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SISUSTUSTAKAT 
(BARTOK)   



Bartok takan lisäksi ohjeet sopivat seuraaville takoille: 

 

                       



 

   



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 

 

Kun käytät sähkölaitteita, tässä mainittuja perus varotoimenpiteitä on aina noudatettava tulipalon, 

sähköiskun jne. välttämiseksi. 

Jos laite on vaurioitunut, tarkista laitteen käyttökunto heti yhdessä toimittajan kanssa. 

Älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä. 

Älä käytä ulkona. 

Tätä laitetta ei saa sijoittaa kiinteästi pistorasiaan tai liitäntäkoteloon. 

 

 VAROITUS: Laitteessa on varoitusmerkki, joka osoittaa että sitä ei saa peittää ylikuumenemisvaaran takia. 

Älä laita mitään materiaalia tai vaatteita joka estää ilmankierron laitteen ympärillä, esimerkiksi verhoilla tai 

huonekaluilla, koska se voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja palovaaran. 

Vian sattuessa irrota lämmitin.  

Irrota pistoke pistorasiasta, kun se on pitemmän aikaa käyttämättömänä. 

Yli 8 vuotiaat lapset voivat käyttää laitetta kun valvonnasta tai käyttöohjeista on huolehdittu.  

Huoltotoimet saa hoitaa vain asian osaavat henkilöt. 

Laite on sijoitettava siten, että pistoke on aina käytettävissä. 

Vaikka laite on turvallisuus standardien mukainen, emme suosittele sen käyttöä pitkäkarvaisten mattojen 

päällä. 

Jos verkkojohto on vaurioitunut, sen on vaaran välttämiseksi heti korjattava ammattilaisen toimesta. 

 

VAROITUS: Vaaran välttämiseksi tätä laitetta ei saa käyttää ulkoisella kytkinlaitteella, kuten ajastin, 

tms. joka kytkee laitteen säännöllisesti päälle ja pois päältä. 

Älä käytä tätä lämmitintä pienissä huoneissa, kun huoneessa on henkilöitä, jotka eivät pääse itse 

poistumaan huoneesta (ellei jatkuva valvonta ole säädetty). 

 

VAROITUS: Jotkin tämän tuotteen osat voivat tulla hyvin kuumiksi ja aiheuttavat palovammoja. Sen takia  

on kiinnitettävä huomiota siihen miten lapset käyttävät laitetta. 

 

Nämä ohjeet löytyvät muilla kielillä osoitteesta 

www.Dimplex.co.uk 

 

http://www.dimplex.co.uk/


YLEISTÄ 

 

pura pakkaus huolellisesti ja säilytä pakkaus mahdollista tulevaa käyttöä varten. Jos siirrät tai palautat 

sisustustakan toimittajalle. 

Takka sisältää liekki-efektin, jota voidaan käyttää joko tai ilman lämmitystä.  

Kun käytät vain liekki-efektiä, niin se kuluttaa vain vähän sähköä. 

Nämä tuotteet ovat suunniteltu vapaasti seisoviksi ja ovat normaalisti seinää vasten sijoitettuna. 

Ennen lämmittimen kytkemistä on tarkistettava, että syöttöjännite on sama kuin lämmittimessä ilmoitettu. 

Huomaa: Käytetään ympäristössä, jossa taustamelu on alhainen, jotta on mahdollista kuulla merkkiääni, 

joka kuuluu liekki-efectin päälle kytkemiseen/toimintaan. 

 

KÄYTTÖ 

katso kuva 2 

O /I -kytkin 

Päälle / pois päältä 

Huomautus: Tämä kytkin on painettava ennen kuin laite toimii lämmön kanssa tai ilman. 

    Painike 

Liekki-efekti. 

Huomautus: Tämä ohjaa liekkiefektiä. Tämän kytkimen on oltava painettuna ennen kuin lämmitin toimii 

myös lämmittimenä. 

        Painike 

Kylmäpuhallustoiminto. 

Huomautus: Tätä kytkintä on painettava ennen kuin "Lämpövalinta" kytkin toimii. 

  Painike 

Lämmönvalinta. 

1 kW: n ja 2 kW: n lämmöntuotannon termostaatilla. 

Paina painiketta kerran 1kW & kahdesti 2kW lämmitystehoon. Jos painike on painetaan kolme kertaa, niin  

lämmitin palaa kylmän puhaltimen tilaan. 

      Painike 

Ajastin. 



Ajastimessa on 15 yksittäistä aika-asetusta. Joka kerta kun painiketta painetaan, lämmitin on ohjelmoitu 

toimiaan 30 minuuttia, esim. 1 painallus = 0,5 tuntia, 2 painallusta = 1 tunti jne. Tämä tarkoittaa, että 

lämmitin voidaan ohjelmoida juoksemaan välillä 0,5 ja 7,5 tuntia. 

 

Termostaatti (T) - katso kuva 2 

Voit säätää termostaatin lämpötilan tarpeen mukaan:  

Säädä lämmitysteho maksimiin.  

Käytä lämmitintä täydellä teholla, kunnes tarvittava lämpötila on saavutettu.  

Käännä termostaatin säätönuppia takaisin kunnes lämmitin sammuu auditiivisella "klikkauksella".  

Tämä lämpötila voidaan pitää lähes vakiona termostaatin ON ja OFF avulla automaattisesti.  

Huomaa, että laite voidaan kytkeä päälle, kun termostaatin asetus on korkeampi kuin huonelämpötila. 

 

Liekinohjausnuppi (F) - katso kuva 2 

Käyttämällä liekin säätönuppia, liekkiefektin kirkkautta voidaan säätää. Min. asetus (merkitty pienellä 

polttimella) liekki-vaikutuksen kirkkaus on pienin. Kun nuppia pyöritetään myötäpäivään, niin se lisää 

liekkivaikutuksen voimakkuutta. 

 

LED-merkkivalot - katso kuva 6 

Punainen (lasi-ikkunan oikeassa ylänurkassa näkyvä) LED ilmoittaa valitun toiminnon. 

 <- 2 kW lämpöä 

 <- 1 kW lämpöä 

 <- Kylmäpuhallustoimint 

 <- On / Off 

 

 

 <- 4 tuntia  | 

 <- 2 tuntia  | 

 <- 1 tunti  | Ainoastaan ajastimen valot 

 <- 0,5 tuntia | 

 

 



Kaukosäädin - katso kuva 7 

Suurin käyttöetäisyys on noin 10 metriä 

Kauko-ohjaimen painikkeilla on samat toiminnot kuin itse lämmittimessä. 

Älä paina painikkeita useammin kuin kerran kahden sekunnin kuluessa oikean toiminnan takaamiseksi. 

 

Pariston tiedot - katso kuva 7 

1. Avaa kauko-ohjaimen takaosan paristolokeron kansi. 

2. Asenna kaksi AAA-paristoa kaukosäätimeen varoen ja aseta paristo paikalleen  

3. Aseta paristokotelon kansi paikalleen. 

Hävitä vuotavat paristot 

Hävitä paristot asianmukaisesti ja paikalliset määräykset huomioon ottaen. 

Lisätietoja saa paikalliselta viranomaiselta. 

 

Ylikuumenemissuoja 

Sisäänrakennettu ylikuumenemissuoja katkaisee laitteen automaattisesti vian sattuessa! Sammuta laite tai 

irrota pistoke pistorasiasta. 

Poista kaikki esteet, jotka ovat saattaneet aiheuttaa ylikuumenemisen. Lyhyen jäähdytysvaiheen jälkeen 

laite on jälleen käyttövalmis! Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteyttä paikaliseen jälleenmyyjään! 

VAROITUS: Vaaratilanteiden välttämiseksi tahattomasti tähän laiteeseen ei saa asentaa ulkoista kytkintä 

kuten ajastinta, tai kytketä piiriin, joka kytkeytyy säännöllisesti päälle ja pois päältä. 

 

Huoltaminen 

VAROITUS: IRROTA PISTOKE SEINÄSTÄ AINA ENNEN KUN LAITTEESEEN TEHDÄÄN HUOLTOTOIMENPITEITÄ! 

 

Lampun vaihto - katso kuva 3, kuva 4 ja kuva 5 

Lamput sijaitsevat takapaneelin takana. Pääset käsiksi lamppuihin avaamalla kuviossa 3 esitetyt ruuvit. 

Poista ja liu'uta paneeli kuvan 4 mukaisesti. 

Irrota viallinen lamppu ruuvaamalla se kuvan 5 mukaisesti. 

Vaihda 60 W E14 SES kirkas kynttilälamppu  

Kiristää lamppua kietämällä. 

Asenna takapaneeli takaisin paikalleen ja kiinnitä ruuvit. 

 



Puhtaanapito 

VAROITUS: IRROTA PISTOKE SEINÄSTÄ AINA ENNEN KUN LAITTEESEEN TEHDÄÄN HUOLTOTOIMENPITEITÄ! 

Yleispuhdistuksessa on käytettävä pehmeää puhdistusaineita - älä koskaan käytä hankaavia aineita tai  

puhdistusaineita. Lasinäyttöruutu on puhdistettava huolellisesti pehmeällä liinalla. 

- ÄLÄ käytä lasinpuhdistusaineita. 

Käytä pölyn poistamisessa pehmeää harjaa. 

Puhaltimen lämmittimen ulostulokeräsäleikköjen puhdistuksessa kannattaa käyttää harjalla varustettua 

pölynimuria. 

 

Takuu 

Tuotteen takuu on voimassa vuoden ostopäivästä. Ota yhteyttä tuotteen myyneeseen myyjäliikkeeseen. 

 

Jos tarvitset myynnin jälkeistä tietoa tai apua takuuasioiden kanssa, voit mennä suoraan osoitteeseen 

www.dimplex.co.uk 

josta löydät meidän itseopastusopasta klikkaamalla "after sales" tai soittamalla tukipalveluistamme 

0844 879 3588 (UK) tai 01 842 4833 (R.O.I.). 

Varaosat ovat myös saatavilla verkkosivuilla 

www.dimplex.co.uk 

Säilytä kuitti takuutodistuksena. 

http://www.dimplex.co.uk/
http://www.dimplex.co.uk/

