
O H J A U S P A N E E L I  

KÄYTTÖOHJE
M ö k k i l ä m m i t t i m e t  2 6  C C  j a  4 0  C C

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

Voit vaihtaa lämmityksen termostaatti-
käytöstä käsisäätöön (tai päinvastoin)
kiertämällä lämpötilan/tehon säädön nuppia
nopeasti edestakaisin min - max - min. 

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

KÄYNNISTYS

LÄMPÖTILAN / TEHON SÄÄTÖ 

Termostaattikäyttö: Valitse haluttu lämpötila-aste C°
Käsisäätö: Säädä tehoa käsisäätönä portaattomasti 

Punainen paloilmaisun merkkivalo syttyy
n. 5 min kuluttua, kun palaminen on
vakaantunut. Lämmitin on täysin
käyttövalmis n. 10 min myöhemmin. 

Termostaattikäytön tilassa oranssi termos-
taatin merkkivalo on päällä. Käsisäätötilassa
valo on pois päältä.

Väännä lämpötilan/tehon säädön nuppia
haluamaasi lämpötilaan (katso taulukko
oikealla) termostaattitilassa tai säädä tehoa
portaattomasti käsisäätötilassa.

Paloilmaisun merkkivalo
Lämpötilan säätö / Tehon säätö
Virtakytkin
Virran merkkivalo
Termostaatin merkkivalo
Termostaatin anturi
Lämmityksen merkkivalo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 

1 2 3

45 6

7

1: ~   5 °C 
2: ~ 11 °C
3: ~ 17 °C
4: ~ 23 °C
5: ~ 29 °C
6: ~ 35 °C 

Lämpötilataulukko
termostaatille, kun
lämmitintä käytetään
termostaattitilassa:

AURINKOKYTKIN (TERMOSTAATTIKÄYTTÖ)

Oranssi termostaatin merkkivalo alkaa
vilkkua 30 sekunnin välein. 

Aurinkokytkin sammuttaa laitteen automaattisesti kun
lämpötila nousee esim. auringon vaikutuksesta 3 astetta
termostaattiin asetetun lämpötilan yläpuolelle ja pysyy
siinä yli puoli tuntia. 

Väännä lämpötilan säätönuppia hieman
laittaaksesi aurinkokytkimen pois päältä
väliaikaisesti.

Jos lämmitystä tarvitaan edelleen, käynnistä
laite uudelleen. 

Punainen paloilmaisun merkkivalo vilkkuu
tämän jälkeen n. 5 minuuttia osoituksena
siitä, että laite on jälkijäähdytyksellä. 

SAMMUTUS

Paina virtakytkintä 2 sekunnin ajan.
Keltainen lämmityksen merkkivalo
sammuu. 

Laitetta ei voi käynnistää uudelleen ennen kuin
jälkijäähdytys on päättynyt. Lämmitin käynnistyy
seuraavalla kerralla samassa käytön tilassa kuin missä se
sammutettiin. 

katso
käyn-
nistys 

 



Ota yhteyttä ammattilaiseen seuraavissa tilanteissa: 

Hehkuvika

Palopuhallinvika

Pääpuhallinvika

2 s 2 s

2 s2 s

2 s

Asetettu lämpötila on suurempi kuin
mökin lämpötila - teho nousee 
Asetettu lämpötila on pienempi kuin 
 mökin lämpötila - teho laskee

30 s

30 s

Lämmitys päällä 

Paloilmaisu

Alijännite (usein n. 15 sek. käynnistyksen
jälkeen) 

Aurinkokytkin on sammuttanut laitteen

Jälkijäähdytys / paloilmaisu on hävinnyt

Ylilämpö

Laite on lukkiutunut turvallisuuden takia
Laite lukkiutuu kahden epäonnistuneen
käynnistyksen jälkeen

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

30 s

30 s

10 s 10 s Laite kauko-ohjauksessa

LÄMMITTIMEN VALOT

Jos laite on lukkiutunut,
lämmityksen ja palo-
ilmaisun 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 virtakytkintä (3) yli
3 sekuntia sammuttaaksesi
laitteen. 

4) Käynnistä laite uudelleen
normaalisti. 

 

LAITTEEN LUKITUKSEN 
AVAAMINEN 

Katso video-ohje lukituksen
avaamiseen:  

Laitteelta ei saa koskaan katkaista virtaa
pääkytkimestä ennen kuin sammuttamisen jälkeen
alkava jälkijäähdytys on päättynyt.

Älä käynnistä lämmitintä samanaikaisesti, kun akkua
ladataan aggregaatista tai akkulaturista
(ylijännitevaara).

Paina virtakytkin OFF-asentoon. Laitetta ei voi
käynnistää uudelleen ennen kuin jälkijäähdytys on
ohi.

Jälkijäähdytyksen loputtua, käynnistä laite uudelleen.

Mikäli laite ei käynnisty kahden käynnistysyrityksen
jälkeen, laitetta ei voi käynnistää kolmatta kertaa.
Laite lukkiutuu (lukitusvilkutus).

Avaa lukitus (ohje oikealla).

Polttoaineletkun pituudesta johtuen laitetta voidaan
joutua käynnistämään useita kertoja. Tarkkaile
samalla polttoaineen kulkua polttoaineletkussa.

ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS

Laite ei välttämättä käynnisty asennuksen tai huollon
jälkeen ensimmäisellä käynnistyksellä, jos polttoaineletku
on tyhjä. Tällöin punainen paloilmaisun merkkivalo alkaa
vilkkua noin 4,5 minuutin kuluttua käynnistyksestä.

HUOMIOITAVAA 

Mökkilämmitintä on mahdollista käyttää kauko-ohjattuna
lisävarusteella (4430A), minkä voi ostaa erikseen. 

Lämmittimen voi käynnistää etänä tietokoneella tai
mobiililaitteella, kun kauko-ohjaimeen on asennettu SIM
kortti, missä on datansiirtopaketti verkkoyhteyttä varten.

Aurinkokytkin ei ole käytössä, jos laitetta ohjataan kauko-
ohjaimella. 

KAUKO-OHJAUS (LISÄVARUSTE)


