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Tämä käyttöohje on osa BINAR-5S -esilämmittimien dokumentaatiota ja sisältää 

käyttäjälle tarkoitetut turvallisen käytön ohjeet. 

Millaisten tahansa ongelmien tapauksessa suosittelemme ehdottomasti kääntymistä 

valtuutetun huoltokeskuksen puoleen, joiden osoitteet ja puhelinnumerot saat myyjältä tai 

internet-sivuilta www.autoterm.ru 

Ennen esilämmittimen käytön aloitusta lue tämä käyttöohje ja myös 

esilämmittimen käyttöohje. 
 

 

 

Valmistaja ei ole vastuussa vioista ja vahingoista, jotka ovat syntyneet 

esilämmittimen asennus- ja käyttöohjeissa annettujen ohjeiden laiminlyönnin seurauksena. 

 Käyttöpaneelia saa käyttää vain esilämmittimen ohjaamiseen. 

 Käyttöpaneelin pistoketta ei saa liittää tai irrottaa esilämmittimen ollessa toiminnassa. 

 Esilämmittimen pois päältä kytkemisen jälkeen sitä ei saa kytkeä päälle aiemmin kuin 

5-10 sekunnin kuluttua. 

 Ellei esilämmittimen päälle kytkeminen onnistu kaksi kertaa peräkkäin, on sen 

turvallisen käytön varmistamiseksi otettava yhteys huoltoon, joka selvittää ja korjaa 

vian.  

Tuotteen takuuaika ja takuuhuoltoehdot on esitetty takuutodistuksessa. 

Takuu ja vastuu 

Johdanto 

http://www.autoterm.ru/
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Älä kytke esilämmitintä päälle äläkä käytä sitä paikoissa, joissa voi muodostua tai 

joihin voi kerääntyä herkästi syttyviä höyryjä ja kaasuja tai suuri määrä pölyä 

(esimerkiksi huoltoasemat, dieselöljysäiliöt, polttoaine-, hiili-, puu- tai viljavarastot). 

Räjähdysvaara.  

Älä kytke esilämmitintä päälle äläkä käytä sitä suljetuissa tiloissa. Pakokaasujen 

aiheuttama myrkytys- ja tukehtumisvaara. 

Älä kytke esilämmitintä päälle äläkä käytä sitä, jos pakokaasujen virtaussuunnassa 

on syttyviä materiaaleja tai nesteitä. Tulipalovaara. 

Älä käytä vioittunutta esilämmitintä. Vioittuneen laitteen käytön aiheuttama 

tapaturmavaara. 
 

 

 

1 – digitaalinen näyttö. 

2 – valodiodit (kellon ja ajastimien näyttö, 

kellon käynnin asetus). 

3 ja 5 – päänäyttöjen välillä siirtyminen, 

valikon kohtien välillä siirtyminen, 

arvojen asetus (+/-). 

4 – esilämmittimen ja pumpun päälle/pois 

päältä kytkeminen, asetuksiin 

siirtyminen, valitun arvon vahvistus, 

ajastimen aktivointi. 

6 – käyttöpaneelin asetukset, paluu 

päänäyttöön. 

7 – lämmittimen ohjausyksikön 

asetukset, ajastimien asetukset. 
 

 

Paneeli on tarkoitettu: 

 esilämmittimen toiminnan päälle ja pois päältä kytkemiseen manuaalikäytöllä; 

 pumpun päälle ja pois päältä kytkemiseen manuaalikäytöllä; 

 nesteen lämpötilan ja syöttöjännitteen arvojen valvontaan; 

 esilämmittimen/pumpun aikatietojen ja toiminta-aikojen näyttöön; 

 esilämmittimen käynnistämiseen ajastimen avulla; 

 nesteen lämmityksen lämpötilarajan asetukseen; 

 lisälämmitystilan valintaan; 

 ohjaamon puhaltimen releen kytkeytymislämpötilan asetukseen; 

 virhekoodin näyttöön tuotteen toimintahäiriöiden tapauksessa; 

 käyttöpaneelin ja ohjausyksikön ohjelmaversion näyttöön. 

Käyttötarkoitus 

Käyttöpaneelin kuvaus . 

Turvallisuus . 
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Kytkettäessä esilämmitin auton virtapiiriin tulee näyttöön käyttöpaneelin 

ohjelmaversio. Tämän jälkeen näkyy käyttöpaneelin ja ohjausyksikön yhteen linkittämisen 

eteneminen (näkyy prosenteissa). Sen loppuun suorittamisen jälkeen tulee esiin 

päänäyttö (nykyinen kellonaika, nesteen lämpötila tai syöttöjännite, oletusvalintana on 

nykyinen kellonaika).  

Lämpötilan negatiivinen arvo esitetään miinusmerkillä.
1
 

    
 

  

Painikkeella  vahvistetaan valinta ja käynnistetään esilämmitin / pumppu. 

Käynnistyksen jälkeen tulee 7-15 sekunnin kuluessa näyttöön asetettu toiminta-aika, 

tämän jälkeen alkaa ajan laskeminen (näkyy näytössä). 

Esilämmittimen toiminnan aikana voidaan painiketta  painamalla päästä nopeasti 

esilämmittimen / pumpun toiminta-ajan asetuksen valikkoon. 

Painettaessa esilämmittimen toiminnan aikana painiketta  kytkeytyy 

esilämmitin pois päältä. Polttoaineen tulo keskeytyy ja seuraa 3-5 minuuttia kestävä 

palokammion läpipuhallus. 

Minkä tahansa painikkeen viimeisen painamisen jälkeen sammuu näyttö 

asetetun ajan kuluttua virransäästön vuoksi. Näytön sytyttämiseksi 

uudelleen riittää minkä tahansa painikkeen painaminen. 
 

 

Toimintatilojen näyttö 
 

Esilämmittimen toiminta 

Pumpun toiminta 

Esilämmittimen toiminnan päättyminen (läpipuhallus) 

Nesteen lämpötila 

Syöttöjännite esilämmittimen sisääntulossa 

Virhe 

*Käyttöpaneelin kuoren tyypistä riippuen ovat symbolit  ja  toisiaan vastaavia. 

                                                           
 

Paneelin toiminnan aikajärjestys 

Valikkoon pääsyä varten paina painiketta tai tai *. 

Valikossa liikkumista varten paina painikkeita  . 
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Painikkeiden    painaminen päänäytössä*: 

- hetkellisten aikatietojen näyttö; 

- käyttönesteen lämpötilan näyttö; 

- syöttöjännitteen näyttö. 

Painikkeen  painaminen päänäytössä: 

- lyhyt painallus - esilämmittimen päälle kytkeminen (esilämmittimen toiminta-

ajan laskeminen alkaa). Näyttöön tulee merkintä  . 

- pitkä painallus - pumpun päälle kytkeminen (pumpun toiminta-ajan laskeminen 

alkaa). Näyttöön tulee merkintä   

Painikkeiden    painaminen esilämmittimen / pumpun toiminnan aikana*: 

- esilämmittimen / pumpun toiminta-ajan näyttö; 

- käyttönesteen lämpötilan näyttö; 

- syöttöjännitteen näyttö. 

Painikkeen  painaminen esilämmittimen / pumpun toiminnan aikana: 

- esilämmittimen / pumpun pois päältä kytkeminen (läpipuhallus, toiminnan 

päättyminen). 
  

 

* - Painettaessa painikkeita    vaihtuu näyttö aina seuraavaan. 

 

Nesteen lämpötilan näyttö Syöttöjännitteen näyttö Kellon käynti 

Päänäyttö 

 

Esilämmittimen 
tai pumpun 

toiminta 

 

Toiminnan 
päättyminen 

Nesteen lämpötilan näyttö Syöttöjännitteen näyttö 
Kellon käynti 

Käyttöpaneelin käyttö 
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          - siirtyminen valikon kohtien välillä;  

         - paneelin siirto asetustilaan: 

      - arvon muuttaminen (pienentäminen);  

    - arvon muuttaminen (suurentaminen). 

- valitun arvon vahvistaminen; 

- paluu päävalikkoon (viimeisiä muutoksia ei ole tallennettu). 

Jos asetusten muokkauksen (muutosten) aikana ei 20 sekunnin kuluessa 

suoriteta mitään toimenpiteitä, siirtyy paneeli päänäyttöön. Viimeiset 

muutokset tallennetaan. 
 

 

 

Käyttöpaneelissa on kolme asetustyyppiä: 

1. Ajastimien asetukset, ne kytketään päälle painamalla lyhyesti «K» painiketta   * 
päänäytössä. 

Ajastimien välillä siirrytään painamalla painiketta  tai    . 
 
 

 
 

 

 

 

* Käyttöpaneelin kuoren tyypistä riippuen ovat symbolit  ja toisiaan vastaavia. 

 

Ajastin nro 1 Päänäyttö Ajastin nro 2 Ajastin nro 3 

Ajastin nro 1 Päänäyttö Ajastin nro 2 Ajastin nro 3 

Asetusten valikko 

Toimenpiteet asetusten valikossa 
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2. Esilämmittimen toiminta-ajan ja käyttöpaneelin asetusten muuttamista varten paina 

lyhyesti «K» painiketta  päänäytössä. Mahdollisuudet: 
 

 

 

Nykyinen kellonaika ja 
viikonpäivä 

Päänäyttö Esilämmittimen 
toiminta-aika 

Kellon käynnin korjaus 

-59… +59 s 24 tunnissa 

Näytön päälläoloaika 

30 s, 1… 10 min, 
jatkuva 

Näytön sammuminen 

toiminnan aikana 

On – sammuu toiminnan aikana. 
Off – palaa toiminnan aikana. 

Näytön kirkkaus 

1...5 
Painikkeen painalluksen valinta esilämmittimen / pumpun käynnistystä varten 
оО – lyhyt painallus – esilämmitin päälle 

pitkä painallus – pumppu päälle 
Оо – lyhyt painallus – pumppu päälle 

pitkä painallus – esilämmitin päälle 

Päänäyttö 
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3. Ohjausyksikön asetuksia varten paina pitkään «D»  painiketta

 päänäytössä. Mahdollisuudet: 
 

 
 

Lisälämmitystila 
О - pois päältä 
А - automaattinen 
Н - manuaalinen 

Valmiustilaan siirtymisen 
lämpötila 

+20... +95°С 

Päänäyttö 

Lisälämmitystilassa säilytettävä 
lämpötila 

-75... +95 °C 

Pumpun toiminta lisälämmityksen 
valmiustilassa  
1 – jatkuvasti toiminnassa  
О – ei ole toiminnassa 

Ohjaamon lämmittimen päälle 
kytkeytyminen 

Оп – lämmitin päälle automaattisesti, 
Оff – lämmitin ei kytkeydy päälle 

Pumpun käynnistyminen 
moottorin käynnistyessä 
1 – pumppu käynnistyy 
О – pumppu ei käynnisty 

Päällä olevan 
lämmittimen lämpötila 

+30... +60 °C 

Pumpun tyypin valinta 
А - Elektrus  
B- Bosch 

Paluu tehdasasetuksiin 
th = 88 , HU = 0 . tu = 85 
tr = 40 , Pu = Б ; г = Оп 

Huoltotiedot 
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Nykyinen kellonaika asetetaan ja se näkyy vain 24 tunnin muodossa. Virransyötön 

katketessa nykyinen kellonaika häviää. Viikonpäivä merkitään numeroilla 1 - 7. 1 – 

maanantai, 2 – tiistai jne., 7 – sunnuntai. 
 
 

 

 

Käyttöpaneeli mahdollistaa kolmen automaattisen käynnistysajan ohjelmoinnin, johon 

käytetään kolmea toisistaan riippumatonta ajastinta. Kukin kolmesta automaattisesta 

käynnistysajasta toimii vain sen ollessa aktivoitu. On mahdollista aktivoida vain yksi ajastin. 

Valitun ajastimen numerosta riippuen palaa vastaava valodiodi. Aktivoitaessa ajastin 

alkaa valodiodi vilkkua. Esilämmittimen käynnistyessä ajastimen aktivointi nollautuu. 

Ajastimen asetustilaan siirtymistä varten paina pitkään painiketta . Ajastimen 

asetus tehdään samalla tavalla kuin nykyisen kellonajan asetus. 

Esilämmittimen automaattista käynnistystä varten ajastimien nro 1 ja nro 2 mukaisesti 

on annettava käynnistysaika. Ajastinta nro 3 varten on annettava käynnistysaika ja 

viikonpäivä. Viikonpäivä asetetaan numeroilla 0 - 7. Asetettaessa arvoksi „0“ käynnistyy 

esilämmitin ajastimen ollessa aktivoitu viikonpäivästä riippumatta (käynnistymisen jälkeen 

ajastimen aktivointi nollautuu).  

Painikkeen  lyhyt painallus aktivoi ajastimen vain ajastimen näyttötilassa 

(ajastimen osoittava valodiodi alkaa vilkkua).  

  
 
 

 

 
 

 

Nykyinen kellonaika 
ja viikonpäivä 

Viikonpäivän asetus Tuntien asetus Minuuttien asetus 

 

Päänäyttö Ajastin nro 1 Ajastin nro 2 Ajastin nro 3 

К 

D D D Ajastimen asetus Ajastimen asetus Ajastimen asetus 

К K К Ajastimen 
aktivointi 

Ajastimen 
aktivointi 

Ajastimen 
aktivointi 

D – painikkeen pitkä painallus 
К – painikkeen lyhyt painallus 

Käynnistystä ohjaavien ajastimien asetukset . 

Nykyisen kellonajan asetus . 
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Esilämmittimen toiminta-ajan oletusvalinta on 40 minuuttia. Muutosrajat ovat 20 

minuuttia - 2 tuntia 5 minuutin valintavälein. 

Ensimmäisellä paikalla näkyvät tunnit, toisella ja 

kolmannella minuutit. (Esim.: 1 tunti 20 minuuttia) 
 
 

 
 

 

 

Alhaisen lämpötilan vaikutuksesta voi kellon käyntitarkkuus hieman muuttua. 

Kellon käynnin tarvittavan korjauksen arvo annetaan 

-59…+59 s rajoissa 24 tunnissa. Korjauksen oletusarvo 

on 0 sekuntia. 
 

 

 

 
 

Käyttöpaneelin näytön päälläoloajan oletusvalinta 

on 30 sekuntia. 

Näytön päälläoloaika voidaan asettaa arvoon 30 sekuntia tai 1 - 10 minuuttia 1 

minuutin välein tai jatkuvaksi, jolloin näytössä näkyy – «- - -». 

Asetetun ajan kuluttua: 

 Jos esilämmitin on toiminnassa, näkyy näytössä toimintatilan symboli. Täyden näytön 

palauttamiseksi on painettava mitä tahansa painiketta (lukuun ottamatta vasenta „3“). 

 Jos esilämmitin ei ole toiminnassa, siirtyy paneeli valmiustilaan. Näyttö sammuu, 

ajastimen osoittava valodiodi palaa edelleen (mikäli ajastin on aktivoitu). Näytön 

palauttamiseksi on painettava painiketta „4“, „5“, „6“ tai „7“. 

 

 

Esilämmittimen 

toiminta-aika 

Toiminta-ajan 
asetus 

Päänäyttö 

Näytön päälläoloajan asetus . 

Kellon käynnin korjaus . 

Esilämmittimen toiminta-ajan asetus . 
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Esilämmittimen toiminnan aikana käyttöpaneelin 

näyttö sammuu kohdassa  asetetun ajan kuluttua. 

 

Esilämmittimen toiminnan aikana palaa näyttö 

käyttöpaneelissa jatkuvasti. Esilämmittimen toiminnan 

päättymisen jälkeen sammuu näyttö kohdassa  

asetetun ajan kuluttua. 
 

 

Näytön kirkkaus voidaan asettaa arvoilla 1 - 5. 

Kirkkauden oletusarvo: 3. 

 

Nopean käynnistyksen asetus 

Asetuksesta riippuu, kuinka pitkä painikkeen  painaminen 

käynnistää esilämmittimen / pumpun. 

Oletusvalinta: 

 lyhyt painallus – esilämmitin päälle; 

 pitkä painallus – pumppu päälle. 

Lyhyt painallus – esilämmitin päälle. 

Pitkä painallus – pumppu päälle. 
 

Lyhyt painallus – pumppu päälle. 

Pitkä painallus – esilämmitin päälle. 
 

 

 

 

Esilämmitin toimii joko täydellä tai alennetulla teholla nesteen lämpötilasta riippuen. 

Esilämmitin lämmittää nestettä, kunnes sen lämpötila saavuttaa asetetun arvon, jolloin 

esilämmitin siirtyy valmiustilaan (lämmittimen toiminta keskeytyy, pumppu toimii 

edelleen). Nesteen lämpötilan laskiessa siirtyy esilämmitin pois valmiustilasta. 

Valmiustilaan siirtymisen lämpötilan oletusarvo on 

+88°С. 

Valmiustilaan siirtymisen lämpötilan arvo voidaan 

asettaa +20 … +95°С rajoissa. 

Valmiustilaan siirtymisen lämpötilan asetus . 

Näytön kirkkauden asetus 

Näytön sammumisen asetus toiminnan aikana. 
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Lisälämmitystilassa toimii esilämmitin yhdessä moottorin kanssa säilyttäen nesteen 

lämpötilan 75…95°С rajoissa. 

Automaattinen tila: 

 Esilämmittimen ollessa pois päältä käynnistyy se automaattisesti auton moottorin 

käynnistyessä. 

 Esilämmittimen ollessa päällä siirtyy se moottorin käynnistyessä automaattisesti 

tilaan „lisälämmitys“. 

Manuaalinen tila: 

 Esilämmittimen ollessa pois päältä se ei käynnisty automaattisesti auton moottorin 

käynnistyessä (esilämmitin on käynnistettävä manuaalisesti).  

 Esilämmittimen ollessa päällä siirtyy se moottorin käynnistyessä automaattisesti 

tilaan „lisälämmitys“.  

Sammutettaessa moottori kytkeytyy esilämmitin automaattisesti pois päältä. 
 

 

Lisälämmitystila on pois päältä. 
 

 

Lisälämmitystila (automaattinen).  

Lisälämmitystila (manuaalinen). 

 

 

 
Lämpötilan oletusarvo on +85°С.  

Lämpötilan arvo voidaan asettaa +75 … +95°С 

rajoissa. 
 

 

 

Lisälämmitystilassa esilämmittimen siirtyessä valmiustilaan keskeytyy 

esilämmittimen toiminta ja pumppu jää edelleen toimintaan (oletusvalinta).  

Asetuksesta riippuen: 

Pumppu on jatkuvasti toiminnassa 

(käynnistyshetkestä esilämmittimen pois päältä 

kytkemiseen). 

 

Pumppu toimii samanaikaisesti esilämmittimen 

kanssa eikä ole toiminnassa valmiustilan aikana. 

Pumpun toiminnan valmiustilassa asetus 

Lisälämmityksen lämpötilan asetus 

Lisälämmitystilan aktivoinnin asetus . 



13  

Huoltotiedot 

 

 
 

Esilämmittimen toiminnan aikana kytkeytyy 

ohjaamon lämmitin automaattisesti päälle nesteen 

lämpötilasta riippuen*. 
 

Esilämmittimen toiminnan aikana ei ohjaamon 

lämmitin kytkeydy päälle. 

* - Sillä ehdolla, että esilämmittimeen on liitetty releen johdin (hankittava erikseen). 
 

 

Releen päälle kytkeytymisen lämpötilan oletusarvo on 

+40°С. 

Päälle kytkeytymisen lämpötilan arvo voidaan asettaa 

+30 … +60°С rajoissa. 
 

 

Esilämmittimen mukana toimitettavaa pumppua voidaan käyttää käyttönesteen kierron 

tehostamiseen ajoneuvon moottorin käynnin aikana. Pumppu käynnistyy automaattisesti 

moottorin käynnistyessä ja pysähtyy moottorin pysähtyessä.  
 

 

Pumppu ei käynnisty. 
 

 

Pumppu käynnistyy moottorin käynnistyessä. 
 

 

 

Kokoonpanosta riippuen voi esilämmitin olla varustettu pumpulla „Bosch“ tai „Elektrus“. 

 
 

Valmistajan „ADVERS“ pumppu.  

Valmistajan „Bosch“ pumppu. 

 

Tässä valikossa näkyvät tiedot ohjelmaversioista. Valikkoon päästään painamalla 

painiketta . 
 

 
 

Nollauksen esto. 
 

 

Siirtyminen lähtöasetuksiin (tehdasasetuksiin). 

Ohjausyksikön asetusten nollaus . 

Pumpun valinnan asetus 

Pumpun käynnistymisen moottorin käynnistyessä asetus. 

Ohjaamon lämmittimen päälle kytkeytymisen lämpötilan asetus 

Ohjaamon lämmittimen päälle kytkeytymisen asetus . 
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Häiriöt . 
Esilämmittimen toiminnan aikana ilmenevät häiriöt 

koodataan ja ne näkyvät automaattisesti käyttöpaneelin 

näytössä hitaasti vilkkuvan vikakoodin muodossa. 

Sen sammuttua tulee näyttöön  

symboli    
 

 

HUOMAUTUS 
Teknisen huollon ja korjaukset saa suorittaa vain koulutettu 

ammattitaitoinen henkilö!  
  
 

Koodi 
 

Häiriön kuvaus Kommentit 

Häiriön poistaminen 

 

 

01 

Ylikuumeneminen. 

Lämpöanturien suuri 

lämpiämisnopeus. 

 

1. Tarkasta koko nestepiiri. 

2. Tarkasta pumppu ja tarvittaessa vaihda se. 

3. Tarkasta lämpöanturi ja ylikuumenemisanturi ja tarvittaessa 

vaihda ne. 

4. Tarkasta tosolin (pakkasnesteen) laatu, jonka täytyy vastata 

ympäristön lämpötilaa. 

 

 
02 

Havaittu mahdollinen 

ylikuumeneminen. 

Ylikuumenemisanturin ja 

lämpöanturin mittaamien 

lämpötilojen liian suuri ero. 

03 
Lämpöanturin nro 1 häiriö.  

 

Vaihda anturikokoonpano. 

04 
Lämpöanturin nro 2 häiriö. 

 

 

05 

 

Liekinilmaisimen häiriö. 
Tarkasta liitosjohtimet. Tarkasta ilmaisimen koskettimien 

välinen ohminen vastus, joka ei saa olla yli 10 . 

Vikatapauksessa vaihda liekinilmaisin. 

 
06 

Lämpöanturin häiriö 

ohjausyksikössä. 

 
Vaihda lämmittimen ohjausyksikkö. 

09 
Hehkutulpan häiriö. Tarkasta hehkutulppa, tarvittaessa vaihda se. 

 

10 

Ilmapuhaltimen häiriö. 

Kierrosluku on 

nimellisarvoa alempi. 

Tarkasta sähkömoottorin sähköasennukset. Korjaa vika, 

tarvittaessa vaihda ilmapuhallin. 

 

12 
Irti kytkeytyminen, jännitteen 

kasvu yli 16V (30,8V). 

Tämä vika voi ilmetä esilämmittimen kytkeytyessä päälle 

auton moottorin ollessa käynnissä. Syynä voi olla auton 

jännitteensäätimen häiriö. 
 

 

13 

 

 

Käynnistysyritysten sallittu määrä 

on käytetty. 

Jos käynnistysyritysten sallittu määrä on käytetty – tarkasta 

polttoaineen määrä ja tulo. Tarkasta ilmanotto, suodatin ja 

pakoputki. Tarkasta sytytystulppa. 

 

14 

 

Pumpun häiriö. 

Tarkasta kiertopumpun virtajohtimet kiinnittäen huomiota 

mahdollisiin oikosulkuihin tai katkeamisiin, tarkasta pumppu 

ja tarvittaessa vaihda se. 
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15 
Irti kytkeytyminen, jännitteen 

lasku alle 10V (20V). 

Tarkasta jännite lämmittimen liittimessä ХS2. Tarkasta auton 

akku, jännitteensäädin ja virran tulojohtimet. 

 

 

16 

 

Tuuletusaika on ylittynyt. 

Läpipuhalluksen aikana ei liekkianturi ole jäähtynyt riittävästi. 

Tarkasta ilmanotto, suodatin ja pakoputki. Tarkasta 

liekinilmaisin ja tarvittaessa vaihda se. 

17 
Polttoainepumpun häiriö. Tarkasta, onko polttoainepumpun virtajohtimissa oikosulku, 

tarvittaessa vaihda. 

20 
Ohjausyksikön ja paneelin välillä 

ei ole yhteyttä. 

Tarkasta liitosjohtimet ja liittimet. Käyttöpaneeli ei saa tietoja 
ohjausyksiköstä. 

22 
Polttoainepumpun häiriö.  Tarkasta, ovatko polttoainepumpun virtajohtimet ehjät, 

tarvittaessa vaihda. 

24 
Ylikuumenemista yhden 

anturin alueella. 
Ks. vikakoodit 01 ja 02. 

 

26 

 

Ilmapuhaltimen ylikuormitus. 

Tarkasta ilmapuhallin. Ilmapuhaltimen siipipyörä voi hangata 

lämmittimen kuorta vasten kiinnityksen vääntymisen vuoksi. 

 

27 

Ilmapuhaltimen häiriö. Moottori ei 

pyöri. 

 

 
Tarkasta sähköasennukset, ilmapuhallin ja ohjausyksikkö ja 

tarvittaessa vaihda.  

28 

Ilmapuhaltimen häiriö. Moottori 

pyörii hallitsemattomasti. 

 

 

29 

 

Lämmitysyritysten sallittu määrä 

esilämmittimen käynnin aikana on 

käytetty. 

Tarkasta lämmitysjärjestelmä. Tarkasta polttoaineputkiston 

kiinnittimien kiristys, polttoaineputkiston hermeettisyys, 

polttoainepumpun liitoskaulan hermeettisyys, 

polttoainepumpun työteho. 

30 
Ohjausyksikön ja paneelin 

välillä ei ole yhteyttä. 

Tarkasta liitosjohtimet ja liittimet. Ohjausyksikkö ei saa tietoja 
käyttöpaneelista. 

 
37* Esilämmittimen käyttö on estetty. 

Ota yhteyttä huoltokeskukseen esilämmittimen käytön 

vapautusta varten. 

50 
Käyttöpaneelin ja modeemin 

välillä ei ole yhteyttä. 
Tarkasta liitosjohtimet ja liittimet. 

 

 

78 

 

Toiminnan aikana havaittiin liekin 

sammuminen. 

Tiedoksi käyttäjälle. 

Tarkasta polttoaineputkiston kiinnittimien kiristys, 

polttoaineputkiston hermeettisyys, polttoainepumpun 

liitoskaulan hermeettisyys. 

  

* HUOMAUTUS! Jos virhe nro 13 toistuu esilämmittimen käynnistyksen yhteydessä 

kolme kertaa peräkkäin, estyy esilämmittimen käyttö. Tämän tarkoituksena on estää 

polttoaineen jäämien pääsy palokammioon. Käytön estyessä tulee käyttöpaneelin näyttöön 

koodi 37. Esilämmittimen käytön vapauttamiseksi on otettava yhteyttä huoltokeskukseen.  


