
 
 
 
KAASULÄMMITIN THERMAL PLUS 
TUOTENUMERO 2138 
MALLI: PO-E01 
 
LUE KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ! 
Säilytä käyttöohje  
Tuote on tarkoitettu vain huoneen lämmitykseen.  
 
Käytä vain tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. 
Lämmitin tarvitsee raikasta ilmaa polttaakseen kaasun kunnolla. 
 
TEKNISET TIEDOT: 
Lämmitysteho: 1,3–4,1 kW 
Kolme lämmitystehoaluetta 
Kaasutyyppi: Nestekaasu (butaani/propaani) 
Käyttöpaine: 30 mbar 
Happivarmistin 
Liekinvarmistin 
Kallistuskytkin, jos laite kallistuu yli 45° kytkin sammuttaa laitteen ja se täytyy käynnistää uudelleen.  
Kallistuskytkin 
Kääntyvät pyörät 
Pietsosytytys (ei tarvitse tulitikkuja tms.) 
Kaasun kulutus: max 290 g/h  min 110 g/h 
Kaasupullon koko: 11 kg 
HUOM! Matalapainesäädin ei sisälly pakkaukseen 
 
LÄMMITTIMEN SIJOITTAMINEN: 

 Ei alle 82 m³ tiloihin 
 Sijoita lämmitin lattialle, seinästä poispäin. Minimietäisyys lämmittimen takana ja sivuilla 1000mm. 
 Katso, että lattia on tasainen 
 Aseta kaasupullo aina pystyasentoon 
 Irrota kaasupullo, kun lämmitin ei ole käytössä 

 
LÄMMITTIMEN ASENTAMINEN: 

 ota lämmitin laatikosta 
 poista pakkaus- ja suojamateriaalit 
 tarkista, että kaikki osat ovat tallella ja ne eivät ole vaurioitunut 

kuljetuksen aikana.  
 Irrota lämmittimen takasuojus 
 Kiinnitä pyörät paikalleen 
 Kiinnitä matalapainesäädin ja letku toisiinsa huolella ohjeiden 

mukaisesti. 
 Kiinnitä letkun toinen pää lämmittimeen ja kiristä liitos huolella. 
 Testaa vuotojen varalta. 
 Aseta kaasupullo lämmittimen rungon sisälle  
 Kiinnitä lämmittimen takasuojus  

 
LÄMMITTIMEN KÄYTTÄMINEN 
 Varmista ettei tilassa haise kaasu ja ettei lähistöllä ole avoliekkiä 
 Avaa matalapainesäätimen venttiili 
 Paina lämmönsäätönuppia hieman alas ja käännä se 1-tehoalue 

asentoon. 
o Paina lämmön säädin alas ja pidä sitä alhaalla n. 10 sekuntia. 

Painele samalla sytytyspainiketta, kunnes sytytysliekki syttyy. 
Vapauta lämmönsäädin 10–20 sekuntia liekin syttymisen jälkeen 
(liekinvarmistin käynnistyy). 

o ( HUOM! jos lämmittimeen on kytketty uusi kaasupullo, anna ilman 
purkautua ulos sytytyssuuttimesta hieman pidempään) 

1. Kaasuventtiili 
2. Kaasuhana 
3. Kaasuletku 
4. Matalapainesäädin 
 
                   5. Suoja 
 
 
 
                6. Sylinteri 



 Jätä lämmönsäädin aluksi asentoon 1 (matala lämpö) muutamaksi minuutiksi, ennen kuin asetat lämmönsäätimen 
haluttuun asentoon. 

 Valitse haluttu lämpö painamalla säädintä hieman alas ja kääntämällä sitä vastapäivään. Vapauta säädin ja käännä 
säädintä kunnes se lukkiutuu oikeaan kohtaan. Älä jätä säädintä lukituskohtien väliin. 

 Jos lämmitin kaatuu tai sitä heilutetaan, kallistuskytkin katkaisee kaasun virtauksen 
ja sammuttaa lämmittimen. 
Kallistuskytkimen anturi tunnistaa jos laite kallistuu yli 45° kulmaan vaakatasossa.  
Kallistuskytkimen anturi sijaitsee laitteen alaosassa etuseinän sisäpuolella,  
kaasupullopaikan takana.  

 
LÄMMITTIMEN SAMMUTTAMINEN 
 Paina lämmönsäädin alas ja käännä se asentoon 1 (matala lämpö) 
 Sulje matalapainesäätimen venttiili ja irrota pullo lämmittimestä. 
 HUOM! TEHOALUEEN SÄÄTÖNUPIN KÄÄNTÄMINEN OFF-ASENTOON  
EI SAMMUTA LÄMMINTÄ. 
 
!HUOMIO!  
JOS HAISTAT ILMASSA KAASUA 

 sulje matalapainesäätimen venttiili välittömästi 
 sammuta mahdolliset avoliekit 
 älä kytke mitään laitetta päälle 
 älä koske yhteenkään katkaisijaan 
 mene ulos ja soita kaasuntoimittajalle tai palolaitokselle 

 
!HUOMIO! 

 Laitteessa on happivarmistin, joka sammuttaa lämmittimen, jos ilmassa ei ole riittävästi happea 
 Jos kuitenkin haistat ilmassa kaasua, toimi kuten edellä neuvottiin 

 
VAROITUS: 

 Lämmittimen käyttäjä vastaa lämmittimen asianmukaisesta asennuksesta ja käytöstä 
 Ohjeiden ja varoitusten vastainen käyttö voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, vakavia vammoja ja kuoleman. 

Jos et ymmärrä ohjeita, ota yhteys tuotteen myyjään. Tuotteen toimittaja ei vastaa käyttäjän 
laiminlyönneistä 

 Älä yritä muuntaa lämmitintä millään tavoin 
 Poista kaikki pakkaus- ja suojausmateriaalit ennen käyttöönottoa. 
 Jos lämmitin saa liian vähän raitista ilmaa, sammuttaa happivarmistin lämmittimen. Lisää ilman tuloa 

huoneeseen 
 
KAASUPULLON VAIHTAMINEN 

 Sulje matalapainesäätimen venttiili 
 Irrota matalapainesäädin kaasupullosta ohjeiden mukaisesti 
 Tarkista ettei lähistöllä ole avoliekkejä 
 Asenna matalapainesäädin kaasupulloon ja tee vuototesti 

VARMISTA ETTÄ LÄMMÖNSÄÄDIN ON OFF-ASENNOSSA 
 
LÄMMITTIMEN PUHDISTAMINEN 

 Pöly, nukka ja roskat heikentää lämmittimen tehoa. Käytettäessä lämmitin vetää ilmaa sisäänsä.  Pidä 
poltin, ohjausventtiilit, palotila ja ilmanvaihtokanavat puhtaana. 

 Poltin ja sytytin: puhdista pehmeällä harjalla. Puhalla pöly sytytyspolttimen suuttimista paineilmalla. 
 Runko ja ilmanvaihtokanavat: Pyyhi runko kostealla liinalla. Älä käytä syttyviä tai syövyttäviä pesuaineita. 

Poista roskat, hämähäkinseitit ja hyönteiset kaasupullon tilan ilmanvaihtoaukosta, ohjaustilasta, polttimesta 
ja ilmanvaihtokanavista. 

 Anna lämmittimen jäähtyä ennen puhdistusta. 
 Älä käytä vettä. 

 
VAROITUS: 

 Älä käytä lämmitintä kellarissa, maanpinnan alapuolella tai kerrostaloasunnossa. 
 Älä käytä asuntovaunuissa, asuntoautoissa tai veneissä. 
 Älä käytä lämmitintä makuuhuoneessa tai kylpyhuoneessa. 
 Lämmitin vaatii toimiakseen hyväksytyn matalapainesäätimen ja letkun. 
 Älä asenna tavaroita lämmittimen päälle. 
 Älä säilytä kemikaaleja, helposti syttyviä materiaaleja tai aerosolipulloja lämmittimen lähellä. 



 Älä käytä lämmitintä räjähdysalttiissa tiloissa, kuten tiloissa joissa varastoidaan bensiiniä tai muita helposti 
syttyviä nesteitä. 

 Jos lämmitin sammuu, tuuleta ennen kuin sytytät sen uudelleen. Jos lämmitin sammuu jatkuvasti, huollata se. 
 Tarkista koko matalapainesäätimen kunto ennen jokaista käyttöä. Tee testi aina saippualiuoksella. 
 Tarkista kaikki liitokset ennen jokaista käyttöä. 
 Älä siirrä lämmitintä kun sen on päällä. Anna jäähtyä ennen siirtoa. 
 Lämmittimen osat kuumentuvat käytössä. 
 Älä jätä lämmitintä päälle kun menet nukkumaan tai poistut sen läheltä. 

 
 
 
VIANETSINTÄ 
        Ongelma       Todennäköinen syy         Ratkaisu 
Piezo ei sytytä sytytysliekkiä 
Huomaa: kun lämmitin on juuri 
liitetty toimintaan, saatetaan 
tarvita 2-3 yritystä ennen kuin 
lämmitin syttyy. 

1. Pääkaasuventtiili on kiinni 2. 
Kaasu ei riitä  
3. Kipinä ei riitä sytyttämään 
liekkiä.  

1. Avaa pääkaasuventtiili  
2. Vaihda kaasupullo  
3. Tarkista kipinäväli elektrodin 
ja sytytysliekin välillä (pitäisi olla 
4-5 mm). Säädä mikäli tarpeen. 

Liekki syttyy, mutta ei pala 1. Liekinvarmistin ei ole 
käytössä   
2. Kallistuskytkin on lauennut. 

1. Pidä nuppia alhaalla 10 
sekuntia sen jälkeen kun liekki 
on syttynyt.                          2. 
Paina kallistuskytkin alas 

Liekki on iso ja väriltään 
keltainen/oranssi 

Lämmitin tarvitsee huoltoa Ota yhteys paikalliseen 
edustajaan 

Polttimet eivät syty kunnolla 1. Kaasu ei riitä  
2. Polttimet tukossa  
3. Säätimen ylivirtauslaite on 
päällä 

1. Vaihda kaasupullo 2. Puhdista 
polttimot kylminä 3. Sytytä 
lämmitin uudelleen pitäen se 30 
sekuntia matalalla teholla ennen 
kääntämistä korkeammalle 
teholle 

 
 
Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.  
Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen, tai jos tuotetta 
käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokraus käyttöön. 
Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja, eikä vaurioita jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.   
Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään. 
 

model: PO-E01 
item: 2138 
PIN 0845CP-
0098 

  

 

0845-15 

Kohdemaat 
Mållander 
Sihtriigid  

Kaasuluokka 
Gasklass 

Gaasikategooria 

Kaasutyyppi ja 
syöttäpaine  

Gastyp och inloppstryck 
Gaasitüüp ja rõhk 

suuttimen halkaisija 
Munstyckets 
diameter pihusti 
läbimõõt Ø 

Teho 
Effek 

võimsus 

Nimellislämpöteho (Hs) 
Nominell värmeeffekt (Hs)  

Normkasutegur  (Hs) 
LU-NL-DK-FI-
SE-CY-CZ-EE-
LT-LV-MT-SK-
SI-BG-IS-NO-
TR-HR-RO-IT-
HU 

13B/P (30) 
Butane/Propane 30 

mbar 
0.58 mm 4100W 

Min:1.5kW,  Med: 2.8kW,  Max: 
4.1kW 

Min:109g/h,  Med: 204g/h,  Max: 
298g/h 
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