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Toimintaperiaate 

TT-THERMO lämmittimen toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen. 
Lämmitin samanaikaisesti lämmittää ja kierrättää jäähdytysnestettä koko 
moottorissa. Se soveltuu useimpien vesijäähdytteisten moottoreiden 
lämmitykseen, esimerkiksi henkilö- ja kuorma-autoihin, traktoreihin, 
maansiirto- ja työkoneisiin ja mopoautoihin. Lämmitin lämmittää moottorin 
tasaisesti ja nopeasti, toisin kuin perinteiset lohkolämmittimet tai muut 
sähkökäyttöiset moottorilämmitimet. 

Lämmittimen runko on alumiinivalua. Lämmittimen pumppua käyttää 
hiiliharjaton sähkömoottori. Lämmittimessä on erilllinen lämmitysvastus, 
joka on tehokas ja lämmittää jäähdytysnesteen nopeasti. Lämmitin kestää 
glykolia, joka myös voitelee lämmitintä sekä estää korroosiota.  

Lämmittimen sisällä oleva vastus lämmittää jäähdystysnesteen 65-75 C°.  
Termostaatti ohjaa lämmitystä ja pitää lämpötilan saavutetussa lämpötilassa. 
Termostaatin ansioista lämmitin voi olla päällä ilman vaaraa 
ylikuumenemisesta. Pumppu kierrättää jäähdytysnestettä jatkuvasti. HUOM ! 
Lämmitintä ei saa käyttää kuivana.  

Lämmitin on nopea. Se lämmittää normaalin henkilöauton moottorin 
ajokuntoon noin ½ tunnissa -15 C° pakkasella.  
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Lämmittimien tekniset tiedot 

 

Malli / Teho (W) 
500  

1000 
1500 

1850 2000 2750 2850 3000 

Termostaatin 
lämpötila-asetus  

~ 65-75 ˁ°    

Pumpun 
nostoteho 

~ 60 cm 

Letkuliitäntä Ø 16mm, olake Ø 17mm 

Paino (g) 824 1064 1256 1202 1160 1250 

Pituus (mm) 118 182 201 225 202 200 

Leveys (mm) 80 82 98 90 126 90 

Paksuus (mm) 77 81 98 64 80 81 

Kaikki mallit toimivat 220-240 V jännitteellä, 50 Hz taajuudella.  

 

 

 

 

 

Funktion

ddͲd,�ZDK� ǀćƌŵĂƌĞŶƐ� ĨƵŶŬƚŝŽŶ� ćƌ� ŵǇĐŬĞƚ� ĞŶŬĞů͘� sćƌŵĂƌĞŶ� ǀćƌŵĞƌ�
ŽĐŚ� ĐŝƌŬƵůĞƌĂƌ� ŬǇůǀćƚƐŬĂ� ŝ� ŚĞůĂ� ŵŽƚŽƌŶ͘� �ĞŶ� ćƌ� ůćŵƉůŝŐ� Ăƚƚ� ǀćƌŵĂ� ĚŽŵ�
ĨůĞƐƚĂ� ǀĂƚƚĞŶŬǇůĚĂ� ŵŽƚŽƌĞƌ͕ � ƚŝůů� ĞǆĞŵƉĞů� ƉĞƌƐŽŶͲ� ŽĐŚ� ůĂƐƚďŝůĂƌ͕ � ƚƌĂŬƚŽƌĞƌ͕ �
ƐĐŚĂŬƚŵĂƐŬŝŶĞƌ͕ � ĂƌďĞƚƐŵĂƐŬŝŶĞƌ� ŽĐŚ� ŵŽƉĞĚďŝůĂƌ͘ � dŝůů� ƐŬŝůůŶĂĚ� ĨƌĊŶ�
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĞůůĂ�ŵŽƚŽƌǀćƌŵĂƌĞ�ŽĐŚ�ĂŶĚƌĂ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐŬĂ�ŵŽƚŽƌǀćƌŵĂƌĞ͕�ǀćƌŵĞƌ�
ddͲd,�ZDK�ŵŽƚŽƌŶ�ũćŵŶƚ�ŽĐŚ�ƐŶĂďďƚ͘

sćƌŵĂƌĞŶƐ� ƌĂŵ� ćƌ� Ăǀ� ŐũƵƚĞŶ� ĂůƵŵŝŶŝƵŵ͘� � sćƌŵĂƌĞŶƐ� ƉƵŵƉ� ĂŶǀćŶĚĞƌ� ĞŶ�
ďŽƌƐƚĨƌŝ�ĞůŵŽƚŽƌ͘ �sćƌŵĂƌĞŶ�ŚĂƌ�Ğƚƚ�ƐŬŝůƚ�ǀćƌŵĞůĞŵĞŶƚ͕�ƐŽŵ�ĞĨĨĞŬƚŝǀƚ�ǀćƌŵĞƌ�
ƵƉƉ�ŬǇůǀćƚƐŬĂŶ͘�sćƌŵĂƌĞŶ�ƚĊů�ŐůǇŬŽů͕�ǀŝůŬĞƚ�ƐŵƂƌũĞƌ�ǀćƌŵĂƌĞŶ�ŽĐŚ�ĨƂƌŚŝŶĚƌĂƌ�
ŬŽƌƌŽƐŝŽŶ͘

sćƌŵĂƌĞŶƐ� ĞůĞŵĞŶƚ� ǀćƌŵĞƌ� ƵƉƉ� ŬǇůǀćƚƐŬĂŶ� ƚŝůů� ϲϱͲϳϱ� �Σ͘� dĞƌŵŽƐƚĂƚĞŶ�
ŬŽŶƚƌŽůůĞƌĂƌ� ƵƉƉǀćƌŵŶŝŶŐĞŶ� ŽĐŚ� ŚĊůůĞƌ� ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶ� ǀŝĚ� ĚĞƚ� ƵƉƉŶĊĚĚĂ�
ǀćƌĚĞƚ͘� dĂĐŬ� ǀĂƌĞ� ƚĞƌŵŽƐƚĂƚĞŶ� ŬĂŶ� ǀćƌŵĂƌĞŶ� ǀĂƌĂ� ƉĊ� ƵƚĂŶ� ƌŝƐŬ� ĨƂƌ�
ƂǀĞƌŚĞƚƚŶŝŶŐ͘� WƵŵƉĞŶ� ĐŝƌŬƵůĞƌĂƌ� ŬǇůǀćƚƐŬĂŶ� ŽĂǀďƌƵƚĞƚ͘�OBS! Använd inte 

värmaren utan kylvätska.

sćƌŵĂƌĞŶ�ćƌ�ƐŶĂďď͘��ĞŶ�ǀćƌŵĞƌ�ĞŶ�ŶŽƌŵĂů�ƉĞƌƐŽŶďŝůƐ�ŵŽƚŽƌ�ƉĊ�ƵŶŐĞĨćƌ�Ъ�
ƚŝŵŵĞ�ŝ�Ͳϭϱ��Σ�ŬƂůĚ͘
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sćƌŵĂƌĞŶƐ�ƚĞŬŶŝƐŬĂ�ƵƉƉŐŝŌĞƌ

�ůůĂ�ŵŽĚĞůůĞƌ�ĨƵŶŐĞƌĂƌ�ŵĞĚ�ϮϮϬͲϮϰϬ�s�ƐƉćŶŶŝŶŐ͕�ƉĊ�ϱϬ�,ǌ�ĨƌĞŬǀĞŶƐ

T�ϭϲŵŵ͕�ŬƌĂŐĞŶ�T�ϭϳŵŵ

DŽĚĞůů�ͬ��īĞŬƚ�;tͿ

dĞƌŵŽƐƚĂƚĞŶƐ

ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŝŶƐƚćůůŶŝŶŐ

WƵŵƉĞŶƐ

ůǇŌŬĂƉĂĐŝƚĞƚ

^ůĂŶŐŬŽƉƉůŝŶŐ

sŝŬƚ�;ŐͿ

>ćŶŐĚ�;ŵŵͿ

�ƌĞĚĚ�;ŵŵͿ

dũŽĐŬůĞŬ�;ŵŵͿ
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Lämmittimien rakenne 

TT-THERMO 500W/1000W/1500W 

 

TT-THERMO 1850W 
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TT-THERMO 2750W  

 

TT-THERMO 3000W 

 

 

Värmarnas struktur
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Lämmittimien rakenne 

TT-THERMO 500W/1000W/1500W 

 

TT-THERMO 1850W 
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TT-THERMO 2750W  

 

TT-THERMO 3000W 
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TT-THERMO 2850W 

 

TT-THERMO 2000W 
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Asennusohjeet 

Ennen lämmittimen asennusta katso tarvittaessa lisätietoja ajoneuvosi 
ohjekirjasta, tai ole yhteydessä huoltohenkilöön joka tuntee ajoneuvosi. 
Käytä asennuksessa tarvittaessa ammattitaitoista mekaanikkoa.  
Huom!   Suosittelemme ajoneuvokäyttöön panssarikaapelille yhteensopivia  
lämmitinmalleja KLD ja SLD. Nämä mallit voidaan kytkeä markkinoilla oleviin 
valmiisiin panssarikaapelisarjoihin. 
  
Kumikaapelilla varustettuja malleja voidaan käyttää ajoneuvoissa 
asianmukaisesti asennettuna. (turvallisuusvaatimukset on mainittu 
standardeissa SFS-5724 ja SFS-60335-1)  
Kumikaapelille on asennettava mekaaninen suoja, taipuisa panssariletku tms. 
joka on luotettavasti kiinnitetty molemmista päistä, sekä vedon poisto 
on varmistettu.  
 
Valitse huolellisesti lämmittimen paikka moottoritilasta. Asennuspaikan 
valinta riippuu ajoneuvosta ja moottorin rakenteesta. Tyypillisesti paras 
paikka asennukselle on moottorin ja sisätilan lämmittimen välinen vesiletku. 
 
Lämmittimen paikka: 
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TT-THERMO 2850W 

 

TT-THERMO 2000W 
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Installation

&ƂƌĞ�Ŷŝ�ŝŶƐƚĂůůĞƌĂƌ�ǀćƌŵĂƌĞŶ͕�ƐƂŬ�ŵĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĨƌĊŶ�ĨŽƌĚŽŶĞƚƐ�ďƌƵŬƐĂŶǀŝƐŶŝŶŐ�
ĞůůĞƌ� ƚĂ�ŬŽŶƚĂŬƚ�ŵĞĚ�ĞŶ� ƐĞƌǀŝĐĞƉĞƌƐŽŶ�ƐŽŵ�ŬćŶŶĞƌ� ƚŝůů� ĨŽƌĚŽŶĞƚ͘��ŶǀćŶĚ�ǀŝĚ�
ďĞŚŽǀ�ĞŶ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůů�ŵĞŬĂŶŝŬĞƌ͘
KďƐ͊� &Ƃƌ� ĨŽƌĚŽŶ� ƌĞŬŽŵŵĞŶĚĞƌĂƌ� ǀŝ� ŵŽĚĞůů� <>�� ŽĐŚ� ^>�� ǀćƌŵĂƌĞ� ƐŽŵ� ćƌ�
ŬŽŵƉĂƚŝďůĂ�ŵĞĚ�ĂƌŵĞƌĂĚĞ�ŬĂďůĂƌ͘ ��ĞƐƐĂ�ŵŽĚĞůůĞƌ�ŐĊƌ�Ăƚƚ�ŬŽƉƉůĂ�ŵĞĚ�ĨćƌĚŝŐĂ�
ĂƌŵĞƌĂĚĞ�ŬĂďĞůƐĂƚƐĞƌ�ƐŽŵ�ĨŝŶŶƐ�Ăƚƚ�ŬƂƉĂƐ͘

DŽĚĞůůĞƌ�ƵƚƌƵƐƚĂĚĞ�ŵĞĚ�ŐƵŵŵŝŬĂďĞů�ŬĂŶ�ĂŶǀćŶĚĂƐ�ŝ�ĨŽƌĚŽŶ͕�ĨƂƌƵƚƐĂƚƚ�Ăƚƚ�ĚĞ�
ćƌ� ƌćƚƚ� ŝŶƐƚĂůůĞƌĂĚĞ͘� ;ƐćŬĞƌŚĞƚƐŬƌĂǀĞŶ� ćƌ� ŶćŵĚĂ� ŝ� ƐƚĂŶĚĂƌĚĞŶ� ^&^ͲϱϳϮϰ� ŽĐŚ�
^&^ͲϲϬϯϯϱͲϭͿ
'ƵŵŵŝŬĂďůĂƌŶĂ� ŬƌćǀĞƌ� Ăƚƚ� ŵĂŶ� ŝŶƐƚĂůůĞƌĂƌ� Ğƚƚ� ŵĞŬĂŶŝƐŬƚ� ƐŬǇĚĚ� ;ďƂũďĂƌ�
ƉĂŶƐĂƌŬĂďĞů� ĞůůĞƌ� ůŝŬŶĂŶĚĞͿ� ƐŽŵ� ćƌ� ĨĂƐƚƐĂƚƚ� ŝ� ďĊĚĂ� ćŶĚĂƌŶĂ͕� ŽĐŚ� Ăƚƚ�
ĚƌĂŐĂǀůĂƐƚŶŝŶŐĞŶ�ćƌ�ƐćŬƌĂĚ͘

sćůũ� ŶŽŐŐƌĂŶƚ� ǀćƌŵĂƌĞŶƐ� ƉůĂƚƐ� ŝ� ŵŽƚŽƌƌƵŵŵĞƚ͘� /ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƉůĂƚƐĞŶ�
ǀĂƌŝĞƌĂƌ� ďĞƌŽĞŶĚĞ�ƉĊ� ĨŽƌĚŽŶĞƚ� ŽĐŚ�ŵŽƚŽƌŶƐ� ƐƚƌƵŬƚƵƌ͘ ��ĞŶ�ďćƐƚĂ� ƉůĂƚƐĞŶ� ĨƂƌ�
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞŶ�ćƌ�ǀĂƚƚĞŶƐůĂŶŐĞŶ�ŵĞůůĂŶ�ŵŽƚŽƌŶ�ŽĐŚ�ĐŽƵƉĠǀćƌŵĂƌĞŶ͘�

Värmarens plats:
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HUOM! Älä asenna lämmitintä alle 20 cm etäisyydelle polttoaineputkesta 
tai suodattimista.  Mikäli jäähdytysjärjestelmässä on ilmaa, esimerkiksi 
viallisen sylinterinkannen tai puutteellisen ilmanpoiston vuoksi, voi lämmitin 
ylikuumeta.  
 
Tarkista jäähdytysjärjestelmä ennen lämmittimen asennusta. Varmista että 
Jäähdytysjärjestelmä on puhdas epäpuhtauksista eikä se vuoda. 
Jäähdytysjärjestelmässä ei saa olla vuotoja estäviä kemikaaleja, sillä ne voivat 
tukkia pumpun. 
 

 
Lämmitin asennetaan pystysuoraan asentoon niin että veden ulostulo on 
ylöspäin. Mikäli pystysuoraan asentaminen ei ole mahdollista, lämmitin 
toimii hyvin 45° asennuskulmaan saakka. HUOM! Lämmitintä ei saa asentaa 
vaakasuoraan. Asenna lämmitin vähintään 20 cm jäähdytysnesteen 
minimitason alapuolelle. 
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Lämmittimien vesikierto ja asennus-suunta 

 
 

 
Suosittelemme asennuksessa käytettäväksi uusia vesiletkuja. Näin lämmitin 

voidaan irroittaa esim. ajoneuvon vaihdon yhteydessä.  

OBS! Installera inte värmaren under 20 cm avstånd från bränsleslangen 

eller filtren. /ĨĂůů�ĚĞƚ�ĨŝŶŶƐ�ůƵĨƚ�ŝ�ŬǇůŶŝŶŐƐƐǇƐƚĞŵĞƚ͕�ƚŝůů�ĞǆĞŵƉĞů�ƉĊ�ŐƌƵŶĚ�Ăǀ�Ğƚƚ�
ĨĞůĂŬƚŝŐƚ�ƚŽƉƉůŽĐŬ�ĞůůĞƌ�ďƌŝƐƚ�Ăǀ�ĂǀůƵĨƚŶŝŶŐ͕�ŬĂŶ�ǀćƌŵĂƌĞŶ�ƂǀĞƌŚĞƚƚĂ͘

<ŽŶƚƌŽůůĞƌĂ�ŬǇůƐǇƐƚĞŵĞƚ�ĨƂƌĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞŶ͘�^Ğ�ƚŝůů�Ăƚƚ�ƐǇƐƚĞŵĞƚ�ćƌ�ƌĞŶƚ�ŽĐŚ�Ăƚƚ�
ĚĞŶ� ŝŶƚĞ� ůćĐŬĞƌ͘ � /� ŬǇůƐǇƐƚĞŵĞƚ� ĨĊƌ� ĚĞƚ� ŝŶƚĞ� ĨŝŶŶĂƐ� ŬĞŵŝŬĂůŝĞƌ� ƐŽŵ� ĨƂƌŚŝŶĚƌĂƌ�
ůćĐŬĂŐĞ͕�ĨƂƌ�ĚĞ�ŬĂŶ�ŽƌƐĂŬĂ�Ăƚƚ�ƉƵŵƉĞŶ�ƐƚŽĐŬĂƐ͘

sćƌŵĂƌĞŶ� ŝŶƐƚĂůůĞƌĂƐ� ǀĞƌƚŝŬĂůƚ� ƐĊ� Ăƚƚ� ǀĂƚƚĞŶƵƚŐĊŶŐĞŶ� ćƌ� ƵƉƉĊƚ͘� sćƌŵĂƌĞŶ�
ĨƵŶŐĞƌĂƌ�ďƌĂ�ćŶĚĂ�ƵƉƉ�ƚŝůů�ϰϱΣ�ǀŝŶŬĞů�ŝĨĂůů�ĚĞƚ�ŝŶƚĞ�ćƌ�ŵƂũůŝŐƚ�Ăƚƚ�ŝŶƐƚĂůůĞƌĂ�ĚĞŶ�
ǀĞƌƚŝŬĂůƚ͘�OBS! Värmaren får inte installeras horisontalt. /ŶƐƚĂůůĞƌĂ�ǀćƌŵĂƌĞŶ�
ŵŝŶƐƚ�ϮϬ�Đŵ�ƵŶĚĞƌ�ŬǇůŶŝŶŐƐǀćƚƐŬĂŶƐ�ŵŝŶŝŵƵŵŶŝǀĊ͘
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Tarkista jäähdytysjärjestelmä ennen lämmittimen asennusta. Varmista että 
Jäähdytysjärjestelmä on puhdas epäpuhtauksista eikä se vuoda. 
Jäähdytysjärjestelmässä ei saa olla vuotoja estäviä kemikaaleja, sillä ne voivat 
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Lämmittimien vesikierto ja asennus-suunta 

 
 

 
Suosittelemme asennuksessa käytettäväksi uusia vesiletkuja. Näin lämmitin 

voidaan irroittaa esim. ajoneuvon vaihdon yhteydessä.  

Värmarens vattencirkulering och installationsdirektion

Ut

Ut

In

In In

In

In In

Ut

Ut

Ut

Ut

sŝ�ƌĞŬŽŵŵĞŶĚĞƌĂƌ�ŶǇĂ�ǀĂƚƚĞŶƐůĂŶŐĂƌ�ĨƂƌ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞŶ͘�WĊ�ƐĊ�Ɛćƚƚ�ŬĂŶ�
ǀćƌŵĂƌĞŶ�ďŽƌƚŬŽƉƉůĂƐ͕�ƚŝůů�ĞǆĞŵƉĞů�Žŵ�ŵĂŶ�ďǇƚĞƌ�ĨŽƌĚŽŶ͘
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Kun asennusletku on valittu, kurista se asennuspaikan molemmin puolin 
letkupihdeillä niin, ettei jäähdytysnestettä vuoda järjestelmästä kun vesiletku 
leikataan. Leikkaa letkusta pois tarvittava pala ja asenna lämmitin letkujen 
väliin. Kiinnitä lämmitin ja maadoitusjohto ajoneuvon runkoon. Lisää 
tarvittaessa nestettä jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliöön, kunnes säiliö on 
täynnä.  
 
Vanhemmissa ajoneuvoissa ja mopoautoissa varmista, että sisätilan 
lämmittimen venttiili on ”auki” -asennossa. Mikäli venttiili ei ole auki, 
sammuu lämmitin nopeasti, koska jäähdytysneste ei kierrä. 
 
Uudemmissa ajoneuvoissa, joissa on ilmastointi, lämmitin on erittäin 
käyttökelpoinen, koska jäähdytysneste kiertää aina myös auton sisätilan 
lämmityslaitteessa, vaikka ajoneuvon moottori ei olekaan käynnissä.  
 

Asennuksen jälkeen 
 

Ennen lämmittimen käyttöönottoa, varmista, että jäähdytysjärjestelmä on 
täynnä nestettä ja etteivät vesiletkut vuoda. Anna ajoneuvon moottorin 
käydä hetki, jotta jäähdytysjärjestelmään mahdollisesti päässyt ilma poistuu. 
HUOM! Moottorin käyttämisen jälkeen lämmitin ei käynnisty ennenkuin 
moottorin lämpötila on laskenut alle termostaattiin säädetyn lämpötilan. 
 
Lämmitin kytketään yksivaiheiseen kolmijohtoiseen maadoitettuun 
pistorasiaan jonka jännite on 220-240V. Automaattisulakkeen koko on oltava 
10 A (<1800 W lämmittimille) tai 16 A (<3000 W lämmittimille). 
Automaattisulakkeiden lisäksi pistorasian on oltava vikavirtasuojattu. 

VAROITUS!  

Päällä olleessaan lämmitin kuumenee. Älä kosketa kuumaa lämmitintä!  
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VAROITUS! 
 
Sähkötyöt on sallittu vain asianmukaisten sähköasennuslupien haltijoille, 
joilla on lupa kiinteiden 230V asennusten tekemiseen. Lämmittimen 
pistotulpan saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan, ja lämmitin on 
aina suojamaadoitettava ajoneuvon runkoon.  
 
Varmista, että sähköjohto ei ole puristuksissa ja sido se kiinni, jottei se 
hankaannu rikki.  
 
HUOM! Lämmittimen käyttäminen moottorin käydessä on kiellettyä. 
Lämmitintä ei saa käyttää viallisessa autossa. Lämmitintä ei saa käyttää 
mikäli virtajohto on vaurioitunut. Lämmitin lämmittää ajoneuvosi nopeasti. 
Älä jätä lämmitintä päälle tarpeettomasti, esimerkiksi koko yöksi.  

Huolto 
 
Lämmitintä on käytettävä päällä lyhyen aikaa myös kesäaikaan n. kahden 
kuukauden väliajoin. Tämä pitää pumpun puhtaana. Mikäli pumppu ei 
käynnisty pitkän käyttämättömyyden jälkeen, on mahdollista, että 
jäähdytysjärjestelmän epäpuhtauksia on kertynyt pumpun mekanismiin. 
Mikäli lämmittimessä on suora letkuliitäntä, irrota sisääntulopuolen (alempi 
letkuliitäntä) vesiletku ja pyöräytä pumpun ratasta varovasti liitinaukosta 
esimerkiksi ruuvimeisseliä käyttäen. 
 
Jotta lämmitin säilyisi hyvässä kunnossa, on jäähdytysneste vaihdettava 
ajoneuvon ohjekirjan mukaisesti. 
 
HUOM! Lämmitintä ei saa avata.  
 

Ećƌ�Ŷŝ�ŚĂƌ�ǀĂůƚ�ƐůĂŶŐĞŶ�ĨƂƌ� ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĞŶ͕�Ŭůćŵ�ĚĞŶ�ĨƌĊŶ�ďĊĚĂ�ƐŝĚŽƌŶĂ�ƐĊ�ĂƩ�ĚĞŶ�
ŝŶƚĞ� ůćĐŬĞƌ� ŬǇůŶŝŶŐƐǀćƚƐŬĂ�Ŷćƌ� ǀĂƩĞŶƐůĂŶŐĞŶ�ďĞƐŬćƌƐ͘� ^Ŭćƌ�ďŽƌƚ� ǀĂĚ� ƐŽŵ�ďĞŚƂǀƐ�
ĨƌĊŶ� ƐůĂŶŐĞŶ͕� ŽĐŚ� ŝŶƐƚĂůůĞƌĂ� ǀćƌŵĂƌĞŶ� ŵĞůůĂŶ� ƐůĂŶŐĂƌŶĂ͘� ^ćƩ� ĨĂƐƚ� ǀćƌŵĂƌĞŶ�
ŽĐŚ� ũŽƌĚůĞĚŶŝŶŐĞŶ� ŝ� ďŝůĞŶƐ� ƌĂŵ͘� dŝůůƐćƩ� ǀŝĚ� ďĞŚŽǀ� ǀćƚƐŬĂ� ŝ� ŬǇůŶŝŶŐƐƐǇƐƚĞŵĞƚƐ�
ĞǆƉĂŶƐŝŽŶƐŬćƌů͕�ćŶĚĂ�ƟůůƐ�ĚĞŶ�ćƌ�ĨƵůů͘

/�ćůĚƌĞ�ĨŽƌĚŽŶ�ďƂƌ�Ŷŝ�ŐƌĂŶƐŬĂ�ĂƩ�ĐŽƵƉĠǀćƌŵĂƌĞŶƐ�ǀĞŶƟů�ćƌ�ŝ�͞ ƂƉƉĞŶ͟�ůćŐĞ͘�sćƌŵĂƌĞŶ�
ŚĊůůƐ�ŝŶƚĞ�ŝ�ŐĊŶŐ�Žŵ�ĚĞŶ�ćƌ�ƐƚćŶŐĚ�ƉĊ�ŐƌƵŶĚ�Ăǀ�ĂƩ�ŬǇůŶŝŶŐƐǀćƚƐŬĂŶ�ŝŶƚĞ�ĐŝƌŬƵůĞƌĂƌ͘

/� ŶǇĂƌĞ� ĨŽƌĚŽŶ� ƐŽŵ� ćƌ� ƵƚƌƵƐƚĂĚĞ� ŵĞĚ� ůƵŌŬŽŶĚŝƟŽŶĞƌŝŶŐ� ćƌ� ǀćƌŵĂƌĞŶ� ŵǇĐŬĞƚ�
ďĞŚćŶĚŝŐ͕�ĨƂƌ�ĂƩ�ŬǇůŶŝŶŐƐǀćƚƐŬĂŶ�ĐŝƌŬƵůĞƌĂƌ�ĂůůƟĚ�ćǀĞŶ�ŝ�ĐŽƵƉĠǀćƌŵĂƌĞŶ͕�ćǀĞŶ�Žŵ�
ŵŽƚŽƌŶ�ćƌ�ĂǀƐůĂŐĞŶ͘

�ŌĞƌ�ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĞŶ

&ƂƌĞ� Ŷŝ� ƚĂƌ� ǀćƌŵĂƌĞŶ� ŝ� ďƌƵŬ͕� ŬŽŶƚƌŽůůĞƌĂ� ĂƩ� ŬǇůŶŝŶŐƐƐǇƐƚĞŵĞƚ� ćƌ� ĨƵůůƚ� Ăǀ� ǀćƚƐŬĂ�
ŽĐŚ�ĂƩ�ƐůĂŶŐĂƌŶĂ�ŝŶƚĞ�ůćĐŬĞƌ͘ �>Ċƚ�ĨŽƌĚŽŶĞƚƐ�ŵŽƚŽƌ�ŐĊ�ĞŶ�ƐƚƵŶĚ͕�ƐĊ�ĂƩ�Ăůů�ůƵŌ�ƐŽŵ�
ŵƂũůŝŐƚǀŝƐ�ƐůƵƉƉŝƚ� ŝŶ� ŝ� ƐǇƐƚĞŵĞƚ�ĂǀůćŐƐŶĂƐ͘�K�^͊��ŌĞƌ�ŵŽƚŽƌŶ�ŚĂƌ�ǀĂƌŝƚ� ŝ�ŐĊŶŐ�ƐĊ�
startar inte värmaren före motorns temperatur sjunkit under det värde som är 

inställt i termostaten.

sćƌŵĂƌĞŶ� ŬŽƉƉůĂƐ� ŝ� ĞƩ� ƚƌĞƐƉŽůŝŐƚ� ũŽƌĚĂƚ� ƵƩĂŐ� ǀŝůŬĞƚƐ� ƐƉćŶŶŝŶŐ� ćƌ� ϮϮϬͲϮϰϬs͘ �
�ƵƚŽŵĂƚƐćŬƌŝŶŐĞŶ�ďƂƌ�ǀĂƌĂ�ϭϬ���;фϭϴϬϬ�t�ǀćƌŵĂƌĞͿ�ĞůůĞƌ�ϭϲ���;фϯϬϬϬ�t�ǀćƌŵĂƌĞͿ͘�
�ƵƚŽŵĂƚƐćŬƌŝŶŐĂƌŶĂ�ŽĐŚ�ƵƩĂŐĞƚ�ďƂƌ�ǀĂƌĂ�ĨĞůƐƚƌƂŵƐƐŬǇĚĚĂĚĞ͘

VARNING!

Värmaren blir het när den är på. Rör inte värmaren när den är het!
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�ůĂƌďĞƚĞ�ćƌ�ƟůůĊƚĞƚ�ĞŶĚĂƐƚ�ĨƂƌ�ƉĞƌƐŽŶĞƌ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ƟůůƐƚĊŶĚ�ĂƩ�ƵƞƂƌĂ�ϮϯϬǀ�ĨĂƐƚĂ�
ĞůŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĞƌ͘ �sćƌŵĂƌĞŶƐ�ƉůƵŐŐ� ĨĊƌ� ŬŽƉƉůĂƐ� ĞŶĚĂƐƚ� ŝ� ĞƩ� ũŽƌĚĂƚ� ƵƩĂŐ͕� ŽĐŚ�
ǀćƌŵĂƌĞŶ�ďƂƌ�ĂůůƟĚ�ǀĂƌĂ�ũŽƌĚĂĚ�ŝ�ĨŽƌĚŽŶĞƚƐ�ƌĂŵ͘

<ŽŶƚƌŽůůĞƌĂ�ĂƩ�ƐƚƌƂŵŬĂďĞůŶ�ŝŶƚĞ�ŬůćŵƐ�ŽĐŚ�ĨćƐƚ�ĚĞŶ�ƐĊ�ĂƩ�ĚĞŶ�ŝŶƚĞ�ƐŬĂǀƐ�ƐƂŶĚĞƌ͘

OBS! Värmarens användning medan motorn är i gång är förbjudet. Värmaren 

får ej användas i en defekt bil. Värmaren får ej användas ifall strömkabeln har 

tagit skada. Värmaren värmer ert fordon snabbt. Lämna inte värmaren på i 

ŽŶƂĚĂŶ͕�Ɵůů�ĞǆĞŵƉĞů�ƂǀĞƌ�ŶĂƩĞŶ͘

sćƌŵĂƌĞŶ�ďƂƌ�ǀĂƌĂ�ƉĊ�ĞŶ�ƐƚƵŶĚ�ŵĞĚ�ƵŶŐĞĨćƌ�Ϯ�ŵĊŶĂĚĞƌƐ�ŵĞůůĂŶƌƵŵ͕�ćǀĞŶ�ƵŶĚĞƌ�
ƐŽŵŵĂƌƟĚ͕�ƐĊ�ĂƩ�ĚĞŶ�ŚĊůůƐ�ƌĞŶ͘�/ĨĂůů�ƉƵŵƉĞŶ�ŝŶƚĞ�ƐƚĂƌƚĂƌ�ĞŌĞƌ�ĂƩ�ĚĞŶ�ŝŶƚĞ�ŚĂƌ�
ďůŝǀŝƚ�ĂŶǀćŶƚ�ƉĊ�ůćŶŐĞ͕�ƐĊ�ćƌ�ĚĞƚ�ŵƂũůŝŐƚ�ĂƩ�ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌ�ĨƌĊŶ�ŬǇůŶŝŶŐƐǇƐƚĞŵĞƚ�
ŚĂƌ� ƐĂŵůĂƚƐ� ŝ� ƉƵŵƉĞŶƐ� ŵĞŬĂŶŝƐŵ͘� /ĨĂůů� ǀćƌŵĂƌĞŶ� ŚĂƌ� ĞŶ� ƌĂŬ� ƐůĂŶŐŬŽƉƉůŝŶŐ͕�
ůƂƐŐƂƌ� ŝŶƚĂŐƐƐŝĚĂŶƐ� ;ůćŐƌĞ� ƐůĂŶŐŬŽƉƉůŝŶŐĞŶͿ� ǀĂƩĞŶƐůĂŶŐ� ŽĐŚ� ƐŶƵƌƌĂ� ƉƵŵƉĞŶƐ�
ŬƵŐŐŚũƵů�ĨƂƌƐŝŬƟŐƚ�ǀŝĂ�ŬŽƉƉůŝŶŐƐƂƉƉŶŝŶŐĞŶ͕�Ɵůů�ĞǆĞŵƉĞů�ŵĞĚ�ĞŶ�ƐŬƌƵǀŵĞũƐĞů͘

&Ƃƌ�ĂƩ�ǀćƌŵĂƌĞŶ�ƐŬĂ�ŚĊůůĂƐ�ŝ�ďƌĂ�ƐŬŝĐŬ�ďƂƌ�ŬǇůŶŝŶŐƐǀćƚƐŬĂŶ�ďǇƚĂƐ�ĞŶůŝŐƚ�ĨŽƌĚŽŶĞƚƐ�
ďƌƵŬƐĂŶǀŝƐŶŝŶŐ͘

OBS! Värmaren får inte öppnas.

Service
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HUOM! Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten 
henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset 
omaisuudet tai kokemusten tai tiedon puute estävät heitä käyttämästä 
laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo 
heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä.  
 
Lapset, joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on fyysinen, 
aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute 
saavat käyttää tätä lämmitintä ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on 
opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät lämmittimen 
käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä lämmittimellä ja heitä 
on valvottava, jotta he eivät leiki lämmittimellä. Lapset eivät saa saa 
suorittaa lämmittimen puhdistusta ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman 
valvontaa.  
 
 

Takuu 
 

Tuotteen takuuaika on 1 vuosi ostopäivästä. Takuu on voimassa vain 
ohjeiden mukaisesti asennetulle ja huolletulle tuotteelle. Myyjä ei vastaa 
välillisistä vahingoista, suorista tai epäsuorista asennuksen aikaisista tai 
asennuksesta johtuvista vahingoista .  
Tuotteille on saatavilla varaosia ja myyjä varaa oikeuden päättää tuotteen 
korjauksesta tai vaihdosta vikatapauksissa. 
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K�^͊��ĞŶŶĂ�ĂƉƉĂƌĂƚ�ćƌ�ŝŶƚĞ�ĂǀƐĞĚĚ�ĨƂƌ�ĂƩ�ĂŶǀćŶĚĂƐ�Ăǀ�ďĂƌŶ�ĞůůĞƌ�ƉĞƌƐŽŶĞƌ�
ǀĂƌƐ� ĨǇƐŝƐŬĂ͕�ŵĞŶƚĂůĂ� ĞůůĞƌ� ƐĞŶƐŽƌŝƐŬĂ� ĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌ� ĞůůĞƌ� ďƌŝƐƚ� ƉĊ� ĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚ�
ĞůůĞƌ�ŬƵŶƐŬĂƉ�ŚŝŶĚƌĂƌ�ĚĞŵ�ĨƌĊŶ�ĂƩ�ĂŶǀćŶĚĂ�ĂƉƉĂƌĂƚĞŶ�ƉĊ�ĞƩ�ƐćŬĞƌƚ�ƐćƩ͕�Žŵ�
inte personen som ansvarar för deras säkerhet övervakar dem eller har lärt 

dem hur man använder apparaten.

�ĂƌŶ�ƐŽŵ�ćƌ�ϴ�Ċƌ�ĞůůĞƌ�ƂǀĞƌ�ŽĐŚ�ƉĞƌƐŽŶĞƌ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďƌŝƐƚ�ƉĊ�ĨǇƐŝƐŬĂ͕�ƐĞŶƐŽƌŝƐŬĂ�
ĞůůĞƌ�ŵĞŶƚĂůĂ�ĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌ�ĞůůĞƌ�ĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚ�ŽĐŚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐďƌŝƐƚ�ĨĊƌ�ĂŶǀćŶĚĂ�
ǀćƌŵĂƌĞŶ� ĞŶĚĂƐƚ� Žŵ� ĚĞ� ƂǀĞƌǀĂŬĂƐ� ĞůůĞƌ� Žŵ� ĚĞ� ŚĂƌ� ĨĊƩ� ĂŶǀŝƐŶŝŶŐĂƌ� ŚƵƌ�
man använder apparaten och förstår farorna som ingår när man använder 

apparaten. Barnen får inte leka med värmaren. Barn får inte rengöra värmaren 

och göra andra underhållsarbeten utan övervakning.

WƌŽĚƵŬƚĞŶƐ�ŐĂƌĂŶƟ�ćƌ�ϭ�Ċƌ�ĨƌĊŶ�ŝŶŬƂƉƐĚĂŐĞŶ͘�'ĂƌĂŶƟŶ�ćƌ�ŝ�ŬƌĂŌ�ďĂƌĂ�ƉĊ�ƉƌŽĚƵŬƚĞƌ�
ƐŽŵ�ďůŝǀŝƚ�ŝŶƐƚĂůůĞƌĂĚĞ�ŽĐŚ�ƵŶĚĞƌŚĊůůŶĂ�ĞŶůŝŐƚ�ŝŶƐƚƌƵŬƟŽŶĞƌŶĂ͘�
^ćůũĂƌĞŶ�ƐǀĂƌĂƌ� ŝŶƚĞ� ĨƂƌ�ƐŬĂĚŽƌ�ƐŽŵ�ƐŬĞƌ�ƵŶĚĞƌ� ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĞŶ�ĞůůĞƌ� ĨƂƌ�ƐŬĂĚŽƌ�
ƐŽŵ�ƐŬĞƩ�ƉĊ�ŐƌƵŶĚ�Ăǀ�ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĞŶ͘
�Ğƚ�ĮŶŶƐ�ƌĞƐĞƌǀĚĞůĂƌ�Ɵůů�ƉƌŽĚƵŬƚĞŶ͕�ŽĐŚ� ĨƂƌƐćůũĂƌĞŶ� ĨƂƌďĞŚĊůůĞƌ�ƐŝŐ� ƌćƩĞŶ�ĂƩ�
ďĞƐƚćŵŵĂ�Žŵ�ƉƌŽĚƵŬƚĞŶƐ�ƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ĞůůĞƌ�ďǇƚĞ�Ăǀ�ĨĞůĂŬƟŐĂ�ƉƌŽĚƵŬƚĞƌ͘
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