolla kiinnitettyinä ja
hyvässä kunnossa. Tarkista osat säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos joku osa laitteesta
vaurioituu, se tulee korjata tai vaihtaa ennen kuin lämmitintä käytetään seuraavan kerran.
• Pidä lämmitin puhtaana, jolloin se toimii hyvin ja turvallisesti.
• Varmista, että nestekaasusäiliö on tukevasti pystyasennossa, ennen kuin sytytät lämmittimen.
ÄLÄ käytä jos kaasupullo on missään muussa asennossa, kuin pystyssä.
• Älä käytä minkään muun polttoaineen kuin nestekaasun kanssa.
• Varmista, ettei lähistöllä (2m lämmittimestä) ole mitään syttyviä tai palavia materiaaleja, ja
ettei lämmittimen lähellä (>500mm) ole mitään pintoja, esim. seiniä tai muita.
• Älä käytä lämmitintä tiloissa, joissa säilytetään syttyviä nesteitä, kuiva-aineita tai kaasuja, kuten
maaleja, liuottimia tm.
• Pidä kaasuletku etäällä lämmöstä, öljystä ja terävistä esineistä. Tarkista säännöllisesti letku
kulumien ja varalta, ja varmista liitoksien pitävyys.
• ÄLÄ siirrä lämmitintä, kun se on päällä.
• ÄLÄ käytä lämmitintä mihinkään muuhun kuin sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
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ÄLÄ käytä lämmitintä jos havaitset vahingoittuneita tai puuttuvia osia, koska tämä voi aiheuttaa
vikoja ja/tai henkilövahinkoja.
ÄLÄ tee lämmittimeen säätöjä tai muutoksia omin päin.
ÄLÄ anna kokemattomien henkilöiden käyttää lämmitintä.
ÄLÄ käytä lämmitintä, jos olet väsynyt tai alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden
vaikutuksen alaisena.
Kun lämmitin ei ole käytössä, irrota se kaasusäiliöstä ja varastoi turvalliseen, kuivaan tilaan,
lasten ulottumattomiin.
Kaasuvuodon tapahtuessa sulje kaasupullon venttiili, sammuta liekki ja sijoita laite hyvin
ilmastoituun tilaan, mieluiten ulkoilmaan, etäälle lämmönlähteistä (mukaan lukien voimakas
auringonpaiste). Korjaa vuodon aiheuttaja. Jos vuotoa esiintyy alituisesti, vie laite valtuutettuun
huolto- tai korjausliikkeeseen.
VAARA! Jos polttimen liekki ei sammu, vaikka säiliön venttiili on suljettu ÄLÄ yritä poistaa
poltinta ja/tai säädintä säiliöstä. Ota yhteyttä kaasuntoimittajaasi välittömästi.
Lapset eivät saa käyttää laitetta yksin.
Käytön jälkeen, irrota kaasusäiliö ja säilytä säiliö ja laite erillään.

2. TUOTETIEDOT
Keraamilaatta-lämmitin. Kahvallinen teräsputkijalusta. Lämpöteho 9,2 – 17 Btu/tunti. DVGW
hyväksytty. Kaasusäiliö ei sisälly.
Polttoaine……………………..nestekaasu
Teho……………………………..15700 BTU/tunti
Polttoaineen kulutus……..0,34 kg/tunti

3. SISÄLTÖ
3.1 Sisältö
Tarkista, että alla olevat löytyvät paketista. Jos osia puuttuu tai ne ovat vahingoittuneita, ota yhteyttä
jälleenmyyjääsi.
Sisältö:
- Lämmittimen jalusta ja kiinnityspultit
- Lämmitin

4. ASENNUS
4.1 Asennus
•
•
•

Kiinnitä jalusta lämmittimeen käyttäen 2 mukana tulevaa pulttia.
Kiinnitä lämmitin kaasupulloon CE-hyväksytyllä kaasuletkulla, jossa on soveltuvat liittimet ja
matalapainesäädin.
Avaa kaasupullon venttiili ja tarkista käyttäen saippuavettä, etteivät liitokset vuoda.

5. KÄYTTÖ
Varoitus! Varmista, että olet lukenut, ymmärtänyt ja soveltanut kaikkia osion 1. turvallisuusohjeita.

5.1 Lämmittimen sijainti
Älä käytä lämmitintä paikassa, jossa on syttyviä nesteitä, kuiva-aineita tai kaasuja kuten maaleja,
liuottimia yms. Varmista, ettei lähistöllä (2m lämmittimestä) ole mitään syttyviä tai palavia
materiaaleja, ja ettei lämmittimen lähellä (>500mm) ole mitään pintoja, esim. seiniä tai muita.
Varmista aina, että lämmitin on suunnattu poispäin kaasupullosta.
5.2. Lämmittimen sytyttäminen
Avaa kaasupullon venttiili.
Työnnä lämmittimen säätönuppi alas ja käännä sitä vastapäivään keskustaan (täyteen) asentoon ja pidä
sitä alaspainettuna.
Muutaman sekunnin kuluttua käännä liekkiä ylös polttimen alareunaan.
Kun kaasu on syttynyt pidä nuppia alhaalla vielä 20 sek ajan, käännä sitten säätönuppia jälleen
vastapäivään vähentääksesi lämmöntuottoa haluamallesi tasolle.
5.3 Lämmittimen sammuttaminen
Käännä lämmittimen säätönuppia myötäpäivään täyteen asentoon, paina sitten nuppi alas ja jatka
myötäpäivään kääntämistä kohti OFF-asentoa.
Sulje kaasupullon venttiili.
5.4 Kaasupullon vaihtaminen
Varmista, että pullon venttiili on suljettu ja irrota sitten säädin.
Kiinnitä säädin uuteen kaasupulloon. Tarkista kaasuvuodot.
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