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Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisuuden varalle. 
Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä (tiedot takasivulla).
Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään  
teknisten tietojen muutoksista.
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Pakkauksen sisältö

Portastove, Sähkötakka, termostaatti, himmennin, kaukosäädin.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Sähkölaitteita käytettäessä tulee aina noudattaa yleisiä turvallisuusohjeita, jotta 
vähennät tulipalon, sähköiskun ja muiden henkilövahinkojen varaa. Alla on 
sähkötakkaa koskevia erityisiä turvallisuusohjeita.
- Mikäli laite on vioittunut, ota yhteys ostopaikkaan ennen asentamista ja 

käyttöönottoa.
- Älä käytä laitetta ulkona.
- Älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan läheisyydessä.
- Älä sijoita laitetta suoraan pistorasian tai kytkentärasian alapuolelle.
- Älä peitä takkaa äläkä aseta sen päälle kankaita tai vaatteita. Laitteen 

ilmanvaihtoa ei saa estää esim. verhoilla tai huonekaluilla, sillä se saattaa 
aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen, mikä lisää tulipalon varaa.

- Älä anna lasten oleskella takan läheisyydessä ilman valvontaa.
- Huonekalujen, verhojen ja muiden palavien materiaalien tulla olla vähintään 

yhden metrin etäisyydellä takasta.
- Mikäli takkaan tulee vika, kytke se irti sähköverkosta.
- Kytke takka pois sähköverkosta, mikäli sitä ei käytetä vähään aikaan.
- Vaikka takka täyttää vallitsevat turvallisuusstandardit, suosittelemme että sitä 

ei sijoiteta paksujen mattojen tai nukkamattojen päälle.
- Sijoita laite siten, että pääset käsiksi pistokkeeseen.
- Viallisen virtajohdon korjaaminen tulee jättää valmistajalle tai 

sähköasentajalle tai muulle valtuutetulle henkilölle.

Sähköliitäntä

VAROITUS: TÄMÄ LAITE TULEE LIITTÄÄ MAADOITETTUUN 
PISTORASIAAN.
Tämä laite tulee liittää vaihtovirtaan AC~ ja ainoastaan laitteen tyyppikilvessä 
ilmoitettuun jännitteeseen. Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet ennen laitteen 
käyttöönottoa.
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Kuva 1

Yleistä

Poista takka varovasti pakkauksesta ja säästä pakkaus mahdollista kuljetusta tai 
palauttamista varten.
Tässä mallissa on pyörät ja kahvat, joten se on helppo siirtää huoneesta toiseen. 
Takka sijoitetaan normaalisti seinän viereen.
Laitteen pohjassa olevan tuulettimen teho on säädettävissä 1 kW:iin tai 2 kW:iin.
Varmista ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon, että sähköverkon jännite vas-
taa takan merkkikilven jännitettä.
Takkaa voidaan ohjata kaukosäätimellä tai laitteessa olevilla ohjaimilla – katso 
kohta ”Käyttö”.

Huom! Mikäli takkaa käytetään erittäin hiljaisessa ympäristössä, saattaa takasta 
kuulua liekkiä säätävän tuulettimen ääni. Tämä on täysin normaalia, eikä siitä tule 
huolestua.

Käyttö

Kamiina säädetään manuaalisesti kamiinan etupuolella kannen alla olevien va-
litsimien avulla (katso kuva 1) tai kaukosäätimellä (katso kohta Kaukosäätimen 
käyttö). Neljän kytkimen avulla säädellään liekkiä, lämpöä ja ajastinta. Katso 
kuva 2.



5

Kuva 2

Kytkin 1
Kytkee lämpöelementin ja liekin virran.
Huom. Tämän kytkimen tulee olla painettuna, jotta takka toimii – lämmöllä tai 
ilman.

Kytkin 2
Kytkee tuulettimen ilman lämpöä.
Huom. Tämän kytkimen tulee olla painettuna ennen kytkimen 3 painamista.

Kytkin 3
Kytkee 1 kW:N ja 2 kW:n termostaattiohjatut tehovaihtoehdot. Paina kerran va-
litaksesi 1 kW:n tehon ja kaksi kertaa valitaksesi 2 kW:n lämpötilatehon. Mikäli 
kytkintä painetaan kolme kertaa, lämpö kytkeytyy pois päältä ja laite puhaltaa 
kylmää ilmaa.

Kytkin 4
Palauttava ajastinkytkin. 15 eri ajan asetusmahdollisuus. Laitteen yksi painallus 
lisää laitteen päälläoloaikaa puolella tunnilla. Esimerkki: yhdellä painalluksella 
laite toimii puoli tuntia, kahdella painalluksella tunnin jne. Katso kohta ”Ajasti-
men käyttö”.

Ajastimen käyttö

Kytkimen painallus lisää laitteen päälläoloaikaa puolella tunnilla. Pisin ajastus-
mahdollisuus on 7,5 tuntia.

Paina kytkintä numero 4 kerran = 0,5 tuntia
Paina kytkintä numero 4 2 kertaa = 1 tunti
Paina kytkintä numero 4 3 kertaa = 1,5 tuntia
Jne jne
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Kuva 3 & 4

Termostaatin käyttö (T)

Kytke takka päälle ja aseta teho asentoon 1 kW tai 2 kW.
• Jos valitset 1 kW, paina kytkimiä 1, 2 ja 3 kyseisessä järjestyksessä.
• Jos valitset 2 kW, paina kytkintä 3 kaksi kertaa. Käännä termostaattikytkin 

asentoon MAX, jolloin huone lämpenee nopeasti. Kun huoneessa on sopiva 
lämpötila, käännä termostaattikytkintä hitaasti taaksepäin, kunnes termostaatti 
sammuttaa lämpöelementin (laitteesta kuuluu klik-ääni). Takka säilyttää nyt 
asetetun lämpötilan.

HUOM. Mikäli takan lämpöelementti ei käynnisty silloin, kun termostaatti on 
säädetty alhaiselle tasolle, saattaa huoneen lämpötila olla korkeampi kuin termos-
taatin säädetty taso.

Liekin säätö (F)

Takan liekistä voidaan nauttia joko lämmön kanssa tai ilman.
Valo ja liekki voidaan säätää halutulle tasolle. Alhaisimmalla tasolla liekin teho on 
pienin. Kun nuppia (F) kierretään myötäpäivään, liekin teho kasvaa (katso kuva 2).

LED-lamput

Manuaalisesti tai kaukosäätimellä tehtyjä asetuksia voidaan tarkkailla myös lait-
teen sivussa olevien led-lamppujen avulla – katso kuva 3.

LED-lamput näyttävät valitut asetukset. Katso kuva 4.
Takan sivussa olevat punaiset led-lamput ilmoittavat valitut asetukset. Mikäli 
valittuna on esim. 1 kW, palavat 1 kW LED ja On/Off LED-lamput.

Asetusten LED-lamput

2 kW:n teho
1 kW:n teho

Tuuletin ilman lämpöä
Päällä/pois päältä

Ajastimen merkkivalot
4 tuntia
2 tuntia
1 tunti
0,5 tuntia
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Kuva 5 & 6

Kaukosäätimen käyttö

Aseta kaukosäätimen takana olevaan paristolokeroon kaksi AAA-paristoa (eivät 
sisälly pakkaukseen). Kaukosäädin on nyt käyttövalmis. Kaukosäätimen kantama 
on 15 metriä. Kaukosäätimessä on neljä painiketta (katso kuva 5 & 6). Kaukosää-
timen päätoiminnot ovat:

• Lämpötoiminnon lisääminen ja vähentäminen käyttäjän toiveiden mukaisesti.
• Lämpöelementin sammuttaminen ja käynnistäminen.
• Ohjelmoitava ajastin

Tärkeää tietoa paristoista

Poista vuotavat paristot. Kierrätä käytetyt paristot asianmukaisella tavalla. Älä 
sekoita eri paristoja keskenään. Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja keskenään. 
Älä lataa tavallisia ei-ladattavia paristoja. Vaihda kumpikin paristo samalla kertaa.

On/Off-kytkin – Katso kytkin 1 kohdasta 
”Käyttö”.

Tehon valinta,1 kW/2 kW – Katso kytkin 3 
kohdasta ”Käyttö”.

Palauttava ajastin – Katso kytkin 4 kohdasta 
”Käyttö”.

Kylmäilmatoiminto – Katso kytkin 2 koh-
dasta ”Käyttö”.
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Kuva 7 Kuva 8

Kuva 9

Laitteen hoito

VAROITUS!  Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen huoltoa tai 
puhdistusta.

Lampun vaihto

Laitteen takaosassa on kaksi lamppua kuvan 7 mukaisesti.

Poista laitteen takaosaa kiinni pitävät neljä ruuvia. Irrota paneeli kuvan 8 osoit-
tamalla tavalla.

Irrota palanut lamppu vastapäivään kiertämällä (katso kuva 9). Aseta tilalle 60 
W:n E14-kantainen kirkas kynttilälamppu myötäpäivään kiertämällä. Älä kiristä 
liikaa. Laita takaosa takaisin paikoilleen ja kiristä neljä ruuvia.
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Ylikuumenemissuoja

Laitteessa on automaattinen ylikuumenemissuoja, joka sammuttaa takan, mikäli 
se ylikuumenee jostain syystä. Laite saattaa ylikuumentua, mikäli sen ilma-aukot 
tukitaan. Mikäli ylikuumenemissuoja menee päälle, takka sammuu. Takka käyn-
nistyy uudelleen, kun ylikuumenemisen syy on hoidettu ja laite on jäähtynyt. 
Mikäli ylikuumenemissuoja menee jatkuvasti päälle, sammuta laite ja ota yhteys 
ostopaikkaan tai valtuutettuun huoltohenkilöön.

Puhdistus

Pyyhi laite pehmeällä liinalla – älä käytä hiovia puhdistusaineita. Lasiluukku 
puhdistetaan varoen pehmeällä liinalla. ÄLÄ käytä lasinpuhdistusaineita.

Huolto ja takuu

Laitteella on kahden vuoden takuu ostopäivästä lähtien. Säilytä kuitti – se toimii 
takuutodistuksena.
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CE – Laite täyttää eurooppalaiset turvallisuusmääräykset EN60335-2-30 ja säh-
kömagneettista yhteensopivuutta koskevat EMC-direktiivit EN55014, EN60555-2 
ja EN60555-3, jotka olennaisilta osin täyttävät EEC-direktiivien 73/23 ja 89/336 
mukaiset vaatimukset. 
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SVERIGE

ORDER Tel: 0247/444 44 Fax: 0247/445 55 
 E-post: order@clasohlson.se

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09 
 E-post: kundtjanst@clasohlson.se

ÖVRIGT Tel vxl: 0247/444 00 Fax kontor: 0247/444 25
 
INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB,  793 85 INSJÖN

NORGE

ORDRE Tel: 23 21 40 00 Fax: 23 21 40 80 
 E-post: ordre@clasohlson.no

KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29 Fax: 23 21 40 80  
 E-post: kundtjenesten@clasohlson.no

ØVRIG Tel: 23 21 40 05 Fax: 23 21 40 80
 
INTERNET www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS,  Postboks 485 sentrum,  
 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221 
 Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy,  Yrjönkatu 23 A,  00100 HELSINKI
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