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Combi Mode (Termostaattitila): Aseta haluttu sisäläm-
pötila termostaattiin.

Ventilation Mode (Tuuletustila): Puhalla raikasta ilmaa
ilman lämmitystä.

VALITSE TOIMINTATILA

KÄYNNISTYS

Siirrä oranssi kursori lämpötila-
asteen päälle ja paina valinta-
nappia. Paina nuolinappeja
oikealle tai vasemmalle
asettaaksesi haluttu sisälämpötila. 

3 0 0 8  A D V A N C E D  O H J A U S P A N E E L I

SISÄLÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN

Valinta-
nappi

Ohjauspaneelin näyttö

KÄYTTÖOHJE
V i k i n g  C o m b i

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

VEDEN LÄMPÖTILA
Viking Combi on pääasiassa ilmalämmitin - vesi lämpeää saman-
aikaisesti sivutuotteena. Teho jakautuu 50-90% ilmalämmitykseen
ja 10-40% veden lämmitykseen. Veden lämpöä ei voi hallita
erikseen.  

Vasen nuoli
Siirrä kursoria
vasemmalle tai
ylös

Oikea nuoli
Siirrä kursoria
oikealle tai alas

Ennen lämmittimen käynnistämistä, valitse toimintatila
siirtämällä oranssi kursori päävalikkoon nuolia paina-
malla. Paina valintanappia aktivoidaksesi valikon, siirrä
kursori haluamaasi toimintatilaan ja paina valintanappia.
Jos haluat vaihtaa toimintatilasta toiseen, sammuta
lämmitin ensin ja käynnistä se toisessa toimintatilassa. 

Päävalikko
Combi Mode
    (Termostaattitila)
Ventilation Mode
    (Tuuletustila)
Settings
    (Asetukset)

Temp Sensor
Device Info
Device Stats
Clear Lock
Temp Unit (C°/F°)
Connections
Altitude

Virta päällä/pois
Paloilmaisun tunnistus
Info
Lukitus
Lämmitysteho %

Haluttu sisälämpötila/teho

Tämän hetkinen sisälämpötila
ja veden lämpötila 

Lämmittimen tilatieto

Käynnistys/sammutus kuvake

Air Boost kuvake

Tilarivi

Käytä nuolinappeja siirtääksesi
kursori valkoisen käynnistys/
sammutus -kuvakkeen päälle ja
paina valintanappia. Vahvista
valinta uudelleen painamalla
valintanappia 3 sekunnin ajan
(turvallisuusominaisuus). Valkoi-
nen kuvake muuttuu oranssiksi.

Näyttöön ilmestyy Starting -teksti
ja keltainen virta päällä -kuvake.
Lämmitin on käynnistetty. Noin 5
minuutin kuluttua käynnistyksestä,
näyttöön tulee vaaleanoranssi
paloilmaisun tunnistuskuvake.
Lämmitin on täysin toimintavalmis
10 minuuttia myöhemmin. 

(TERMOSTAATTITILASSA)



AIR BOOST -TILA

Käytä nuolinappeja
siirtääksesi oranssi
kursori Air Boost
kuvakkeen päälle ja
paina valintanappia.
Kuvake muuttuu
oranssiksi, kun Air
Boost on päällä. 

Tuuletustila puhaltaa raikasta ilmaa ilman
lämmitystä kuudella tehotasolla. Valitse
tuuletustila ennen kuin käynnistät lämmittimen.

TUULETUSTILA
Lämmitin menee automaattisesti Pause -tilaan, kun
hytin lämpötila on ollut yli puoli tuntia yli 2 astetta
tavoitelämpötilaa korkeampi esim. auringon lämmön
vaikutuksesta. Voit keskeyttää Pause -tilan
nostamalla tavoitelämpötilaa. 

PAUSE -TILA 

Jos lämmitin on Pause -tilassa,
Paused -teksti ja keltainen pause 
-kuvake ilmestyy näytölle. 

Lämmitin alkaa lämmittämään
uudelleen automaattisesti, jos
sisälämpötila laskee 2 astetta
asetetun lämpötilan alapuolelle. 

Air Boost -tila maksimoi ilman virtauksen, mikä poistaa
huurretta ja kuivattaa sisätilat, mutta ei muuta asetettua
lämpötilaa. Air Boost voidaan aktivoida Combi
termostaattitilassa, kun lämmitin on jo käynnissä.

Air Boost -tilan saa
pois päältä valitse-
malla Air Boost
kuvake uudelleen ja
painamalla valinta-
nappia. Air Boost -
kuvake muuttuu val-
koiseksi.

Siirrä oranssi kursori nuolia
painamalla päävalikkoon ja paina
valintanappia. Valitse nuolilla
Ventilation (tuuletustila) ja paina
valintanappia. 

(TERMOSTAATTITILASSA)

Jos tilariville tulee näkyviin keltainen
lukon kuva, laite on mennyt lukkoon
turvallisuussyistä. Lämmitin lukkiutuu
myös kahden epäonnistuneen
käynnistyksen jälkeen. Siirrä oranssi
kursori huutomerkki -kuvakkeen
päälle ja paina valintanappia.
Error/virhesivu tulee näytolle. 

LUKITUS

Laitteen lukkiutuminen saattaa
johtua viasta. Lukituksen aiheuttaja
tulisi selvittää ja mahdollinen vika
korjata ennen käytön jatkamista.
Virhesivulla näkyy tarkistuslista
vian määrittämiseen, mutta jos
tarvitset apua, ota yhteyttä
ammattilaiseen.

(TURVALLISUUSTOIMINTO)

Paina ja pidä valintanappia alhaalla
vähintään 4 sekunnin ajan. 

Näyttöön tulee Stopping -teksti ja
virran kuvake tilarivillä muuttuu
valkoiseksi. 

SAMMUTUS

Huomaa: Se toimintatila, missä laite sammutetaan
jää laitteen muistiin ja on automaattisesti valittuna
seuraavassa käynnistyksessä.

Kun olet tarkistanut, että laitetta on
turvallista käyttää, paina mitä
tahansa nappia palataksesi perus-
näkymään. Siirrä kursori päävalik-
koon ja paina valintanappia, valitse
Settings ja paina valintanappia.
Valitse Clear Lock ja paina valinta-
nappia. 

Valinta-
nappi

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Wallas-Marin pidättää oikeuden muuttaa ja parantaa tuotteitaan ilman velvollisuutta ilmoittaa siitä
kenellekään henkilölle tai organisaatiolle. Tarkista aina viimeisimmät tuotetta koskevat tiedot ja käyttöohjeet osoitteesta www.wallas.fi

Siirrä oranssi kursori nuolia
painamalla käynnistys/sam-
mutus -kuvakkeen päälle ja
paina valintanappia. Paina
valintanappia uudelleen vielä 3
sekunnin ajan vahvistaaksesi
käynnistyksen. Keltainen
virtavalo syttyy tilariviin. 

Valitse haluttu puhallusteho
(1-6) siirtämällä oranssi kursori
tehotason päälle ja paina
valintanappia. 

Käytä nuolinappeja asettaaksesi
haluttu tehotaso ja paina
valintanappia. 

Tuuletustilasta poistutaan
sammuttamalla lämmitin.
Käynnistä lämmitin uudelleen
halutussa tilassa. 


