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1 LISEZ PRÉALABLEMENT LE MANUEL D’UTILISATION.

2 EN CAS DE DOUTE, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR.

3 POUR LIRE, DÉPLIEZ LA DERNIÈRE PAGE.  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 3 POUR LIRE, DÉPLIEZ LA DERNIÈRE PAGE.  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 

AFNOR CERTIFICATION - 11, RUE FRANCIS DE PRESSENSE

93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX

FICHE INFORMATIVE

La marque NF garantit 

la qualité de cet article 

suivant les normes françaises 

et Règles de certification

de l’application NF 128

CONFORME A LA NORME NF D 35-300 ET AUX SPECIFICATIONS 

COMPLEMENTAIRES DEFINIES PAR LES REGLES 

DE CERTIFICATION DE LA MARQUE NF 128

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES:

• Sécurité du dispositif d’allumage

• Débit calorifique

• Efficacité des dispositifs de sécurité

• Stabilité

• Contrôle de la teneur en NOx dans les produits de combustion

• Contrôle de la qualité de la combustion (absence de CO)

• Endurance

• Intermittence

CONSEILS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

Se reporter à la notice jointe à l’appareil et à la plaque de sécurité sur

l’appareil

Référence et numéro de lot ou de série de l’article : se reporter au produit

Distributed in Europe by:

    PVG Holding B.V.

P.O.Box 96, 5340 AB OSS

Pays-Bas Tél.: +31 (0) 412 694670

En cas d’insatisfaction, consultez d’abord votre revendeur :

Si une difficulté subsistait, vous pouvez écrire à

CERTITA

39/41, rue Louis Blanc

92400 COURBEVOIE

NF 128   02 / 02



Hyvä asiakas,

Onnittelut kannettavan, kotikäyttöön tarkoitetun lämmittimen ostamisen 

johdosta. Olet hankkinut laatutuotteen, josta on iloa useiksi vuosiksi. Se 

tietysti edellyttää, että käytät lämmitintä oikein. Lue ensin nämä käyttöohjeet 

varmistaaksesi lämmittimen mahdollisimman pitkän käyttöiän.

Valmistaja myöntää lämmittimelle 48 kuukauden pituisen takuun materiaali- 

tai valmistusvirheiden varalta.

Toivomme, että lämmittimestä on sinulle paljon iloa ja lämpöä.

Ystävällisin terveisin

PVG Holding b.v. 

Asiakaspalveluosasto

1 LUE ENSIN KÄYTTÖOHJEET.

2 OTA EPÄSELVISSÄ TAPAUKSISSA YHTEYS TUOTTEEN MYYJÄÄN.

3 KÄÄNNÄ ESIIN VIIMEINEN SIVU ENNEN KUIN ALOITAT LUKEMISEN. E  E  E  E  E  E  E  E   
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YLEISET KÄYTTÖOHJEET

Seuraavassa on kuvattu lämmittimen käyttöönoton 

tärkeimmät vaiheet. Yksityiskohtaisemmat tiedot 

ovat käyttöohjeessa (sivulta 45 alkaen).

•	 	Paloturvallisuuden	vuoksi	säiliö	on	täytettävä	joko	

lämmittimen ollessa pois päältä tai eri huoneessa 

kuin lämmitin.  

•	 	Kun	 säiliö	 on	 täytetty	 turvallisen	 matkan	 päässä	

lämmönlähteistä ja avotulesta, huolehdi säiliön 

sulkemisesta kunnolla (ks. kohta B).  

•	 	Varastoi	polttoöljykanisterit	viileässä	ja	pimeässä,	

ja käytä niissä alkuperäisiä korkkeja ja tiivisteitä.  

•	 	Polttoöljykin	 vanhenee.	 Ota	 käyttöön	 uusi	

kanisteri aina lämmityskauden alussa. 

•	 	Kun	 käytät	 lämmittimessä	 Zibro	 Extra-,	 Zibro	

Kristal-	 tai	 Zibro	 Bio	 -paloöljyä,	 voit	 olla	 varma	

paloöljyn korkeasta laadusta.  

•	 	Jos	vaihdat	paloöljyn	merkkiä	tai	tyyppiä,	varmista	

että kaikki aikaisemmin käytössä ollut öljy on 

tyhjentynyt siirrettävän lämmittimen sisältä.

•	 			Kun	 lämmitin	 sytytetään	 ensimmäisen	 kerran,	 se	

haisee jonkin aikaa ”uudelta”.

TÄRKEÄT OSAT

Etulevy

Ristikko

Alustalevy

Irrotettavan säiliön 

kansi 

Käyttöpaneeli

Irrotettava säiliö 

Polttoainenäyttö 

irrotettava säiliö

Ilmanvaihtoaukon 

suodatin

Lämmönsäädin

Pistoke + johto

Tietonäyttö

 -painike / Hybrid

Sähkölämmitystila  

Lapsiturvalukko

Säätönäppäimet 

(aika ja lämpötila)

Ajastin

SAVE-säästönäppäin

PIDENNYS 

Ilmanlaadun 

valvontajärjestelmä

A
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C
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Poista kaikki pakkausmateriaalit (ks. kohta A kuvassa A).

Täytä irrotettava säiliö 6 (katso kohta B, kuva C).

Työnnä pistoke pistorasiaan.

Sytytä lämmitin käyttämällä -näppäintä L (katso osa D).

Muuta lämpötilaa tarvittaessa käyttämällä säätönäppäimiä 

(katso osa E).

Sammuta lämmitin painamalla -näppäintä L.

1

2

3

4

5

6
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Tämä kuljetuskorkki 
on pakattu erillään 

laatikkoon. Vain tätä 
korkkia käyttämällä 

voidaan varmistaa, että 
lämmittimen kuljetus 
käytön jälkeen sujuu 

ongelmitta. Säilytä se 
huolellisesti!

MITÄ SINUN TULEE TIETÄÄ ENNEN KÄYTTÖÄ

VARMISTA AINA, ETTÄ ILMANVAIHTO ON RIITTÄVÄ
Tässä lämmittimessä on ilmanlaadun valvontajärjestelmä S.	Jos	lämmittimen	
käyttöhuoneen ilmanvaihto ei ole riittävää tai huone on liian pieni, lämmitin 
sammuu automaattisesti. Varmista, että ilmanvaihto on riittävä. Näin lämmitys 
toimii miellyttävästi ja turvallisesti.
Huomautus:	 Jotta	 lämmitin	ei	 sammu	odottamattomasti,	ovi	 tai	 ikkuna	on	
suositeltavaa jättää raolleen, kun lämmitin on toiminnassa.
Mallista riippumatta on aina varmistettava, että lämmitintä käytetään riittävän 
suuressa	tilassa,	jolloin	käyttö	on	turvallista	eikä	lisäilmanvaihtoa	tarvita.	Jos	
huone on vaadittua pienempi, ovi tai ikkuna on pidettävä hieman raollaan (noin 
2,5 cm).  Tilassa, jossa lämmitintä käytetään, on oltava riittävä ilmanvaihto (tulo- 
ja poistoilma-aukkojen on oltava vähintään 50 cm2). Turvalaitteisiin ei saa tehdä 
muutoksia, koska siinä tapauksessa ilman lämpöanturin toimintaa ei voida taata. 
Jos	olet	epävarma,	ota	yhteyttä	myyjäliikkeeseen.

Ranskaa koskeva huomautus: Lämmitin on suunniteltu toimimaan ainoastaan
siirrettäville, nestemäisellä polttoaineella toimiville lämmittimille tarkoitetulla 
paloöljyllä asetusten 08-01-1998 ja 18-07-2002 mukaisesti. Muiden polttoaineiden 
käyttö	 on	 kielletty.	 Kysy	 myyjäliikkeestä	 tai	 katso	 verkkosivustoltamme	
jälleenmyyjien osoitteet. Nestemäisellä polttoaineella toimiva siirrettävä lämmitin 
on tarkoitettu lisälämmittimeksi, ei jatkuvaksi lämmönlähteeksi.

Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva huomautus: Käytä	ainoastaan	C1-luokan	
paloöljyä ohjeen BS2869 osan 2 mukaisesti tai vastaavaa.

Käyttäjän on noudatettava seuraavia käyttöohjeita:

ÄLÄ
-  käytä nestemäisellä polttoaineella toimivaa si irrettävää lämmitintä 

asuntovaunussa, veneessä tai ajoneuvon ohjaamossa.
-  käytä nestemäisellä polttoaineella toimivaa siirrettävää lämmitintä huonosti 

ilmastoidussa tilassa (tarkista lämmitettävän tilan vähimmäismitat taulukosta), 
maan pinnan alapuolella sijaitsevissa tiloissa tai yli 1500 metrin korkeudessa.

- tee muutoksia lämmittimen turvalaitteisiin.
Tämäntyyppisen lämmittimen käyttö yleisissä tiloissa edellyttää
määräysten mukaista ennakkolupaa. Hanki tietoa tarvittavista luvista etukäteen.

OIKEA POLTTOAINE
Lämmitin on suunniteltu käytettäväksi laadukkaan, vedettömän ja puhtaan 
parafiiniöljyn	kuten	Zibro	Extra-	tai	Zibro	Kristal	-öljyn	kanssa.	Vain	tällaisia	
polttoaineita käytettäessä palaminen on varmasti puhdasta ja täydellistä. 
Heikkolaatuisen polttoaineen käytöstä voi seurata
E virheellisen toiminnan todennäköisyyden kasvu
E epätäydellinen palaminen
E lämmittimen käyttöiän lyhentyminen
E savua ja/tai hajuja
E kerrostumien muodostuminen ritilään tai kuoreen.

Takuu ei kata muun kuin korkealaatuisen, vedettömän ja puhtaan paloöljyn 
käytöstä johtuvia vaurioita tai toimintahäiriöitä.

Käänny	lämmittimen	polttoainetta	valitessasi	aina	paikallisen	myyjän	puoleen.

Vain oikean 
polttoaineen 

käyttäminen takaa 
lämmittimen turvallisen, 

tehokkaan ja 
miellyttävän käytön.
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KÄYTTÖOHJEET

A LÄMMITTIMEN ASENTAMINEN

1   Ota lämmitin varovasti pois laatikosta ja tarkista laatikon sisältö. Lämmittimen 

lisäksi laatikossa on myös

 E käsikäyttöinen polttoainepumppu

 E kuljetuskorkki

 E nämä käyttöohjeet.

  Säilytä laatikko ja pakkausmateriaalit (kuva A) varastointia ja/tai kuljetusta 

varten.

2  Avaa irrotettavan säiliön kansi 4 ja poista pahvipala. 

3  Täytä irrotettava säiliö kohdassa B kuvatulla tavalla.

4   Lattian tulisi olla kiinteä ja täysin tasainen. Siirrä lämmitintä, jos se ei ole 

suorassa. Älä korjaa lattian epätasaisuutta asettamalla kirjoja tai muita 

tavaroita lämmittimen alle. 

5   Työnnä pistoke J	pistorasiaan	(230	volttia	-	AC	/	50	Hz)	ja	säädä	oikea	aika	

käyttämällä säätönäppäimiä O (katso osa C).

6  Lämmitin on nyt käyttövalmis.

B  POLTTOAINEEN TÄYTTÖ

Täytä irrotettava polttoainesäiliö paikassa, jossa pienet roiskeet eivät haittaa. 

Toimi seuraavasti:

1  Varmista, että lämmitin on sammutettu.

2   Avaa yläkansi ja nosta irrotettava säiliö pois lämmittimen sisältä (kuva B). 

Huomautus: Säiliöstä voi valua joitakin tippoja. Aseta irrotettava säiliö 

maahan	(siten	että	korkki	osoittaa	ylöspäin,	kuva	C)	ja	kierrä	polttoainekorkki	

auki.

3   Täytä säiliö käyttämällä apuna polttoainepumppua (seuraa pumpun 

käyttöohjeita).  Varmista, että polttoainekanisteri on korkeammalla kuin 

irrotettava	polttoainesäiliö	(kuva	C).	Aseta	uurrettu	letku	irrotettavan	säiliön	

täyttöaukkoon.

4   Tarkkaile irrotettavan säiliön polttoainenäyttöä säiliötä täyttäessäsi (kuva D). 

Lopeta täyttö, kun polttoainenäyttö osoittaa, että säiliö on täynnä. Älä 

koskaan täytä säiliötä liian täyteen, erityisesti kun polttoaine on kylmää 

(polttoaine laajenee lämmetessään).
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E: Kun 4-numeroisen 
symbolin vilkkuminen 

lakkaa, asetus on lukittu 
ilmoitettuun arvoon.

+

5   Anna pumppuun jääneen polttoaineen valua takaisin polttoainekanisteriin ja 

irrota	pumppu	varovasti.	Kierrä	säiliön	korkki	huolellisesti	kiinni.	Puhdista	

polttoainevuodot.

6  Tarkista, että polttoainesäiliön korkki on suorassa ja kunnolla kiinni. Aseta 

 irrotettava säiliö takaisin lämmittimeen (korkki alaspäin). Sulje kansi.

C  KELLON ASETTAMINEN

Oikea kellonaika voidaan asettaa vain, kun lämmitin on kytketty verkkovirtaan 

eikä siinä pala liekki. Aseta kellonaika käyttämällä säätönäppäimiä N. Paina 

ensin toista kahdesta näppäimestä toiminnon kytkemiseksi päälle (4-numeroinen 

K alkaa vilkkua). Aseta seuraavaksi tunnit käyttämällä vasenta olevaa näppäintä 

(Nhour) ja sitten minuutit käyttämällä oikeaa olevaa näppäintä (Mmin.). Nosta 

arvoa	yhdellä	askeleella	painamalla	kerran.	Kun	pidät	näppäimen	painettuna,	

arvo jatkaa kasvamistaan, kunnes vapautat näppäimen jälleen. Noin 10 sekunnin 

kuluttua 4-numeroisen symbolin vilkkuminen lakkaa, ja asetus lukitaan. Viisi 

minuuttia lämmittimen sammuttamisen jälkeen tiedot häviävät näytöstä, ja 

lämmitin siirtyy automaattisesti valmiustilaan.

Kun	lämmittimen	virtajohto	on	ollut	irrotettuna	(tai	virtakatkoksen	jälkeen),	

aika on asetettava uudelleen.

D  LÄMMITTIMEN SYTYTTÄMINEN

Uudesta lämmittimestä voi hetken aikaa tulla hajuja, kun sitä käytetään 

ensimmäisen kerran. Siksi ilmanvaihtoa on tehostettava. 

Sytytä lämmitin aina  -painikkeen L avulla. Älä koskaan käytä tulitikkuja tai 

tupakansytytintä.

Sytytä lämmityslaite painamalla painiketta . VIRTALAMPPU alkaa vilkkua,

mikä osoittaa, että sytytysmenetelmä on käynnistynyt. Tämä kestää muutaman 

minuutin. Tällä välin sähkölämmitys on jo käynnistynyt 3 sekuntia -painikkeen 

painamisen jälkeen.

Kun	lämmityslaite	palaa,	VIRTALAMPPU	pysyy	valaistuna	(sininen).	Tietonäytöllä

on kaksi numeroa. Valo niiden vieressä ilmaiseen, että nämä numerot viittaavat 

lämpötiloihin	(Kuva	F).	Todellinen	huonelämpötila	on	säädön	ROOM	(HUONE)	alla	

ja	lämpötila-asetukset	näkyvät	säädön	SET	(ASETA)	alla.		

Jälkimmäinen	voidaan	vaihtaa	säätöpainikkeilla	(viittaa	osaan	E).

Tarkasta ennen lämmityslaitteen käynnistystä, että siirrettävässä säiliössä on 

riittävästi polttoainetta.

Lämmittimen käynnistys    

Käynnistä	lämmitin	painamalla	M-painiketta. Sähkölämmityksen valo syttyy 

(punainen). Sähkölämmitys käynnistyy, kun M-painikkeen painamisesta on 3 

sekuntia. 

F: Vaadittu lämpötila 
vasemmalla, mitattu 
lämpötila oikealla.
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Sähkölämmitys kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun huonelämpötila 

saavuttaa asetuksen. Sähkölämmitys käynnistyy automaattisesti, kun huone 

viilenee. Sähkölämmityksen valo sammuu ja lämmitys keskeytyy painamalla 

M-painiketta. Myös käyttäjä voi sammuttaa sähkölämmityksen. Lämmitys 

käynnistyy uudelleen, kun lämmityspainiketta painetaan.”

E  SÄHKÖLÄMMITYSTILA  

Paina sähkölämmityspainiketta, kun kerosiinilämmitys ei ole päällä. 

Sähkölämmitystila toimii itsenäisesti. Tietonäytöllä näkyy sähkölämmityksen 

toiminta-aika (sammutus ajastimella).

Säätönäppäimillä O valitaan toiminta-aika (1 = 1 tunti, 2 = 2 tuntia, 4 = 4 tuntia tai 

--	=	jatkuva).	Kun	toiminta-aika	on	valittu,	tietonäytölle	vaihtuu	hetken	kuluttua	

lukema 800. Sähkölämmitys toimii suurella teholla (800 W). Paina säätönäppäimiä 

O ja valitse suuri teho (800 W) tai pieni teho (400 W). Sammuta sähkölämmitys 

painamalla sähkölämmityspainiketta M uudelleen. Sähkölämmityksen valo 

sammuu, ja näytöllä näkyy kellonaika. Sähkölämmitys sammuu automaattisesti 8 

tunnin käytön jälkeen turvallisuussyistä (vaikka valittuna olisi jatkuva käyttö).

F  VAADITUN LÄMPÖTILAN ASETTAMINEN

Lämpötila-asetusta voidaan säätää vain, kun lämmitin palaa. Säädä lämpötilaa 

käyttämällä säätönäppäimiä O. Paina ensin toista kahdesta näppäimestä toiminnon 

kytkemiseksi	päälle	(°C-merkki	K	alkaa	vilkkua).	Säädä	seuraavaksi	lämpötilaa.	Käytä	

oikealla olevaa näppäintä (Mmin.) lämpötila-asetuksen nostamiseksi ja vasemmalla 

olevaa näppäintä (Nhour) lämpötilan laskemiseksi. Nosta arvoa yhdellä askeleella 

painamalla	kerran.	Noin	10	sekunnin	kuluttua	°C-merkin	symbolin	vilkkuminen	

lakkaa,	ja	asetus	lukitaan	(kuva	F).	Lämpötilan	säätöalue	on	6	°C	(minimi)	-	28	°C	

(maksimi).	Kun	lämmittimen	virtajohto	on	ollut	irrotettuna	(tai	virtakatkoksen	

jälkeen),	lämpötila	nollaantuu	tehdasasetukseen	20	°C.

G  AJASTIMEN KÄYTTÄMINEN

Ajastintoiminnon avulla voit kytkeä lämmittimen päälle automaattisesti 

esivalittuna	aikana.	Jotta	lämmitin	voidaan	kytkeä	päälle,	oikea	aika	on	asetettava	

(katso osa C) ja lämmittimen tulee olla pois päältä. Noudata seuraavassa kuvattua 

menettelyä.

1   Paina -painiketta L	ja	TIMER-näppäintä	P	heti	sen	jälkeen.	TIMER-valo		ja	

4-numeroinen K alkavat vilkkua.

2   Säätönäppäimillä O voit asettaa ajan, jona lämmittimen on sytyttävä. Aseta 

tunnit käyttämällä vasenta olevaa näppäintä (Nhour) ja sitten minuutit 

käyttämällä oikeaa olevaa näppäintä (Mmin.) (5 minuutin säätöväli).



+

3 	 	Noin	10	sekunnin	kuluttua	4-numeroiseen	symboliin	tulee	jälleen	CLOCK,	ja	

TIMER-valo		syttyy	osoituksena	siitä,	että	ajastintoiminto	on	aktivoitu	(kuva	G).

4   Ajastimen avulla varmistetaan, että huone on lämmitetty noin vaadittuun 

lämpötilaan asetettuna aikana.

Kun	haluat	kytkeä	lämmittimen	pois	päältä	ja	sytyttää	sen	uudelleen	ajastimella,	

sinun	tarvitsee	vain	painaa	TIMER-näppäintä	(katso osa H).

Paina -painiketta L kerran ajastinasetuksen poistamiseksi.

H LÄMMITTIMEN SAMMUTTAMINEN

Lämmitin voidaan sammuttaa kahdella tavalla. 

1   Paina -painiketta L.	Tietonäyttöön	tulee	CLOCK-	signaali.	Liekki	sammuu	

tästä noin yhden minuutin kuluessa.  

2   Paina	TIMER-näppäintä	P, kun haluat sammuttaa lämmittimen ja sytyttää sen 

uudelleen ajastimella seuraavalla kerralla. Tämä ei ainoastaan sammuta 

lämmitintä vaan myöskin aktivoi ajastintoiminnon. Voit muuttaa vaadittua 

aikaa säätönäppäimillä O (katso osa G).

I  TIETONÄYTTÖ

Tietonäyttö K ei toimi ainoastaan (asetetun) ajan ja lämpötilan (osat C, F ja G) 

ilmaisimena vaan se myös ilmoittaa lämmittimen virheellisestä toiminnasta. 

Tietonäytön koodi ilmoittaa ongelman luonteen:

KOODI TIEDOT TOIMENPIDE

e -   0 Lämmittimen	sisällä	oleva	lämpötila	on	liian	suuri.	 Jäähdytä	ja	sytytä	uudelleen.

f -   0 Virtakatkos. Sytytä lämmitin uudelleen.

e -   1 Viallinen termostaatti. Ota yhteys tuotteen myyjään.

f -   1 Viallinen polttimen termostaatti. Ota yhteys tuotteen myyjään.

e -   2	 Käynnistysongelmia.	 Ota yhteys tuotteen myyjään.

e -   5	 Kaatumissuojaus.	 Sytytä lämmitin uudelleen.

e -   6 Huono palaminen. Ota yhteys tuotteen myyjään.

e -   7 Huoneen lämpötila Tarpeen vaatiessa,

	 yli	32	°C.	 sytytä lämmitin uudelleen.

e -   8 Viallinen tehostin. Ota yhteys tuotteen myyjään.

e -   9 Ilmasuodatin on likainen tai Puhdista suodatin.

 Polttoainepumppu on likainen. Ota yhteys tuotteen myyjään.

     Lämmitin on ollut jatkuvasti päällä 

 65 tuntia ja on sammunut automaattisesti. Kytke	lämmitin	takaisin	päälle.

-- : -- +  Polttoaine on loppu. Täytä irrotettava säiliö uudelleen.

fu : -- + 
 

Polttoaine on loppu. Sähkölämmitys käynnistyy.

-- : -- +  Riittämätön ilmanvaihto. Tehosta ilmanvaihtoa.

e - 1 1 +  Riittämätön ilmanvaihto. Tehosta ilmanvaihtoa.

Ota aina yhteyttä myyjäliikkeeseen, jos ilmenee edellä mainituista poikkeavia 

toimintahäiriöitä tai virhe toistuu edellä kuvatuista korjaustoimenpiteistä huolimatta.FIN
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Tietonäytön koodi ilmoit-
taa mahdollisen ongel-

man.

G: TIMER-merkkivalo 
ilmoittaa, että ajastintoi-
minto on kytketty pois 

päältä.
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AUTOMAATTINEN SAMMUTUS

Tässä lämmittimessä on turvajärjestelmä, joka sammuttaa lämmittimen 

automaattisesti 65 tunnin yhtäjaksoisen toiminnan jälkeen. Näyttöön tulee tällöin 

seuraava sisältö: . Halutessasi voit kytkeä lämmittimen uudelleen päälle 

painamalla -painiketta L (katso osa D). 

AUTOMAATTINEN PUHDISTUSTILA

Kun	 lämmitin	on	palanut	yhtäjaksoisesti	kahden	tunnin	ajan	 suurimmalla	

asetuksella, poltin aloittaa automaattisen puhdistuksen. Näyttöön tulee 

automaattisen puhdistuksen koodi cl:05, joka laskee arvoon cl:01. Toimenpide 

kestää 5 minuuttia. Tänä aikana poltin toimii pienimmällä asetuksella, kun poltin 

puhdistuu	automaattisesti.	Kun	poltin	on	jälleen	puhdas,	lämmitin	kytkeytyy	

jälleen automaattisesti suurimmalle asetukselle.

J  LAPSITURVALUKKO

Lapsiturvalukon avulla lapsia voidaan estää muuttamasta lämmittimen asetuksia 

vahingossa.	Kun	lämmitin	palaa	ja	lapsiturvalukko	on	päällä,	lämmitin	voidaan	

ainoastaan	kytkeä	pois	päältä.	Mitään	muita	toimintoja	ei	voida	käyttää.	Jos	

lämmitin on jo sammutettu, lapsiturvalukko estää myös lämmittimen sytyttämisen 

vahingossa. Ota lapsiturvalukko käyttöön painamalla N-näppäintä yli kolmen 

sekunnin	ajan.	KEY-LOCK-merkkivalo	  tulee tietonäyttöön (kuva H) osoituksena 

siitä, että lapsiturvalukko on otettu käyttöön. Poista lapsiturvalukko käytöstä 

painamalla N-näppäintä uudelleen yli kolmen sekunnin ajan.

K ‘SAVE’-TOIMINNON OIKEA KÄYTTÖ

‘SAVE’-toiminnolla	 voidaan	 rajoittaa	 lämpötilaa.	 Kun	 tämä	 toiminto	 on	

käytössä, lämmitin menee automaattisesti pois päältä, kun huoneen lämpötila 

ylittää	asetetun	lämpötilan	3	°C:lla.	Kun	huoneen	lämpötila	on	taas	laskenut	

asetuslämpötilaan,	lämmitin	kytkeytyy	automaattisesti	päälle.	Ota	‘SAVE’-asetus	

käyttöön painamalla näppäintä Q.	SAVE-merkkivalo	syttyy	(kuva	I).	Toiminto	

poistetaan	käytöstä	painamalla	SAVE-näppäintä	kerran	uudelleen.

Ilman	‘SAVE’-asetustakin	lämmitin	pyrkii	säilyttämään	asetetun	lämpötilan	

säätämällä	lämmityskapasiteettia.	‘SAVE’	on	säästöasetus,	jota	voit	käyttää	

esimerkiksi silloin, kun et ole itse huoneessa tai haluat pitää pakkasen poissa 

huoneesta.

L ‘FUEL’-MERKKIVALO  

Kun	FUEL-ilmaisin	tulee	näkyviin,	se	tarkoittaa,	että	polttoainetta	on	jäljellä	enää	10	

minuutiksi. Tietonäytössä alkaa jäljellä olevan lämmitysajan takaisinlaskenta (kuva 

J).	Sinulla	on	kaksi	vaihtoehtoa:

•	 voit irrottaa polttoainesäiliön ja täyttää sen olohuoneen ulkopuolella tai

•	 voit	painaa	PIDENNYS-painiketta	R.	Jos	painat	tätä	painiketta,	lämmitysaika	

pidennetään 60 minuuttiin. Lämmitin siirtyy automaattisesti käyttämään alinta 

asentoa.	Näyttöön	ilmestyy	numero	60,	joka	pienenee	numeroksi	10.	Kun	

näytössä on numero 10, kuulet irrotettavan säiliön täyttämiseen kehottavan 

varoitusäänen	kahden	minuutin	välein.	Jos	et	reagoi	millään	tavalla,	lämmitin	
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H: Kun -merkki tulee 
näyttöön, lapsiturvalukko 

on aktivoitu.

I: Kun SAVE-valo 
syttyy, lämmitin menee 

automaattisesti päälle tai 
kytkeytyy automaattisesti pois 

päältä niin, että lämpötila 
pysyy määritetyllä välillä.

J: Kun FUEL-merkkivalo 
syttyy, tietonäytössä 
näytetään, kuinka 

moneksi minuutiksi 
säiliössä on polttoainetta.
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sammuu itsestään. Voit lopettaa tämän toiminnon painamalla painiketta  

uudelleen.	 Jos	 lämmittimessä	ei	ole	kerosiinia,	polttoaineen	symboli	

vilkkuu näytöllä ja sähkölämmitys käynnistyy automaattisesti. Tässä tilassa 

sähkölämmitys sammuu automaattisesti 8 tunnin kuluttua siitä, kun kerosiini 

on loppunut. 

Kun	lämmitin	on	käyttänyt	kaiken	polttoaineen	ja	se	on	sammunut,	kestää	hetken	

aikaa säiliön täyttämisen jälkeen, ennen kuin lämmitin on taas täysin käyttövalmis.

M ‘VENT’-MERKKIVALO

Kun	huoneen	ilmanvaihto	on	riittämätön,	laitteesta	kuuluu	äänimerkki	(noin	kerran	

30	sekunnin)	ja	VENT-merkkivalo	syttyy.	Kun	laite	antaa	äänimerkin	ja	merkkivalo	

syttyy, tehosta huoneen ilmanvaihtoa (esimerkiksi avaamalla ovea tai ikkunaa 

hieman	enemmän),	jotta	lämmitin	ei	mene	pois	päältä.	Kun	huoneen	ilmanvaihto	on	

tehostunut,	äänimerkki	ja	VENT-merkkivalo	menevät	pois	päältä.	Jos	ilmanvaihto	on	

kuitenkin	edelleen	riittämätön,	lämmitin	sammuu	automaattisesti.	Kun	näin	tapahtuu,	

e -1 1	tulee	näyttöön	ja	VENT-merkkivalo	alkaa	vilkkua.	Kun	huoneen	ilmanvaihtoa	

on tehostettu (esimerkiksi avaamalla ovea tai ikkunaa hieman enemmän), lämmitin 

voidaan sytyttää uudelleen painamalla -painiketta L uudelleen.

N KUNNOSSAPITO

Sammuta lämmitin ja anna sen jäähtyä ennen kuin aloitat kunnossapitotyöt. Irrota 

myös pistoke pistorasiasta. Lämmitintä ei juuri tarvitse huoltaa. On kuitenkin 

tärkeää puhdistaa imuroimalla ilmanvaihtoaukon suodatin 8 kerran viikossa ja 

ritilä 2 kostealla kankaalla.

Tarkista myös polttoainesuodatin säännöllisesti:

1   Poista irrotettava säiliö 6 lämmittimestä ja irrota polttoainesuodatin (kuva L). 

Suodattimesta voi vuotaa joitakin tippoja. Pidä sitä varten liinaa valmiina.

2  Poista lika naputtamalla polttoainesuodatinta ylösalaisin kovaa pintaa vasten. 

 (Älä koskaan puhdista sitä vedellä!)

3  Asenna polttoainesuodatin takaisin lämmittimeen.

Suosittelemme, että pöly ja lika poistetaan ajoissa kostealla liinalla, koska 

muuten ne voivat aiheuttaa vaikeasti poistettavia pinttymiä.

Älä poista lämmittimen osia itse. Ota korjausta koskevissa asioissa aina 

yhteys	tuotteen	myyjään.	Jos	virtajohto	on	vaurioitunut,	sen	saa	vaihtaa	vain	

valtuutettu	sähköasentaja.	Käytä	uutta	H05	VV-F	-tyypin	virtajohtoa.
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L

Polttoainesuodatin

K: Vilkkuva VENT-
merkkivalo ilmoittaa, 
että ilmanvaihtoa on 

tehostettava.
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Kuljetuskorkki

M O VARASTOINTI (LÄMMITYSKAUDEN PÄÄTTYESSÄ)

Varastoi lämmitin pölyttömään paikkaan lämmityskauden lopuksi ja, jos 

mahdollista,	alkuperäisessä	pakkauksessa.	Käyttämätöntä	polttoainetta	ei	voi	

käyttää seuraavalla lämmityskaudella. Siksi kaikki polttoaine on suositeltavaa 

polttaa	loppuun.	Jos	polttoainetta	on	vielä	 jäljellä,	älä	heitä	sitä	pois	vaan	

huolehdi sen hävittämisestä kemiallisten kotitalousjätteiden käsittelyä koskevien 

paikallisten	määräysten	mukaisesti.	Käytä	uuden	lämmityskauden	alussa	aina	

uutta	polttoainetta.	Kun	aloitat	uudelleen	lämmittimen	käytön,	noudata	jälleen	

käyttöohjeita (alkaen kohdasta A ja kuten ohjeissa on kuvattu).

P KULJETUS

Tee seuraavat toimenpiteet polttoainevuotojen välttämiseksi lämmittimen 

kuljetuksen aikana:

1  Anna lämmittimen jäähtyä.

2   Poista irrotettava säiliö 6 lämmittimestä ja irrota polttoainesuodatin (katso 

kohta N, kuva L). Suodattimesta voi vuotaa joitakin tippoja. Pidä sitä varten 

liinaa valmiina. Säilytä polttoainesuodatinta ja irrotettavaa säiliötä lämmittimen 

ulkopuolella.

3 	 	Kuljetuskorkki	estää	enimmät	öljyvuodot	lämmittimestä	siirtämisen	aikana.

4  Liikuta lämmitintä aina pystysuorassa asennossa.

5   Poista polttoöljy lämmittimessä kiinni olevasta säiliöstä pumpulla ennen 

siirtämistä tai jos öljy on vääränlaista tai likaista. Irrota ensin öljynsuodatin ja 

syötä pumpun letku lämmittimessä kiinni olevaan säiliöön. Toimi samalla 

tavoin, jos säiliöön on päässyt vettä.

Q TEKNISET TIEDOT

 Sytytys sähköinen Mitat (mm) leveys 376

 Polttoaine parafiini pohjalevyn kanssa: syvyys 296

 Teho (kW) maks.   3,10  korkeus 428

 Teho (kW)  min. 0,80 Lisävarusteet: - käsikäyttöinen polttoainepumppu

 Sopiva tila (m3)** 50-150  - kuljetuskorkki

 Polttoaineen kulutus (l/h)* 0,323 Verkkovirta  230 V

	 	 	 	 	 --	AC	/	50	Hz

 Polttoaineen kulutus (g/h)* 258 Sähkönkulutus:

 Palamisaika aika yhdellä säiliöllisellä (h)* 16,7 - sytytin   1120 W

 Irrotettavan säiliön tilavuus (litraa) 5,4 - jatkuva    13 W

 Paino (kg) 9,4 - sähkölämmitystila     800 W

   Sulak  250V, 8A/10A

  Ilmanvaihdon laadun valvonta (ilman uudistaminen):
	 CO2-tason	suora	mittaus	(NDIR	CO2 -anturi S).
*  Maksimiasetuksella   **  Määritetyt arvot ovat suuntaa antavia



R TAKUUEHDOT

Lämmittimellä on 48 kuukauden pituinen takuu, joka alkaa ostopäivästä. Tämän 

jakson aikana kaikki materiaali- ja valmistusvirheet korjataan veloituksetta. 

Takuuseen sovelletaan seuraavia ehtoja: 

1   Muita vahinkoja, mukaan lukien välillisiä vahinkoja koskevat vaatimukset on 

nimenomaisesti poissuljettu. 

2  Takuuaikana tehdyt korjaukset tai osien vaihdot eivät pidennä takuuaikaa.

3   Takuu ei ole voimassa, jos lämmittimeen on tehty muutoksia, siinä on käytetty 

muita kuin alkuperäisiä varaosia tai korjauksia on teetetty kolmannella osa-

puolella.

4   Takuu ei koske normaalikäytössä kuluvia osia, kuten paristoja, sytytyspuolaa, 

sydäntä ja käsikäyttöistä polttoainepumppua.

5   Takuu on voimassa ainoastaan esitettäessä alkuperäinen, päivätty ostotosite, 

johon ei ole tehty muutoksia.

6   Takuu ei koske vahinkoja, jotka johtuvat käyttöohjeiden vastaisesta toimin-

nasta, huolimattomuudesta tai vääräntyyppisen tai vanhentuneen polttoain-

een käytöstä. Vääränlaisen polttoaineen käyttö voi olla jopa vaarallista*.  

7 	 	Kuljetuskustannukset	ja	lämmittimen	tai	sen	osien	kuljetukseen	liittyvät	riskit	

ovat aina ostajan vastuulla.

Tarpeettomien kustannusten välttämiseksi suosittelemme, että luet aina ensin

käyttöohjeet	huolellisesti.	Jos	käyttöohjeista	ei	ole	apua,	vie	lämmitin	tuotteen	

myyjälle korjausta varten.

*Erityisen	herkästi	palavat	ainesosat	voivat	aiheuttaa	hallitsematonta	palamista	ja	tulen	leviämisen.	Jos	näin

pääsee käymään, älä koskaan yritä siirtää lämmitintä vaan sammuta se välittömästi. Hätätapauksissa voit 

käyttää palosammutinta, mutta vain B-tyypin sammuttimia eli hiilidioksidi- tai jauhesammutinta.

 

FIN

60



FIN

61

 11 OHJEITA TURVALLISTA KÄYTTÖÄ VARTEN

 1 Lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteen kanssa.

 2  Älä siirrä lämmitintä, kun se palaa tai on vielä kuuma. Älä täytä tai 

huolla lämmitintä, kun se palaa tai on vielä kuuma. 

 3  Sijoita lämmitin siten, että sen etupuoli on vähintään 1,5 metrin 

etäisyydellä seinistä, verhoista ja huonekaluista.  

 4  Älä käytä lämmitintä pölyisissä tai erityisen vetoisissa paikoissa. Niissä 

palaminen ei tapahdu parhaalla mahdollisella tavalla.  

 5 Sammuta lämmitin ennen kuin menet nukkumaan. 

 6 Säilytä ja siirrä polttoainetta vain sopivissa säiliöissä ja kanistereissa.

 7  Varmista ,  et tä  pol t toaine e i  a l t i s tu  lämmöl le  ta i  suur i l le 

lämpötilanvaihteluille. Säilytä polttoainetta aina viileässä, kuivassa ja 

pimeässä paikassa (auringonvalo heikentää laatua). 

 8  Älä koskaan käytä lämmitintä paikoissa, joissa voi olla haitallisia kaasuja 

tai hajuja (esim. pakokaasua tai maalinhajua).

 9  Muista, että lämmittimen ritilä kuumenee. Laitteen peittämisestä 

aiheutuu tulipalovaara.

 10 Varmista aina, että ilmanvaihto on riittävä.

 11  Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan 

lukien lapset) käyttöön, joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai 

henkiset kyvyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, paitsi jos heidän 

turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö on antanut heille ohjausta 

tai tietoa laitteen käytöstä.

Vialliset sähkölaitteet ja paristot on erotettava kotitalousjätteestä. Huolehdi 

mahdollisuuksien mukaan tehokkaasta kierrätyksestä. Asiantuntevaa neuvoa 

kierrätyksestä saat kunnalliselta jäteneuvojalta ja jälleenmyyjältäsi.
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Zibro® is registered trademark of TOYOTOMI Co., Ltd. for paraffin heaters.

ZIBRO brand paraffin heaters are made in Japan and imported by PVG Holding B.V.
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