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【Varotoimenpiteet】                             sivu 1 
 

Oman ja muiden turvallisuuden vuoksi nämä KÄYTTÖOHJEET on luettava huolellisesti 

ja niissä annettuja ohjeita on noudatettava.  

 

▲ Vaara 

1. Bensiiniä ei saa missään tapauksessa käyttää. Bensiini on erittäin herkästi syttyvä 

neste, joka voi aiheuttaa räjähdyksiä ja hallitsematonta palamista. 

2. Älä koskaan käytä lämmitintä tiloissa, joissa voi olla herkästi syttyviä höyryjä 

räjähdys- ja tulipalovaaran sekä palovammojen vaaran vuoksi. 

3. Varmista riittävä ilmanvaihto aina laitetta käytettäessä. Käytä laitetta vain riittävällä 

ilmanvaihdolla varustetuissa tiloissa. Ilman on vaihduttava käytön aikana (kaksi 

kertaa tunnissa), sillä liian vähäisen hapen aiheuttama riittämätön palaminen voi 

aiheuttaa häkämyrkytyksen. 

 

▲ Varoitus 

1. Älä käytä painepakkauksia lämmittimen kanssa samoissa tiloissa. Painepakkauksen 

ponnekaasu voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran. 

2. Älä käytä laitetta tiloissa, joissa on palavia materiaaleja (jätepaperi, sahajauho, 

roskat), sillä hienojakoinen pöly ja jauho joutuvat lämmittimeen ilmavirran mukana ja 

voivat lämmetessään kipinöidä tai syttyä palamaan aiheuttamien siten tulipalon ja 

palovammojen vaaran. 

3. Älä koskaan tuki tuloilma-aukkoa tai lämpöosaa, sillä se voi johtaa palamisen 

häiriintymiseen ja tulipaloon. 

4. Älä koskaan tee itse muutoksia lämmittimeen, sillä ne voivat aiheuttaa vaarallisia 

lämmittimen toimintavikoja ja tulipaloja. 

5. Älä koskaan altista laitetta sateelle tai lumelle tai käytä lämmitintä kosteissa tiloissa. 

Irrota laite virtaverkosta ennen sen kunnossapitoa ja tarkastamista. 

 

▲ Muista 

1.  Älä jätä mitään esineitä lämmittimen lähelle tulipalojen välttämiseksi lämmittimen 

ollessa päällä. Pidä kaikki palavat materiaalit poissa lämmittimen läheltä. 

Vähimmäisetäisyydet: Ulostulo (etuosa) 3 m, tuloilma (takana) 2 m, yläpuoli 2 m, 

reunat 2 m. 

2. Varmista, että lämmittimen alle jäävä ala ei kuumene lämmittimen ollessa päällä. 

Ylikuumentuminen voi johtaa tulipaloon. 

3. Älä täytä polttoainesäiliötä lämmittimen ollessa päällä. Varmista, että laite on 

sammutettu ja liekki on sammunut. Polttoaineen lisääminen laitteen ollessa päällä 

voi aiheuttaa tulipalon. 
4. Varmista, että käytettävä jännite ja taajuus vastaavat laitteen kilpeen merkittyä ennen 

laitteen käytön aloittamista. 

【Lämmitin】                              sivu 2                                 



 

 
A．Kuuman ilman ulostulo B. Kotelon yläosa C. Takakahva D. Takaritilä.  E. 

Polttoainesäiliö F. Jalka G. Virtajohto H. Virtakytkin I. Reunasuojus J. Digitaalinen 

lämpötilanäyttö K. Termostaatti L. Polttoainesäiliön korkki M. Pyörä N. Polttoainemittari 

O. Kotelon alaosa   

【Renkaiden ja jalan asentaminen】                                          

1. Työnnä renkaan akseli jalassa olevaan vastaavaan aukkoon, aseta holkit (G) 

molempiin päihin, työnnä pyörä (F) akseliin (H) ja aseta pölykapseli (E) paikoilleen. 

2. Aseta lämmitin jalan (B) päälle, kohdista kahvan neljä aukkoa ja jalan neljä aukkoa. 

3. Aseta ruuvit (J) aukkoihin ja tiivisteet (D) jalan (B) alle ja kiristä ruuvit (C). 

4. Aseta muut ruuvit vastaaviin aukkoihin ja kiristä ruuvimeisselillä.  

                   

【Mitat】                                          Sivu 3 



 

 

Nro. BJD-30 

A 935mm 

B 820mm 

C 230mm 

D 420mm 

E 160mm 

F 850mm 

G 640mm 

H 595mm 

I 320mm 

J 485mm 

                        

 

 

 

 

 

                             

 

【Tekniset tiedot】                                    sivu 4  



 

TEHO KW 

           Btu/h 

          Kcal/h 

30 

102500 

25800 

MOOTTORIN TEHO W 230 

PAINE       PSI 5 

Keskeytyksetön käyttöaika 

h  

14 

PUHALLUSILMA 

m3/h 

720 N.W          KG 21,5 

SÄILIÖ (l) 38 Jännite, taajuus, virta, AC230V 50Hz 1.2A 

POLTTOAINE Diesel, 

öljy, 

paloöljy 

ÖLJYN KULUTUS l/h 3 

KOKO mm 935x485x595mm 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
【Valmistelut ennen käyttöönottoa】                      sivu 5                        
1、 Älä koskaan käytä herkästi syttyvää polttoainetta, kuten bensiiniä jne. 

2. Täytä polttoainesäiliö vasta sen jälkeen, kun lämmitin on ensin sammutettu ja liekki 

on sammunut. 

3. Käytä nro. JIS1 kerosiinia tai kevyttä talvidieseliä. Älä koskaan käytä heikkolaatuista 

ja likaista kerosiinia tai dieseliä. 

4. Polttoainesuodattimen on oltava paikoillaan polttoainesäiliötä täytettäessä. 

5.  Kerosiini- ja dieselroiskeet on pestävä saippualla ja vedellä välittömästi ihon 

tulehtumisen välttämiseksi; 

6. Polttimen pinta on hyvin kuuma heti laitteen sammuttamisen jälkeen, joten siihen ei 

saa koskea ja öljypumppu ja poltin eivät myöskään saa joutua kosketuksiin 

toisensa kanssa palovammojen ja loukkaantumisten välttämiseksi.  

◆ Polttoainesäiliö (kerosiini tai diesel) on tyhjä: 
Polttoaineen lisääminen säiliöön: 

1. Varmista, että laite on kytketty irti virtalähteestä ja laitteen virtakytkin on asennossa 

"0" (OFF). 

2. Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle, irrota polttoainesäiliön korkki ja lisää 



 

säiliöön polttoainetta. Polttoaineensuodattimen on oltava asennettu. Älä täytä 

säiliötä liian täyteen. Tarkista polttoainemäärä kuvan osoittamalla tavalla. 

3. Tarkista, että säiliössä ei ole vettä eikä roskia ja puhdista säiliö tarvittaessa. 

4. Lisää kerosiinia tai dieseliä säiliöön ainoastaan öljypumpulla tai silloin, kun 

polttoaineensuodatin on varmasti paikoilleen. Sulje säiliö lopuksi tiiviisti korkilla 

kiertämällä korkkia myötäpäivään. 

Kuva (polttoaineen lisääminen) 

A. Polttoainesäiliön korkki B. Polttoainemittari  

◆ Polttoainesäiliössä on vielä hiukan polttoainetta (kerosiini tai diesel)  

Huomio 

1. Laite voidaan tarkistaa vasta sen jälkeen, kun se on ensin sammutettu ja irrotettu 

virtalähteestä. 

2. Varmista ennen sytytystä, että missään ei ole öljyvuotoja. Laitetta ei saa käyttää ja 

jälleenmyyjään on otettava viipymättä yhteyttä, jos öljyvuotoja havaitaan. 

3. Tarkista polttoainesäiliö sisäpuolelta ja poista mahdollinen vesi ja roskat säiliöstä. 

【Käyttö】                                              sivu 6 

Sytytykseen liittyvä varoitus: 

1. Tarkista, että polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta. 

2. Älä katso lämpöosaa liian lähetä sytytyksen jälkeen vaan säilytä turvallinen etäisyys. 

Turvallinen etäisyys kuuman ilman ulostuloon on vähintään kolme metriä sekä 

kaksi metriä laitteen yläpuolella ja molemmilla puolilla (katso jäljempänä oleva 

kuva). 

3. Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos laitteesta tulee savua tai outoa hajua. 

4. Varmista, että lämmitin on varmasti käynnistynyt ennen sen luota poistumista. 

Turvaetäisyydet 



 

 

Sytytys: Työnnä pistotulppa pistorasiaan ja säädä virtakytkin asentoon "1". Digitaalisen 

nestekidelämpötilanäytön merkkivalot syttyvät automaattisesti silloin, kun säädetty 

lämpötila on tiloissa vallitsevaa lämpötilaa korkeampi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos lämmitin ei käynnisty, säädä virtakytkin ensin asentoon "0" ja sitten asentoon "1". 

Jos lämmitin ei käynnisty yritettyäsi tätä kolme kertaa, ota yhteyttä jälleenmyyjään. 

Huomio! Älä koskaan anna lämmittimen alapuolella olevan lattian kuumentua liikaa 

lämmitintä käytettäessä, sillä se voi aiheuttaa tulipalon. 

◆ Sammutus 
Kiinnitä erityistä huomiota kohtaan 1 lämmitintä sammutettaessa ja varmista, että liekki 

on varmasti sammunut ennen kuin poistut laitteen luota. 

1. Säädä virtakytin asentoon "0" ja odota, kunnes puhallin pysähtyy ja 

merkkivalo sammuu. Irrota lopuksi pistotulppa pistorasiasta. 

3. BJD -50 -malli on varustettu viivästyksellä siten, että puhallin käy 

vielä 90 sekuntia lämmittimen sammuttamisen jälkeen jäähdyttäen 

lämmitintä ja pysähtyy vasta sen jälkeen.  

◆ Turvalaitteet                                                 sivu 7 

Liekin sammumisen suojalaite: Liekin palamista kammiossa seurataan valokennon 

avulla lämmitintä käytettäessä. Anturi reagoi liekin sammumiseen ja sähkötoimiset 

venttiilit kytketään pois päältä ja öljyn automaattinen syöttö keskeytetään.  

Virransyötön suojaus: Virransyötön keskeytyessä lämmitin pysähtyy ilman, että 

pistotulppa irrotetaan pistorasiasta. Virran palautuessa merkkivalot syttyvät, mutta 

lämmitin ei käynnisty automaattisesti. Käynnistä lämmitin painamalla virtakytkintä. 

【toiminta】 



 

 
A. Polttokammio B. Sytytystulppa C. Puhallin D. Moottori E. Pumppu  

F. Tuloilman suodatin G. Puhallusilman suodatin H. Polttoainesäiliö I. Ohjain J. 

Tuloilmaputki K. Liekkilevy L. Öljysuutin M. Öljyn imuputki 

Lämmittimen toiminta: 

Avaa polttoainesäiliön korkki ja lisää kerosiinia/dieseliä säiliöön. Kierrä korkki takaisin 

paikoilleen ja kytke lämmittimen pistotulppa pistorasiaan. Säädä virtakytkin asentoon 

"1", moottori käynnistyy ja digitaalinen lämpötilanäyttö valaistaan. Lämpötila säädetään 

näytön vasemmanpuoleisessa ikkunassa ja huonelämpötila näkyy oikeanpuoleisessa 

ikkunassa. Lämmitin käynnistyy automaattisesti säädetyn lämpötilan ollessa 

huonelämpötilaa korkeampi. Laite käynnistyy ja sytytystulppa sytyttää moottorin. 

Lämmittimessä on sähkötoiminen ilmapumppu, joka pakottaa ilman polttoainesyöttöön 

kytkettyyn putkeen ja sitten suuttimen kautta polttimen päähän. Ilman virratessa 

polttoainesyötön ohitse, polttoaine nousee tankista polttimen suuttimeen. Polttoaineen 

ja ilman seos ruiskutetaan polttokammioon hienojakoisena sumuna. Nopeasti pyörivien 

puhaltimen lapojen puhaltama ilma 1. osuu liekkilevyyn ja polttimeen ja tuo siten lisää 

happea palamiseen tehostaen siten palamista sekä siirtää polttimen lämmön sen 

sisältä ulkopintaan. 2. Ilma siirtyy eristeeseen A ja sitoo eristeessä olevan lämmön 

itseensä, jotta polttimen pinta ei kuumene liikaa. Sytytystulppa kytkeytyy pois päältä 12 

sekunnin kuluessa. 

【Kunnossapito】                                           



 

Huomaa! 1. Sammuta lämmitin ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen minkäänlaisten 

kunnossapitoon liittyvien töiden suorittamista. 

2. Älä koskaan huolla lämmitintä, jos polttoainesäiliössä on polttoainetta. 

◆ Tarkista polttoainesäiliö 

Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö, jos säiliössä on vettä tai roskia.  

Polttoainesäiliön tyhjennys (katso kuva) 

1. Aseta lämmitin pöydälle ja laita astia polttoainesäiliön alle. 

2. Vedä kumitulppa käsi irti ja säiliö roskineen tyhjentyy. 

3. Aseta tulppa tiiviisti takaisin paikoilleen säiliön tyhjentämisen jälkeen ja pyyhi vesi- ja 

öljyroiskeet pois. 

                 Polttoainesäiliön tyhjennys 

                  

 

 

 

 

                                           

【Rakenne】                       sivu 8 

◆ polttimen pää 

                                         A. Polttimen kokoonpano 

                                              B． Tuloilmaputki  

                                              C．Öljyputki 

                                                  D．Liekkilevy 

 



 

                                                  E．Sähköjohto 

                                              F．Sytytystulppa 

◆ Sytytystulppa Elektrodien välyksen tulisi olla 4-5 mm parhaan mahdollisen 

sytytyksen varmistamiseksi. 

 

◆ Öljysuuttimen kokoonpano 

                                                    A．Öljysuutin 

B．Suuttimen sisäosa 

C．Tiiviste 

D．Liekkilevy 

E．Ilmaputken liitin 

F．Öljyputken liitin 

◆ Paineensäätö 

                                           A. Tasapääruuvimeisseli 

B．Paineensäätöruuvi 

 



 

◆ Ilmapumppu                                                      sivu 9 

Ilmapumppu on asennettava ja huollettava hyvin liian matalan ilmanpaineen ja 

ilmavuotojen välttämiseksi. 

A. Pumpun siipi  

B. Pumpun suojus 

C. Tuloilmasuodatin  

D. Painesuojus 

E.  Tuloilmasuojus 

F. Poistoilmasuodatin 

G. Pumpun sisäosa 

H. Liitin 

I.  Painemittari 

◆ Pumpun runko ja sisäosat 

Neljä pumpun siipeä on asennettu pumpun sisäosassa oleviin uriin. Pumpun 

toimintaperiaate perustu keskipakovoimaan ja osat pyörivät myötäpäivään. Pumpun 

kotelon ja sisäosien väliin tulisi jäädä noin 06~0,08 mm:n rako ilmapumpun riittävän 

paineen varmistamiseksi. 

 

  

                                                     A．Pumpun runko 

                                                     B . Rako 0,06~0,08 mm 

                                                     C．Pumpun sisäosa 

                                                     D．Ruuvi 

                                                     E．Pumpun siipi 

◆ Puhaltimen siipien kiinnittäminen  

 Asenna puhaltimen siivet moottorin akseliin ruuveilla ja kiristä ruuvit hyvin paikoilleen  

 

 

                                                           

A．Puhaltimen siipi 

B．Moottorin akseli 

C．Säätöruuvi 

 

 



 

【Vianmääritys】                                           sivu 10                               

Tarkista seuraavat asiat ennen lämmittimen korjattavaksi lähettämistä. Nämä eivät ole 

laitteen vikoja:    

Ongelma Syy 

Käytön aikana ilmenee hajua, savua 

tai kipinöitä. 

Tämä on normaalia. Palamisen alussa 

ilma ja pöly sekoittuvat. Odota hetki ja ne 

häviävät itsestään. 

Lämmittimestä kuuluu outoja ääniä tai 
siitä lähtee hajua tai valkoista savua 

ensikäynnistyksen yhteydessä tai 
polttoaineen lisäämisen jälkeen. 

Putkessa on ilmaa ja oireet häviävät 
ilman puristuessa ulos putkesta. 

Lämmittimestä kuuluu outoa ääntä 
käynnistettäessä tai sammutettaessa. 

Lämmittimen metalliosat laajentuvat ja 

supistuvat, mikä aiheuttaa melua. Tämä 
on normaalia. 

Puhallusilman aukosta näkyy liekkejä 
laitetta käynnistettäessä. Kipinöintiä 

Edellisestä käyttökerrasta jäi polttoainetta 
ja ilmaa suuttimen öljyputkeen. Ilma ja 

polttoaine eivät pääse sekoittumaan 
kunnolla ja palaminen on epätasaista. 

Noki aiheuttaa kipinöintiä - tämä on 
normaalia.   

【vianmääritys -- syy ja korjausohjeet】 

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu 

 

Lämmitin 

pysähtyy 

käytyään 

ensin vähän 

aikaa ja 

näytöllä näkyy 

"E1". 

 

1. Paine on väärä.  

2. Ilmantulo tai -poisto tai 

ilmansuodatin ovat likaisia.  

3. Dieselsuodatin on likainen. 

4. Polttoainesuutin on likainen. 

5. Valokennon linssi on 

likainen.   

6. Valokenno on asennettu 

väärin.  

7. Valokenno on vaurioitunut. 

8. Ongelma piirilevyn ja 

valokennon välisessä 

1. Säädä pumpun painetta.  

2. Puhdista tai vaihda uusi 

ilmansuodatin.  

3. Puhdista tai vaihda uusi 

polttoainesuodatin,  

4. Puhdista tai vaihda suutin.  

5. Puhdista tai vaihda uusi 

valokenno. 

6. Säädä valokennon sijaintia.  

7. Vaihda valokenno. 

8. Tarkista kaikki sähkökytkennät.  



 

kytkennässä. 

Lämmitin ei 

toimi tai 

moottori 

pysähtyy pian 

ja näytöllä 

näkyy "E1". 

1. Polttoaine on loppunut. 

2. Paine on väärä.  

3. Sytytystulppa tai ilmalukko 

on ruostunut.  

4. Polttoainesuodatin on 

likainen.  

5. Polttoainesuutin on likainen.  

6. Polttoaineessa ja säiliössä 

on vettä.  

7. Vika virtapiiriin ja muuntimen 

kytkennässä.  

8. Sytytyksen tappia  

muunninta ei ole kytketty.  

9. Viallinen sytytys. 

1. Lisää polttoainetta säiliöön.  

2. Säädä pumpun painetta.  

3. Puhdista tai vaihda 

sytytystulppa.  

4. Puhdista tai vaihda 

polttoainesuodatin.  

5. Puhdista tai vaihda suutin.  

6. Huuhtele polttoainesuodatin 

puhtaalla kerosiinilla. 

7. Tarkista kaikki 

sähkökytkennät.  

8. Kytke sytyttimen tappi ja 

sytytystulppa. 

9. Vaihda sytytin. 

Näytöllä 

näkyy "E2". 

Lämpötila-anturi on 

vaurioitunut tai irronnut.  

 Vaihda lämpötila-anturi.  

Liian heikko 

palaminen /  

liikaa savua  

1. Ilmantulo tai 

-poistosuodatin on 

likainen. 

2. Polttoainesuodatin on 

likainen.  

3. Polttoaine on 

huonolaatuista.  

4. Ilmanpaine on liian korkea 

tai matala.  

1. Puhdista tai vaihda 

tuloilmasuodatin.  

2. Puhdista tai vaihda 

polttoainesuodatin. 

3. Varmista, että polttoaine on 

puhdasta ja uutta.  

4. Säädä ilmanpainetta.  

 

Lämmitin ei 

1. Lämpötila-anturi on 

ylikuumentunut.  

1．Sammuta lämmitin ja käynnistä 

uudelleen 10 minuutin kuluttua, kun 



 

 

käynnisty ja 

näytöllä näkyy 

"---". 

2.  Virtapiirin sulake on 

palanut. 

3.  Lämpötila-anturi on 

kytketty väärin virtapiiriin.  

lämmitin on jäähtynyt. 

2．Tarkista ja puhdista sulake.  

3．Tarkista kaikki sähkökytkennät.  

 


