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270 & 85DU
Poista tarpeettomat osat.

Poista neljä ruuvia (1).
Poista takapelti (2).
Varastoi osat, niitä ei käytetä kannen 270 kanssa.

270 Puhallinkannen asennus

Avaa paketti.
Aseta puhallinkansi pehmeälle tasaiselle alustalle kuvan osoittamalla tavalla. Varo
naarmuttamasta kansilevyä.

Pakkauksen sisältö
270

D10230B

1 kpl

Puhallinkansi

1 kpl

Tarvikepussi 17695
4 kpl

Kiinnitysruuvi M4 x 12 mm

3 kpl

Johdinside

1 kpl

Asennusaukon L-peitelista

1 kpl
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Asenna irrotettu liesi 85DU pöydällä makaavaan puhallinkanteen.
Asenna ja kiristä ruuvit M4x12 (4 kpl) (toimitettu 270 puhallinkannen mukana).

270 Puhallinkannen johdon kytkentä

Irroita piirikortilta puhallinkannen (vanhempi versio) välijohto tai piirikortilla oleva
oikosulkuliitin.
Kytke puhallinkannen 270 johto suoraan piirikortille vapautuneeseen liittimeen.
Kiinnitä kytketty johto tukevasti mukana tulevilla johdinsiteillä.

Varmista, ettei mikään johto tai polttoaineletku ota kiinni puhallinkannen pyörivään puhallinpyörään, eikä pakoputkeen.
Eristä tarvittaessa joko polttoaineletku tai pakoputki.
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Vaihe 1

Vaihe 2
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Sahausmitat pöydän asennusaukolle 270 & 85DU

Sahaa puhallinkannen vaatima lisätila (kuvassa viivoitettu alue) nykyisen 85DU
lieden asennusaukon lisäksi. Liimaa L-peitelista sahatun aukon reunaan.
Description

Rev

Puhallinkannen 270 vaatima
lisätila (viivoitettu alue)

author & date

Product must fulfil the RoHS-directive
(Directive 2002/95/EY) requirements.

Liimaa L-peitelista sahatun
aukon reunaan


material
















Normaali / nykyinen avaus
85DU liedelle

















author





Arkki A3

inspected and approved






Korvausilma-aukon minimi pinta-ala

Puhallinkannen 270 asentamisen jälkeen lieden tarvitsema korvausilman määrä
lisääntyy.
Puhallinkannellisen lieden korvausilma-aukon minimi pinta-ala on 150 cm2.
Liesi tarvitsee vähintään 150 cm2:n
korvausilma-aukon.
Huolehdi riittävästä ilmankierrosta
lieden alla.
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ratio

442 mm (17 13/32”)

D10230B

33.4 g

code

Markku
name




mass

finishing
date

24.10.07



309 mm (12 5/32”)




295 mm (11 5/8”)

431 mm (16 31/32”)
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Wallas-Marin Oy (valmistaja) vastaa maahantuojan välityksellä tuotteiden ja tarvikkeiden mahdollisista
raaka-aine- ja valmistusvirheistä 24 kuukauden ajan myyntipäivästä lukien alla mainituin ehdoin. Takuuta voidaan pidentää 12 kk rekisteröitymällä Wallas-Marin Oy:n internet -sivuilla osoitteessa www.wallas.
fi kolmen (3) kuukauden kuluessa laitteen ostopäivästä.
1.

Toimenpiteet vian sattuessa:
a) Tarkistakaa internet -sivuilta (www.wallas.fi) olevan tarkistuslistan avulla tai laitteen käyttöohjeen
avulla, ettei kyseessä ei ole käyttöön liittyvä ns. helppo, ei takuun piiriin kuuluva vika esim. vettä
polttoaineessa tai laite kaipaa huoltoa.
b) Ilmoitus viasta on tehtävä kirjallisesti heti tai viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua vian
ilmettyä. Takuuajan päättymisen jälkeen ei vetoaminen takuuaikaiseen ilmoitukseen ole pätevä,
ellei sitä ole aikaisemmin tehty kirjallisesti. Takuun edellytyksenä on voimassa oleva ostokuitti tai
muu luotettava määritys ostoajankohdasta.
c) Takuukorjausta varten asiakas toimittaa laitteen myyjäliikkeeseen (myyjä vastaa takuuasian hoidosta) tai valtuutetulle huoltoliikkeelle tai Wallas-Marin Oy:n tehdashuoltoon. Laitteen takuuhuollon
saa suorittaa vain Wallas-Marin Oy:n hyväksymä huoltohenkilökunta. Takuu ei korvaa laitteen
irrotus- ja kiinnityskuluja tai vahinkoa, joka johtuu korjaukseen lähetetyn laitteen puutteellisesta
pakkauksesta.
d) Asiakkaan on ilmoitettava takuuhuollolle seuraavat tiedot kirjallisesti:
• vian kuvaus
• asennustilanteen kuvaus, mihin ja miten laite on asennettu (esim. valokuvat asennuksesta
voivat auttaa)
• laitteen tyyppi, sarjanumero, ostopaikka ja ostoaika

2.

Takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:
• laitteeseen on lisätty vierasta alkuperää olevia osia tai sen rakennetta on muutettu ilman
valmistajan suostumusta
• valmistajan antamia asennus-, käyttö-, tai huolto-ohjeita ei ole noudatettu
• sopimaton varastointi tai kuljetus
• onnettomuudet tai vahingot, joihin Wallas ei voi vaikuttaa (force majeure)
• luonnollisesta kulumisesta johtuvasta viasta. Kuluvia osia ovat mm. hehkusytyttimet, hehkutulpat, puhallinmoottorit (takuuraja 2000 käyttötuntia), pohjamatto, polttoaineneula, tiivisteet,
polttoainepumppu ja polttoainesuodatin.
• laitteen virheellinen käsittely, sopimaton polttoaine, alijännite, ylijännite, lika tai vesivahinko,
korroosio
• laite on avattu ilman maahantuojan / tehtaan erillistä lupaa
• laitteen korjaukseen on käytetty muita kuin alkuperäisiä Wallas-varaosia
• laite on korjattu / huollettu ei Wallas -hyväksytyn yrityksen toimesta

3.

Takuuaikana suoritetut korjaukset eivät uudista tai muuta alkuperäistä takuuaikaa.

4.

Viallisesta tuotteesta johtuvat välilliset vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

5.

Takuu on voimassa venetuotteilla vain veneasennuksissa ja mökkituotteilla vain kesämökkiasennuksissa. Takuu ei koske ajoneuvoasennuksia tai asennuksia muihin tiloihin.

6.

Tämä takuu ei rajoita kuluttajasuojalain mukaisia oikeuksia.

Takuuvaatimusta tehtäessä on todistettava, että asiakas on kokonaisuudessaan noudattanut huolto- ja turvallisuusohjeita.
Takuu ei koske vikoja, jotka ovat seurausta asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeiden
laiminlyönnistä.

D40010
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270 & 85DU
Remove unnecessary parts.

Remove four screws (1).
Remove the back plate (2).
Save or discard items, these are not used with the 270 blower lid.

Installation of 270 blower unit

Unpack the blower unit.
Place the blower lid on a soft flat surface as shown in the picture. Be careful not to
scratch the surface.

Package contents
270

D10231B

1 pcs

Blower lid

1 pcs

Accessory bag 17695
4 pcs

Fastening screw M4 x 12 mm

3 pcs

Cable tie

1 pcs

L-shape coverlist for installation hole

1 pcs

Installation, operation and service instructions
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Place the 85DU onto the blower unit as shown in picture below.
Install and tighten M4x12 screws (4 pcs) (supplied with blower unit).

Connect the cable between 85DU and 270

Remove the connection cable from printed wire board (older version) or remove
the shortcut piece from printed wire board.
Connect blower lid to printed wire board (to the place where you removed the old
connector).
Use cable tie to fasten the cable.

Please assure that the cable and fuel tube will not contact the tangential blower or exhaust pipe.
Insulate either the fuel tube or exhaust pipe if needed.

D10231B
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Step 1

Step 2

D10231B
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CUTOUT dimensions for Blower lid 270 with 85DU

Cut extra space needed for blower lid (lined area). Clue the L-shape profile to the
edge of hole.
Description

Rev

Remove material from this area
to install blower unit 270

author & date

Product must fulfil the RoHS-directive
(Directive 2002/95/EY) requirements.

Clue the L-shape profile to
the edge of hole


material
































author

Normal (existing Cutout for 85DU)





Arkki A3

inspected and approved






Minimum size of the replacement air opening

After the installation of Blower Lid 270 needed replacement amount air will rise.
Minimum surface area for replacement air opening is 150 cm2.

The stove requires a replacement air
opening of at least 150 cm2.
Ensure that the air circulation under
the stove is sufficient.
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Wallas-Marin Oy (the manufacturer) shall be liable for any defects in the raw material or manufacture
of the products and items sold by the importer for 24 months from the day of sale on the following conditions.
Warranty can be extended by a further 12 months by registering the product in the website of WallasMarin Oy (www.wallas.fi) within three (3) months of the unit being sold to the end customer.
1.

2.

In the event of a defect:
a) Look at the check list on the website or installation / usage manual (www.wallas.fi) to make sure
the defect in question is not related to use. A simple problem might not be covered by the warranty
ie. water in diesel or unit requires a service.
b) Notification of the defect must be given in writing immediately, if possible, but no later than two
(2) months after the appearance of the defect. After the warranty period ends, a referral back to a
notification at the time of the warranty period is not valid unless the notification was made in writing. A valid receipt or another reliable official document of the time of purchase is required for proof
of warranty eligibility.
c) For repairs under warranty, the customer must take the product to the place of purchase (the
seller is responsible for handling units with warranty issues), to an authorized repair shop or to
Wallas-Marin Oy factory service. Warranty service must be done by authorized Wallas repair
personnel. The warranty does not cover costs for the removal and reinstallation of the device or
for any damage in transit of a device that has been sent for repair. Warranty does not include any
transport costs. (Wallas is a return to base warranty).
d) The customer must provide the following information in writing for warranty service:
• description of the problem.
• a description of where and how the device was installed (photographs of the installation
may help)
• product type and serial number, place and date of purchase
		
This warranty is not valid in the following cases when:
• failure occurs as a result of components, which are not approved by the manufacturer, have
been added to the device, and/or, it’s structure has been modified without the consent of
the manufacturer.
• the instructions for installation, operation or maintenance have not been followed.
• storage or transport has been inappropriate.
• a problem has resulted from an accident or damage, which Wallas has had no control over
(force majeure).
• problems arise from normal wear and tear. Wearing parts include: glow coil/plug, combustion / blower motors (warranty limit 2000 running hours), bottom matt, fuel needle, fuel pump
and fuel filter, seals
• the product has suffered from improper handling, unsuitable fuel, low voltage, excess voltage, damage due to dirt, water penetrating in to the unit or corrosion
• the device has been opened without the explicit permission of the factory/importer
• components, other than original Wallas spare parts or components, have been used in the
repair of the device.
• repair by unauthorized service company

3.

Repairs carried out during the warranty period do not renew or alter the original warranty period.

4.

Indirect damages arising from a defective product are not covered by this warranty.

5.

This warranty is only valid for boat products that have been installed in boats and for cottage
products that have been installed in cottages. The warranty does not cover Wallas products
installed in vehicles or other areas.

6.

This warranty does not limit rights specified in consumer protection legislation.

When making a warranty claim, the customer must provide proof that the maintenance and safety instructions have been thoroughly followed.
This warranty does not apply to defects which have arisen due to carelessness in following installation, operation and maintenance instructions.
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1

4

5

3
2

spare part no

spare part no

1

HINGE ROLLER SET

368057

2

TANGENTIAL BLOWER

365413

3

FASTENING KIT FOR BLOWER, 270

368060

4

HANDLE, 270

368058

5

HANDLE, 270 / GREY

368059

D50341
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Oikeudet muutoksiin pidätetään.
We reserve the right to changes.
Vi behåller rätten att göra ändringar.
Vi reserverer oss retten til endringer.
490536B

