
Paina lämmityksen kytkinnappia 3 sekunnin
ajan kunnes keltainen virran merkkivalo
syttyy. Kun vapautat napin, keltainen
lämmityksen merkkivalo syttyy. 

LÄMMÖN SÄÄTÖ

Punainen paloilmaisun merkkivalo syttyy
n. 5 min kuluttua, kun palaminen on
vakaantunut. Liesi on täysin
käyttövalmis n. 10 min myöhemmin. 
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P I  T H E R M O  O H J A U S P A N E E L I

KÄYNNISTYS

1)  Paloilmaisun merkkivalo

2)  Lämpötilan säätö

3)  Lämmityksen kytkin

4)  Virran merkkivalo

5)  Termostaatin merkkivalo 

6)  Termostaatin anturi

7)  Lämmityksen merkkivalo 

Käännä lämpötilan säätönuppia maksimiin 6
ja aloita ruoan kypsennys. Vähennä lämpöä
tarvittaessa kuten käyttäisit kotiliettä.
Lämpöä säädetään portaattomasti. 

KÄYTTÖOHJE
8 8  D U  V e n e l i e s i  

Katso kattavat käyttö-, asennus- ja huolto-ohjeet laitteen käyttöohjeesta www.wallas.fi 
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SAMMUTUS

IPaina lämmityksen kytkinnappia
2 sekunnin ajan. Keltainen
lämmityksen merkkivalo
sammuu. 

Punainen paloilmaisun merkkivalo
vilkkuu tämän jälkeen n. 5
minuuttia, kun laite on
jälkijäähdytyksellä. Laitetta ei voi
käynnistää uudelleen ennen kuin
jälkijäähdytys on päättynyt.

Lieden vasen puoli on kuumempi kiehuttamista varten,
oikea puoli sopii haudutukseen hieman alhaisemmalla
lämmöllä.

(ei käytössä 88 DU mallissa) 

(ei käytössä 88 DU mallissa) 

Kun laitetta käytetään yli 1500 m korkeudessa
merenpinnan yläpuolella, tulee aktivoida vuoristokytkin,
mikä lisää paloilman määrää ohuessa ilmanalassa.  
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VUORISTOKYTKIN

Käynnistä liesi painamalla lämmityksen
kytkinnappia 10 sekunnin ajan.

Keltainen lämmityksen merkkivalo
välähtää 3 kertaa ja muuttuu sen jälkeen
pysyväksi. Vuoristokytkin on nyt päällä ja
liesi on aloittanut käynnistysprosessin.

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Wallas-Marin pidättää oikeuden muuttaa ja parantaa tuotteitaan ja tehdä muutoksia tämän ohjeen
sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa siitä. Tarkasta aina viimeisimmät tuotetta koskevat tiedot osoitteesta www.wallas.fi 
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30 s

Ota yhteyttä Wallas-ammattilaiseen seuraavissa tilanteissa: 
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LAITTEEN VALOT

I

Lämmitys päällä 

Paloilmaisu 

Laite on lukkiutunut turvallisuuden takia
Laite lukkiutuu kahden epäonnistuneen
käynnistyksen jälkeen

Jälkijäähdytys / paloilmaisu on hävinnyt

Lämmitys päällä vuoristokytkintilassa 

Ylilämpö

Huomiovalo siitä, että laitteessa on ollut
vika ja vikailmoitus vilkkui 5 minuuttia

Alijännite (usein n. 15 sek. käynnistyksen
jälkeen

Hehkuvika

Palopuhallinvika

Pääpuhallinvika

LAITTEEN LUKITUKSEN AVAUS 

Jos laite on lukkiutunut,
lämmityksen (7) ja paloilmaisun
(1) merkkivalot vilkkuvat
osoituksena siitä, että laitteessa
on ollut vika, mikä tulee
tarkastaa ennen laitteen käytön
jatkamista. Valot vilkkuvat noin
5 minuutin ajan.

1) Kun valot edelleen
vilkkuvat, kytke päävirta pois
päältä (irrota virtajohto tai
sulake). 

2) Odota vähintään 5
sekuntia ja kytke päävirta
takaisin päälle.

3) Paina lämmityksen kytkin-
tä (3) yli 3 sekuntia sammut-
taaksesi laitteen. 

4) Käynnistä laite uudelleen
normaalisti. 

Katso video-ohje lukituksen
avaamiseen: 


