
Användarhandbok

100910

Hushållens rökfria rymdvärmare

Skyddsanordningen på denna enhet är avsedd att förhindra brand eller skada

Ingen del efter bränning ska avlägsnas permanent
Säkerhetshänsyn:



1.Värmaren används alltid enligt
användaranvisningarna från varje
värmare.

Spara denna bruksanvisning på ett säkert ställe.

3.Håll inte värmaren nära fåtöljer, tyger,
lakan och andra möbler.

5. Placera inte värmaren nära väggen eller
gardinerna och andra brandfarliga material.
Följande minsta avstånd bör observeras: 20 cm
på båda sidor och 150 cm framför. Vrid alltid
värmaren mot mitten av rummet. Om
värmaren är på en yta, om den slås av ett barn
eller en hund, kommer den att vridas på hjulet,
var försiktig.

2.Placera inte kläder eller annat
material på värmaren. Förutom
risken för brand kan deras existens
också påverka apparatens
effektivitet.

4.Flytta inte värmaren från ett rum
till ett annat under drift.

6. Vid gasläckage måste värmarens
gasförsörjning stängas av.
Koppla inte bort regulatorn. Släpp ut alla nakna
lampor. Kontrollera alla anslutningar. Öppna
gasen långsamt och anslut den med tvålvatten
eller flytande tvättmedel. Gasläckpunkten
kommer att bilda bubblor. Om en läcka hittas,
stäng av gasen och meddela gasleverantören.
Använd inte värmaren igen tills återförsäljaren
kontrollerar och underhåller.

Obs! Läs anvisningarna innan du använder den här enheten.
Ventilation: Används endast i välventilerade rum.

Använd inte för fritidsfordon som husvagnar eller husvagnar.
Byt inte ut cylindern utan ljus.

Denna utrustning måste installeras av kvalificerad personal
Elektriska apparater kräver godkända slangar och REGUALATOR, var god kontakta din
Gasförsörjning



Tekniska egenskaper
Modell: LI238Q

Hushållens rökfria rymdvärmare, mobil, utrustad med antislipbrytare, syreförbrukningssystem,
flamövervakningsanordning, övervärmare och överströmskydd, men inga anslutningsrör och
regulatorer tillhandahålls.

Hushållens rökfria rymdvärmare

100910

Modell Li238Q

Elektrisk kategori -I3 + — I3B/P — I3B — I3B/P —
I3B/P

Brännare typ Atmosfärisk brännare

Injektor Siza (mm) 0.59 0.59 0.59 0.49 0.52

Nominellt
försörjningstryck

(mbar)
28-30/37 28-30 29 50 37

Typ av gas G30/G31 G30 G30 G30 G30

Nominell
namn

Värmeingång
(kilowatt)
(Hs)

Maximal 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2

Medium 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

Minsta 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Gas
Konsumtion

(g/h)

Maximal 305 305 305 305 305

Medium 200 200 200 200 200

Minsta 110 110 110 110 110

Tändningssystem Piezoelektrisk tändare

Storlek (cm) 42 × 47 × 72,5

Apparatens vikt 10 kg

Gasbehållare 5 kg till 11 kg [maximal 32 cm (diameter) x 55 cm (hög)]

Destinationsland
BE, CH, CY,
CZ
Es.fr, GB, gr.
Ie. ITLT.PT, SI,
SK, TRR

BG, CY,
CZ.DK.EE,
Fi. gb, gr. h, HU, IS,
IT, LT, LV, MT,

NL, nr Ro. SE. SI,
SK. BG. IS

BE, CY, ES,
FI,
FR, GB, GR,
dvs.
Berg, horn.

DE, AT,
CH, FR
SK

PL

Spänning/frekvens 220-240V ~/50Hz



Ränteffekt 1600W

Ventilation ventilation
Din värmare förbrukar syre vid körning. Därför bör rummet där värmaren används ge tillräcklig ventilation.
Detta säkerställer att förbränningsprodukten avlägsnas och tillåter att luft ersätts.
Lämplig ventilation bör kraftigt minska sannolikheten för kondensation. Tabellen nedan visar minsta
storlek och ventilationsytan som ska tillhandahållas för varje värmeinställning.

Nödvändig rumsvolym och ventilationsyta:

Vardagsrumsvolym
Ventilationsyta

Låg nivå Högt nivå

84 kubikmeter 105cm2 105 kvadratcentimeter

4
Anslutningsbehållare
1. En godkänd regulator används för godkända slangar med ett gastryck och längd på 50 cm och får under inga

omständigheter överstiga 1 m. Undvik slangförvrängning när du ansluter regulatorn till behållaren.
2. Öppna långsamt behållarens ventil och borsta anslutningen med tvålvatten för att kontrollera om det finns

gasläckage. Använd aldrig matcher! Gasläckage bildar bubblor. Vid gasläckage, stäng ventilen och koppla bort
regulatorn från flaskan.

Placera behållaren i lämpligt utrymme och montera bakluckan.

Hur man byter ut LPG-behållare
1. Behållaren måste bytas ut i en flamlös miljö.
2. Rökning inte när du byter behållare.
3. Stäng av gasbehållarens ventil när du behöver byta ut din tomma behållare.
4. Se till att värmaren är helt släckt.
5. Ta bort regulatorn från den tomma behållaren.
6. Anslut den fyllda behållaren enligt stegen som beskrivs i anslutningsbehållaren.

Viktigt
1. Det är viktigt att alla gasanslutningar är ordentligt anslutna för att förhindra läckage. Använd tvålvatten istället

för matcher för att kontrollera gasläckage.
2. Placera din behållare i ett upprätt läge. Att använda en behållare horisontellt kan skada din värmare och ge

allvarliga resultat.
3. Om en ny fyllningsbehållare används kan tändningen påverkas på grund av närvaron av någon inert gas i

behållaren. I det här fallet ändrar du behållaren med en behållare som används i en annan del.
4. När du först tändde din värmare eller om den har varit länge, använde du den förra gången. Observera att du

först lyser upp din värmare utomhus (trädgård eller balkong). Efter 15 minuters drift, sätt din värmare i rummet.
5. Använd inte värme när du sover.

Använd inte värme i enheter på hög nivå.
Använd inte värme i källaren, badrummet eller sovrummet.



6. Denna enhet kräver en slang och en regulator, var god kontakta gasleverantören.
Vänligen kontakta din gas- och regulatorleverantör för att använda rätt slang.
Skyddsanordningen på apparaten är avsedd att förhindra skador som orsakas av brand eller brännskador, och
inga delar ska avlägsnas permanent.

Det ger inte tillräckligt skydd för små barn eller svaga människor.
Kontrollknapp:
Gaskontroll:

1.Belysningsanvisningar
Värmaren har tre inställningar. Minsta belysningsposition (POS.1) (POS.2); Median (pos.3)
maximal bit (pos.4). B. Öppna gasen på behållaren.

2. Belysning:
Tryck på kontrollknappen i 10 sekunder med en hand och tryck på den piezoelektriska tändaren med
tummen på den andra handen. Fortsätt med detta program tills tändaren antänds. Lossa
kontrollknappen efter ca 20 sekunder. När piloten tänds är värmaren i ett minimum. Om
pilotflammen släcks, upprepa det här steget.

3. Värmenivå inställning
Från minimum till medelvärde. Tryck försiktigt på kontrollknappen och vänd dig till position 2.
Vänta tills det är störst. Tryck försiktigt på kontrollknappen och vänd dig till position 3.

4. Avslutat
Stäng av gasen på behållaren. Om värmaren inte används under en tidsperiod, koppla bort regulatorn
från behållaren och byt ut någon ventilskyddsplugg eller lock. Om värmaren inte kan släckas, koppla
inte regulatorn från behållaren och flytta värmaren utomhus för att låta gasen i behållaren gå tom.

Stå upprätt!
När du ändrar positionen på kontrollknappen och trycker på pilens riktning, se till att kontrollknappen är
låst. Om du inte trycker på kontrollknappen kan du inte vrida den.
Elektriska komponenter:
LI238Q: (figur 1)

1.1 # strömbrytaren är påslagen, "OFF" är avstängd, "ON" är
påslagen och det första kvartsröret fungerar. 2.1 # Slå på "ON" och 2 # -
omkopplaren till "II

Andra kvartsrörfabrik. Gå
3.1 # Slå på "ON", 3 # byta till" III", 3 # till "O" för det tredje

kvartsröret och 3 # till "O" för det tredje kvartsströmmen.
Varning
1. Läs följande instruktioner innan du använder den här enheten.

1# 2# 3#



2. Barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller intellektuell förmåga eller personer som saknar
erfarenhet och kunskap får inte använda instrumentet om de inte övervakas eller styrs.

3. Barnen övervakas för att inte spela detta instrument.
4. Använd inte värmaren med en programmerare, en timer eller någon annan enhet som automatiskt slår på

värmaren.
5. Med en godkänd regulator bör regulatorn justeras till önskat gastryck.
6. Tryck inte på tändknappen i mer än 40 sekunder.
7. Koppla inte av regulatorn när behållarventilen är påslagen.
8. Byt inte behållaren där det finns en öppen flamma.
9. Utsätt inte behållaren till ett högtemperaturområde.
10. Placera inte några andra behållare i utrymmet/rummet där värmaren används.
11. Sätt inte in fingret eller något annat material i värmarens frontpanel.
12. Håll ett avstånd på minst 1 meter mellan din värmare och en annan värmekälla.
13. Låt inte obehöriga människor störa din värmare.
14. Placera inte apparaten under uttaget.
15. Använd inte värmare runt bad, poolduschar, fritidsfordon som husvagnar eller husvagnar.
16. För stabilitetens skull får denna värmare inte användas utan en gasbehållare installerad.
17. Täck inte din värmare.
18. Tyg, kläder, gardiner, gardiner, lakan och andra brandfarliga material kan brinna om de placeras vid din

värmeutlopp.
19. Vid läckage, stäng av ventilen på apparaten och koppla bort regulatorn från behållaren.
20. Efter användning, stäng av apparaten vid gasventilen.
21. Den kan endast användas på väl ventilerade platser.
22. En säker jordning krävs för att använda elektriska komponenter.
23. Spruta vatten eller regn är förbjudet när du rengör eller underhåller elektriska komponenter.
24. När du använder värmeelement, låt inte ditt barn komma i kontakt med apparaten.
25. Stäng av apparaten när du lämnar.
26. Om nätsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, dess serviceagent eller någon med liknande

kvalifikationer.
27. För att undvika överhettning, täck inte värmaren.

Förvaring
1.Koppla bort behållaren.
2.Förvara behållaren på ett ställe bort från brännbarheten.

Förvaringsrummet placeras företrädesvis utomhus, men inte i källaren eller på hög nivå.
3.Värmaren ska täckas i sitt ursprungliga paket i ett torrt, dammfritt medium.

Rengöring
1. Torka av med en fuktig trasa i en lösning av tvålvatten för att rengöra värmarens yttre och behållarens

förvaringsområde.

2. Kvartsrör och spegelrengöring: Pluggen måste kopplas bort innan du rengör kvartsröret och spegeln.
Ta först bort taggtråden framför kvartsröret, torka kvartsröret och spegelytan med en torr trasa och sätt tillbaka
taggtråden i position.

3. Se till att inget vatten kommer in i brännaren eller guidar/belysningsområdet. Torka värmaren helt före
användning.



4. Använd inte slipmedel eftersom de kan skada färgkvaliteten.

Underhåll
1. Kontrollera slangen mellan regulatorn och värmaren före varje operation. Om det är skadat, slitna eller skadade,

byt ut det. I vilket fall som helst, överväga att byta rör med hänsyn till dess utgångsdatum.
2. Om du behöver något betydande underhåll, kontakta agenten som anges på den sista sidan i den här handboken.



3. Det rekommenderas att den behöriga personen upprätthåller värmaren vartannat år.

Fel uppslagskarta
Symtom Fel Rättsmedel

1.Piloten tänds inte automatiskt. Det finns ingen gnista i
elektrodgapet.

(a) Se till att Pizeo-elektrisk
tändare fungerar korrekt.

(b) Kontrollera att den
elektriska ledningen är skadad.

2.Piloten tänds inte
automatiskt, men punkterna a
till e är tillfredsställande och
piloten tänds med en match.

Gnistens position i
förhållande till
pilotflödet är inte
korrekt.

Placera tändstiftet för att få
gnistan att hoppa över
luftflödet.

3.När tändningsknappen
släpper ut trycket, förblir inte
värmaren i tändläge.

Elmätare— När ternen
tänds, är
magnetventilen
stängd.

(c) Se till att
termoelementssonden är i
styrflammen.
(d) Se till att termoelementet är
väl anslutet till ventilen.
(e) Kontrollera termoelementet.
(f) Kontroll
Solenoidventil
(underhållspersonal)

4.Efter att ha bytt till maximal
position när de tre plackarna
lyser. En eller flera plack
uppvisas under normala.

A)
a)
B)
b)

Blockerad jet.
Leveransröret är
delvis blockerat.

A)
a)

B)
b)

Ta bort och rengör den
blockerade munstycket.
Ta bort försörjningsröret,
ta bort munstycket och
blåsa genom
försörjningsröret.

5.Korsbelysning från position
1 till position 2 eller position
3.

A)
a)

B)
b)

Luften dras bort
från den första
plåten.
Placeringen av
pilotflamman.

A)
a)

B)
b)

Ändra apparatens position
så att den inte påverkas
negativt av luftutkast.
Placera en guide för att
passera flamman genom
bottenvinkeln på block 2
och block 1.

6.Brinnande lukt. Förlorad lera. Kontrollera omkretsen av varje
plack och hitta några ställen
där leran flyttas.
Ansök om lokala tjänster

(Endast reparerad av behörig underhållspersonal)
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