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Käyttöohje 

 

 

Keraaminen lämpöpuhallin PC-HL 3086 

 

         Tämä tuote sopii hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön. 
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Laitteen kuvaus 
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Käyttöohjeet 

Kiitos että olet valinnut tämän tuotteen. 

Toivottavasti pidätte tästä tuotteesta.  

Käyttöohjeessa olevat merkit 

Tärkeä turvallisuutta koskeva tieto on erikseen 

merkitty. Ohjeiden noudattaminen on ehdoton 

onnettomuuksien ja laitteen vaurioiden 

estämiseksi: 

 VAROITUS: 

Tämä varoittaa vaarasta teidän terveydelle ja 

varoittaa mahdollisesta vamman vaarasta. 

 

 VAROITUS: 

Tämä osoittaa mahdollisesta laitteen 

vaurioitumisesta. 

 

 HUOMAUTUS: 

Merkityt neuvot ja tiedot. 

 

YLEISET HUOMAUTUKSET 

Lukekaa käyttöohjetta huolellisesti ennen 

laitteen käyttöä ja pitäkää ohjeet tallella, koska 

se sisältää myös takuun. Pitäkää tallella myös 

ostokuitti ja jos mahdollista myös alkuperäinen 

pakkaus. Jos annatte laitteen käyttöön 

kolmannelle osapuolelle, tulisi myös antaa 

mukaan ohjeet. 

 

• Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Laite ei 

ole tarkoitettu teolliseen käyttöön. 

• Älä käytä laitetta ulkona. Pitäkää laite pois 

lämmönlähteistä, suoralta auringonvalolta, 

kosteudelta ja teräviltä esineiltä. Älä kosketa 

laitetta märillä käsin. Jos laite on märkä tai 

kostea, se tulee heti poistaa verkkovirrasta. 

• Jos puhdistatte tai ette käytä laitetta, 

sammuttakaa se ja poistakaa johto 

verkkovirrasta (älä irrota pistotulppaa 

pistorasiasta johdosta vetämällä). 

• Älä jätä käytössä oleva laitetta ilman vartiota. 

Katkaise laitteesta virta aina, kun poistut 

huoneesta. Irrota pistoke verkkovirrasta. 

• Laitetta ja johtoa tulee tarkastaa säännöllisesti, 

jotta olisi mahdollista välttää mahdollisia 

vaurioita.  Vaurioitunutta laitetta ei voi käyttää.  

• Käytä vain alkuperäisiä varaosia. 

• Pidä pakkaustarvikkeet (muovi, laatikot jne.) 

pois lasten ulottuvilta. 

 

 VAROITUS! 

Älkää antakaa lasten leikkiä muovilla. 

Tukehtumisen vaara! 

Erikoisturvallisuus ohjeet laitteen käytössä 

Löydät seuraavan varoitusmerkin tuotteesta: 

 VAROITUS: tämä symboli        

tarkoittaa ”Ei saa peittää”. 

 VAROITUS: 

Jotkut osat voivat tulla hyvin kuumiksi ja 

aiheuttaa palovammoja. Käsittele kuumaa 

laitetta varoen. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, missä 

lapset ja muut ihmiset ovat.  

• Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat 

lapset ja henkilöt, joiden fyysiset 

minaisuudet, aistit tai henkiset valmiudet 

ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu 

tarvittava kokemus ja osaaminen, jos 

heitä valvoo heidän turvallisuudestaan 

vastaava henkilö tai heitä on opastettu 

laitteen turvallisessa käytössä ja he ovat 

ymmärtäneet laitteen vaarat. 

• Lapset eivät saa leikkiä laitteella. 

• Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa 

laitetta, paitsi jos heidän toimiaan 

valvotaan. 

• Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa 

lämmittimen lähettyviltä, paitsi jos he 

ovat jatkuvan valvonnan alaisena. 

• 3-8-vuotiaat lapset saavat kytkeä laitteen 

päälle tai pois päältä silloin, kun heitä on 

ohjeistettu laitteen turvalliseen käytöön 

ja he ymmärtävät laitteeseen liittyvät 

vaarat. 

• 3–8-vuotiaat lapset eivät saa kytkeä 

pistotulppa pistorasiaan, tehdä säätöjä 

tai puhdistaa tai huoltaa lämmitintä. 

• Lämpöpuhaltimen kaikilla sivuilla ja 

yläpuolella tulee olla vähintään 90 cm 

vapaata tilaa. Varmista, että etäisyys 

kaikkiin palaviin materiaaleihin on 

riittävän suuri. 

• Älä käytä lämpöpuhallinta tiloissa, joissa 

käytetään tai säilytetään räjähtäviä 

kaasuja tai joissa käytetään helposti 

syttyviä liimoja tai liuottimia. 
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• Varmista, ettei lämpöpuhaltimen 

ilmanotto- ja poistoaukkoihin joudu 

mitään vieraita esineitä. 

• Varmista, ettei johto joudu kosketuksiin 

laitteen kuumien osien kanssa. 

• Lämpöpuhallin ei ole tarkoitettu 

ulkokäyttöön. 

• Älä käytä lämpöpuhallinta 

kylpyhuoneessa, märkätiloissa tai 

vastaavissa tiloissa. 

• Lämmitintä ei saa sijoittaa suoraan 

pistorasian alle. 

• Älä korjaa laitetta itse. Ottakaa yhteys 

valtuutettuun palveluntarjoajaan. Jos 

laitteen mukana oleva johto on 

vaurioitunut, se on korjattava vastaavalla 

koulutuksella olevan henkilön puolesta, 

onnettomuuden välttämiseksi.  

Paristojen turvallinen käsittely 

  VAROITUS: 

-Älä altista paristoja liialliselle lämmölle tai 

suoralle auringonvalolle. Räjähdysvaara!   

-Paristot eivät ole leluja. Pidä poissa lasten 

ulottuvilta. 

-Älä pura tai avaa paristoja. 

-Älä anna metallisen esineen koskettaa paristoa. 

Oikosulun riski. 

-Oikosulku voi aiheuttaa pariston 

kuumentumisen. Kuumuus ja siitä seuraava 

laajeneminen ja kiehuminen voivat halkaista tai 

jopa räjäyttää pariston. 

-Jos paristo pääsee vuotamaan, käsittele sitä 

varovasti ja hävitä se välittömästi paikallisten 

lakien ja säädösten mukaisesti. Älä käytä 

paristoa, jos se näyttää turvonneen tai 

vuotavan, se tuoksuu oudolta tai sen ulkonäkö 

on tavallisesta poikkeava.  

 

 

 VAROITUS: 

Paristojen vuotamista voi estää poistamalla 

paristot kaukosäätimestä siksi aikaa kun sitä ei 

käytetä. 

 

Laitteen purkaminen 

1. Ota laite pois pakkauksesta. 

2. Poista kaikki pakkausmateriaali kuten 

suojamuovit, pahvilaatikko ja sen täyte. 

3. Kierrä virtajohto kokonaan auki. 

  HUOMAUTUS:  

Laiteessa voi olla pölyä. Puhdista se ohjeiden 

mukaisesti kuten on merkitty luvussa ”Laiteen 

puhdistus”. 

Laitteen osat 

1 Ilman ulostuloaukko 

2 Kansi 

3 Virtakytkin On/off  

4 Turvakytkin 

5 Toimitilan kytkin ON/OFF + merkkivalo 

6 SWING kytkin + merkkivalo 

7 AJASTIN kytkin + merkkivalo 

8 Lämpötilan säätö + merkkivalo  Tuuletin/ 

pieniteho/ suuriteho 

9 Näyttö 

10  virtakytkin  

11 + näppäin: lämpötilan nosto 

12  SWING näppäin 

13 – näppäin: lämpötilan laskeminen 

14  AJASTIN näppäin 

15  toiminto näppäin 

 

Kaukosäädin 

  HUOMAUTUS:  

Ennen ensimmäistä käyttökertaa, avaa 

paristotilan kansi ja poista suojakalvo pariston 

alta. 

Varmista että kaukosäätin on laitteen 

kantualueen sisällä. 

Varmista, ettei kaukosäätimen ja laitteen 

anturin välissä ole esteitä. 

 

Paristojen vaihto 

1. Avaa paristokotelo.  

2. Asenna paristot (CR2025) ja huomioi (+) ja 

(-) merkit paristokotelon pohjassa.  

3. Asenna paristokotelon kansi takaisin 

paikoilleen. 
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Käyttöohjeet 

Laitteen surin sähköteho on 1500W 

 VAROITUS: 

Jos käytät jatkojohtoa, siinä on oltava 1,5mm² 

johdon halkaisija.  

Kytke lämmitin suoraan pistorasiaan. 

 

Turvakytkin 

Kaatumissuoja kytkee sähkön lämpö-

puhaltimesta, jos se kaatuu pystyasennosta. 

 VAROITUS: 

Lämpöpuhallin on sijoitettava tukevalle, 

tasaiselle alustalle. Vältä mattoja jotta estät 

turvakytkimen laukaisun. Vältä mattoja. 

 

  HUOMAUTUS:  

Jos kaatumissuoja aktivoitu, laite on nostettava 

takaisin alustalle ja kytkettävä uudelleen päälle. 

Sähköliitäntä 

1. Varmista ennen laitteen liittämistä 

sähköverkkoon, että käyttämäsi 

sähköliitännän tiedot vastaavat 

arvokilvessä mainittuja tietoja 

(sähköverkon taajuus ja jännite). 

2. Sähköturvallisuus on taattu ainoastaan 

silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti 

asennettuun, suojamaadoitettuun 

pistorasiaan. 

Käyttöpainikkeet 

Lämpöpuhallinta ohjataan kosketusnäppäimillä. 

Sinun tarvitsee vain koskettaa sitä sormen-

päällä aktivoidaksesi tarvittavan toiminnon. 

Jokainen toiminto vahvistetaan äänimerkillä. 

Ohjaus-

paneeli 

Kaukosäädin Toiminto 

Lämpötila + Lämmönsäätö ylös 

- Lämmönsäätö alas 

Ajastin 
 

Viivästetty sammutus 

1-12 tuntia 

SWING 
 

Kytke kääntyvä liike 

päälle / pois päältä 

 

TOIMINTO 

ON/OFF 

 
Lämpötilan säätö 

(Tuuletin/ pieniteho/ 

suuriteho) 

 Virtakytkin 

 

 

  HUOMAUTUS:  

Kytke laite pois päältä MODE ON / OFF 

painikkeella laitteen etupuolella, paina painiketta 

toistuvasti kunnes tuulettimen merkkivalo alkaa 

vilkkua. Näytössä näkyy 30, mikä ilmaisee 

aktivoidun 30 sekunnin ajastusajan. 

Toiminnot 

  HUOMAUTUS:  

- Toiminnon kuvaus käyttäen kaukosäädintä.   

- Kaukosäätimeen painikkeet on käytössä jos 

laite on kytketty päälle ON/OFF painikkeesta. 

Laitteen käynnistys/pysäytys ON/OFF 

• Kytke lämpöpuhallin päälle virta-

kytkimestä On/off . Aseta kytkin I 

asentoon. Kuulet äänimerkin. 

• Käynnistä laite  painikkeesta. 

• Laite aktivoi puhallintoiminnon teholla 1. 

Sekä MODE ON / OFF-painikkeen 

merkkivalo että tuulettimen merkkivalo 

syttyy. 

• Pysäytä laite  painikkeesta. 

  HUOMAUTUS:  

30 sekunnin ajastusaika näkyy näytössä. Tänä 

aikana tuuletin pysyy toiminnassa kunnes laite 

jäähtyy. Tuulettimen merkkivalo vilkkuu. Kun 

aika on kulunut loppuun, laite sammuu 

automaattisesti ja siirtyy valmiustilaan.  

 

 VAROITUS: 

Irrota aina pistotulppa pistorasiasta, kun 

lämpöpuhallinta ei käytetä. 

 

Toiminnon valinta 

Paina MODE painiketta valitaaksesi sopiva 

toiminto. Tuulettimen, pienitehon ja suuritehon 

merkkivalot ilmaisevat valitun toiminnon. 

Tuuletin Puhallintoiminto – teholla 1 

(ilman lämmitystä) 

Näytössä näkyy 01 

Tuuletin Puhallintoiminto – teholla 2 

(ilman lämmitystä) 

Näytössä näkyy 02 

Pieniteho Tehotaso / lämmitystaso 1 

(1000 W) 

Suuriteho Tehotaso / lämmitystaso 2 

(1500 W) 

 



 

PC-HL3086_IM    18.06.20 

• Valitse haluamasi lämpötila 15-40 C 

välillä käyttäen + ja - painiketta.  

• Valittu lämpötila vilkkuu hetken näytöllä. 

Sen jälkeen näkyy nykyinen huone-

lämpötila.  

• Tuulettimen lämmitin pitää halutun 

lämpötilan vaihtamalla automaattisesti 

tehoa jos lämpötila laskee tai nousee. 

  HUOMAUTUS:  

Termostaatti kytkee tuulettimen päälle ja pois 

päältä, pitämällä lämpötila halutulla tasolla. 

Näytetyn ja todellisen huonelämpötilan välillä 

voi olla pieni ero. Tämä ei tarkoita, että laite 

olisi viallinen. 

Viivästetty sammutus 

Laite voidaan asettaa pysähtymään haluttuun 

aikaan.  

• Paina  TIMER painiketta ja valitse 

ajastusaika 1-12 tunnin välillä. Ajastimen 

merkkivalo syttyy.  

• Laite sammuu automaattisesti kun 

asetettu aika on kulunut loppuun. 

 

Kytke kääntyvä liike päälle/pois päältä 

Paina  SWING painiketta kytkeäksesi 

kääntyvä liike päälle. Laite pyörii automaattisesti 

noin 45 astetta. SWING painikkeen merkkivalo 

syttyy. 

Ylikuumenemissuoja 

Mikäli laite ylikuumenee, laitteessa oleva 

lämpötilakytkin pysäyttää laitteen tilapäisesti. 

1. Kytke lämpöpuhallin pois päältä virta-

kytkimestä .  

2. Aseta virtakytkin O asentoon. 

3. Irrota pistotulppa pistorasiasta. 

4. Saadaksesi laitteen uudelleen 

käynnistymään,  ota lämmitys pois 

päältä 5-10 minuutiksi kunnes laite 

jäähtyy. 

  HUOMAUTUS:  

Jos lämpötilakytkin sammuttaa laitteen 

uudelleen lyhyen ajan kuluttua on myös 

mahdollista että tuuletin on rikkoutunut. 

Poista tällöin laite pistorasiasta ja ota yhteyttä 

valtuutettuun korjaajaan. 

 

Puhdistus 

 VAROITUS: 

• Poista laitteen virtajohto pistokkeesta ja 

anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta! 

• Älä aseta laitetta veteen sen puhdistusta 

varteen. 

  

 VAROITUS:  

• Älä käytä karheita puhdistuslappuja tai 

hankaustyynyjä. 

• Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. 

• Käytä kuivaa liinaa pölyn pyyhkimiseen 

laitteen pinnalta. 

• Käytä niihkeää liinaa (ei märkä) tahrojen 

poistoon.  

Pöly ilmanpoistoaukoissa 

Tarkasta laitteen ilman ulostuloaukot 

säännöllisin väliajoin ja huolehdi, ettei niihin ole 

kertynyt pölyä tai muuta likaa. 

- Poista pöly harjaamalla 

tai 

- Poista pöly pölynimurilla tai 

pölyhuiskalla. 

Suodatin 

1. Poista ritilä ja irrota ilmansuodatin 

puhdistusta varten 

2. Puhdista ilmansuodatin harjaamalla 

3. Aseta suodatin takaisin paikalleen 

4. Kiinnitä ritilä takaisin laitteseen.  

 

Tekniset tiedot 

Tuotemerkki ............................... PC- HL 3086 

Virtajännite: ................. 220-240 V~, 50/60 Hz 

Teho: ................................................ 1500 W 

Vesisäiliön täyttömäärä: .......................... 0,5 L 

Suojausluokka .............................................II 

Nettopaino  ................................... noin 2,2 kg 

 

Valmistaja pidättää oikeuden ohjekirjan tekstin 

tai laitteen teknisten ominaisuuksien 

muunteluun. 

Tämä tuote täyttää kaikkien sitä koskevien EU-

direktiivien perusvaatimukset. 
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Käytettyjen sähkö- ja elektronikka-

laitteiden hävittäminen 

Paristojen kierrätys 

 Mitkään paristot ja akut eivät kuulu 

sekajätteeseen. Tästä muistuttaa paristoissa ja 

akuissa tai niiden pakkauksessa oleva 

erilliskeräysmerkintä. 

Paristot ja akut voi kierrättää pääsääntöisesti 

niitä myyvissä kaupoissa ja alueellisilla 

keräyspisteillä. 

 

 Symboli tuotteessa tai sen 

asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää 

kotitalousjätteiden mukana. Tuote on 

toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 

keräyspisteeseen kierrätystä varten. 

Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä 

asianmukaisesti, autat estämään sellaiset 

ympäristö- ja terveyshaitat, joita voi aiheutua 

jätteiden asiattomasta käsittelystä. Paikallinen 

jätteenkäsittelylaitos informoi mielellään 

materiaalien hävittämisestä. 

 


