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 Kuva 1 

Tekniset tiedot 
 

POD 8K/SEL    POD 3K/SEL   
Suurin halkaisija/Leveys: 350 mm  Suurin halkaisija/Leveys: 350 mm 
Korkeus: 560 mm  Korkeus: 540 mm 
Säiliön tilavuus: 4,8 litraa  Säiliön tilavuus: 2,2 litraa 
Maksimiteho: 2100 W  Maksimiteho: 1300 W 
Kulutus: 0,22 l/h  Kulutus: 0,12 l/h 
Nettopaino: 5,6 kg  Nettopaino: 4,0 kg 

 
Purkaminen pakkauksesta, asentaminen 
 

Nosta lämmitin laatikosta ja poista kaikki pakkausmateriaalit.  
Pakkaus sisältää myös aluslevyn sekä sen kiinnikkeen ja ruuvin. Aluslevy asennetaan lämmittimen säiliön alle. 
Irrota kaatumisesteen (pieni ”purkki” lämmittimen verkkopuolella) kuminauha. 
 
Polttoaineen täyttö 
 

• Älä koskaan  täytä polttoainetta liekin palaessa tai kun lämmitin on kuuma! 
• Käytä vain puhdasta valopetrolia. 
• Kierrä täyttökansi auki ja kaada säiliöön petrolia. Vältä roiskeet  

käyttämällä suppiloa. 
• Täytä petrolia, kunnes tasomittari on vihreän merkinnän kohdalla (kuva 1.) 

• Älä täytä säiliötä liian täyteen! Muista, että kylmä petroli laajenee lämmitessään. 
• Kierrä täyttökorkki kiinni. 
 
Lämmittimen sytytys 
 

1. Anna sydämen imeä petrolia vähintään 15 minuutin ajan, ennen kuin sytytät lämmittimen. 
2. Vedä korin (lämmittimen verkkoyläosa) lukitusnuppi ulos, ja kallista koria sivuun. 
3. Tarkasta, että liekintasaaja (pyöreä, reunasta rei’itetty kansi) on painettu kunnolla paikalleen. 
4. Kierrä sydän kokonaan ylös. Sytytä sydän tulitikulla tai sytyttimellä kahdesta tai kolmesta kohdasta. Varmista, että 

liekki leviää tasaisesti sydämen joka puolelle. 
5. Kierrä sydäntä alas, kunnes näet liekintasaajassa kolme (3) reikäriviä. 
6. Jännitä kaatumisesteen (pieni ”purkki” lämmittimen verkkopuolella) vipua painamalla sitä sormella. Nosta kori samalla 

varovasti paikalleen. Varmista, että lukitusnuppi tarttuu kiinnikkeeseensä. Paina kaatumisesteen päällä oleva 
lukituslevy alas. 

7. Säädä liekkiä säätimellä, kunnes liekki palaa kirkkaan sinisenä  ilman pieniä keltaisia leimahduksia. 
8. Liekki tasaantuu noin 15 minuutin kuluessa. Tarkasta sen vuoksi liekin palaminen hetkisen kuluttua ja säädä sitä 

tarvittaessa. HUOM! Liekin on oltava kirkkaan sininen! Siinä ei saa näkyä keltaisia kärkiä eikä leimahduksia! Keltainen 
liekki saattaa aiheuttaa hajua ja/tai nokeentumista. 

 
Lämmittimen sammutus 
 

Käännä säädin OFF-asentoon. Varmista, että liekki on sammunut kiertämällä sydän ylös. 
 

Lämmittimessä oleva kaatumiseste sammuttaa liekin, jos lämmittimeen kohdistuu isku tai se kaatuu. ÄLÄ käytä 
kaatumisestettä lämmittimen normaaliin sammutukseen . Jos kaatumiseste on lauennut, käännä säädin aina OFF-
asentoon ja tarkasta, että liekki on sammunut.  
 
Savupiipun ja säiliön purkaminen osiin (vain POD 3K /SEL) 
 

1. Kallista kori sivuun. 
2. Työnnä lukkohaka vasemmalle ja anna sen liukua uraansa pitkin alas. 
3. Irrota savupiippu nostamalla akseli ensin säiliön saranan urasta ja sen jälkeen saranan reiästä. 
 
Savupiipun ja säiliön kokoaminen (vain POD 3K/SEL) 
 

1. Kiinnitä savupiippu paikalleen työntämällä ensin akselin toinen pää saranan reikään ja sen jälkeen toinen pää saranan 
uraan. 

2. Työnnä sen jälkeen lukkohaka paikalleen ja aseta savupiippu lopulta varovasti kohdalleen. Varmista, että lukitusnuppi 
tarttuu kiinnikkeeseensä. 

 
Sydämen puhdistus 
Sydän puhdistetaan vain tarvittaessa. Lämmittimen on oltava tällöin kylmä. 
 

• Kallista kori sivuun (ks. Lämmittimen sytytys, kohta 2). 
• Nosta liekintasaaja (pyöreä, reunoista rei’itetty kansi) pois. 
• Kierrä sydän kokonaan ylös. 
• Poista hiiltyneet jäänteet liekin ympäriltä esim. saksilla tai partakoneen terällä. 
• Tarkasta, ettei sydämessä ole irrallisia hiilihiukkasia tai lankoja. 
• Kierrä sydän alas ja kokoa lämmitin uudelleen. 
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Sydämen vaihtaminen 
Sydän on vaihdettava, kun se ei enää pala kirkkaan sinisenä eikä sen puhdistamisesta ole apua (ks. alla). 
  
• Kallista kori sivuun (ks. Lämmittimen sytytys, kohta 2). (Mallissa POD 3K/SEL kori nostetaan kokonaan pois.) 
• Nosta liekintasaaja (pyöreä, reunoista rei’itetty kansi) pois. (Mallissa POD 3 myös savupiipun alaosa). 
• Tartu polttimoon molemmin käsin, paina sitä kevyesti alas ja käännä vastapäivään. Se voi olla jumissa, mutta irtoaa 

lopulta. Nosta polttimo pois. (POD 3K/SEL: Irrota runkoa kiinnittävät 3 ruuvia ja nosta se pois paikaltaan). 
• Kierrä sen jälkeen sydän mahdollisimman ylös ja irrota se vetämällä suoraan ylöspäin. 
• Vaihda vanha sydän uuteen alkuperäiseen POD-sydämeen. Pyöritä ruuvitalttaa keskiputken ja sydämen sisäpuolen 

välissä. Sisäpuoli ei pääse näin tarttumaan kiinni ja hammaspyörä saa paremmin otteen metallikuoren rei’istä. 
• Kierrä sydän varovasti alas. 
• Asenna polttimo takaisin (POD 3K/SEL -mallissa runko) ja kierrä sen jälkeen myötäpäivään molemmin käsin. Aseta 

lopuksi liekintasaaja (POD 3 -mallissa myös savupiipun alaosa) takaisin paikalleen. 
 
Säilytys 
 

Jos lämmitin on käyttämättä pitempiä aikoja, suosittelemme, että 
• sitä säilytetään kuivassa paikassa 
• sen säiliöön kaadetaan hieman kaasutinspriitä. 
 
Turvamääräykset 
 

A. Väärä polttoaine aiheuttaa räjähdysvaaran  – älä koskaan  käytä muuta kuin puhdasta valopetrolia. Älä käytä 
valopetrolin sijaan muita polttoaineita kuten öljyä, bensiiniä, dieseliä, denaturoitua alkoholia tai veden sekoituksia. 

 

B. Älä koskaan  täytä polttoainetta lämmittimeen, jonka liekki palaa! Rajun tulipalon vaara!  
 

C. Täytä polttoainetta aina ulkona. Valopetroli tahrii ja haisee.   
 

D. Aluslevyn on oltava paikallaan lämmittimen ollessa käytössä! Puhdista aluslevy  säännöllisesti! 
 

E. Lämmitintä saa käyttää vain tiloissa, joiden lämpötila ei yleensä nouse tavallista huonelämpötilaa korkeammalle. 
Valopetroli haihtuu helposti  korkeissa lämpötiloissa ja saattaa aiheuttaa mm. hajua. 

 

F. Huolehdi riittävästä  ilmanvaihdosta  lämmittimen käyttötilassa. Palamisen kuluttaman hapen tilalle on saatava uutta 
happea. Jos rakennus on tiivis ja ilmanvaihto vähäinen, ovi tai ikkuna on avattava raolleen! Lämmitintä ei saa käyttää 
palo- tai räjähdysalttiissa tiloissa!   

 

G. Lämmitintä ei saa koskaan peittää! Sijoita lämmitin yli metrin päähän palavista materiaaleista, esim. verhoista. 
Tulipalon vaara!  

 

H. Älä anna lasten  oleskella lämmittimen välittömässä läheisyydessä ilman valvontaa! Lämmittimen kuumat pinnat 
saattavat aiheuttaa palovammoja! 

 

I. Tarkasta  lämmittimen kunto joka kerta ennen sytyttämistä. 
 

J. Jos lämmitin ei toimi kunnolla – tarkasta että se on täytetty oikealla polttoaineella ja että liekintasaaja on paikoillaan. 
Tarkasta myös, että sydän ei ole liian ylhäällä. Liekintasaajassa on oltava näkyvissä kolme reikäriviä. Jos lämmitin ei 
jostain syystä toimi,  soita AB POD:lle numeroon +46-491-76 30 50 tai ota yhteys osoitteessa www.abpod.se  

 

K. Älä koskaan polta säiliössä olevaa valopetrolia loppuun . Täytä säiliö ennen kuin se tyhjenee! Sydän saattaa muussa 
tapauksessa hiiltyä, jolloin huoneeseen leviää nokea . 

 

L. Kun lämmität ruokaa tai vettä, nosta keittosuojan ritilä ylös  ja aseta kattila suoraan emaloidulle keittolevylle. Kattila 
kuumenee tällöin levyllä tehokkaasti ja pysyy turvallisesti paikallaan. 

 
VAROITUS! 

Älä koskaan jätä palavaa lämmitintä ilman valvontaa . 
Älä myöskään koskaan jätä palavaa lämmitintä makuuh uoneeseen yöksi. 

Varmista aina, että paikalla on hyvä ilmanvaihto. 
Älä käytä kaatumisestettä lämmittimen sammuttamisee n. 

 
Lisätietoja löytyy osoitteesta www.abpod.se   
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