
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Poistopuhallin aurinkopaneelilla PSS102

(käännös alkuperäisestä englanninkielisestä ohjeesta)

Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen asentamista.
Tässä ohjeessa esitettyjä vaatimuksia on noudatettava, jotta laite toimisi luotettavasti ja ongelmattomasti 
sen koko käyttöiän ajan. Säilytä tämä ohjekirja tuotteen koko käyttöiän ajan, sillä se sisältää huoltoa 
koskevat vaatimukset.

Seinään asennettava ilmanvaihtopuhallin on tarkoitettu pienten ja keskisuurten tilojen tulo- ja poistoilmanvaihtoon.

Ilmanvaihtopuhallin asennetaan asunnon, huvilan, toimistorakennuksen ym. ulkoseinään auringon puolelle.

Tuotteen toimituspakkauksen sisältö on seuraava:
1. Ilmanvaihtopuhallin – 1 kpl
2. Ruuvit ja seinätulpat – 8 kpl PSS 102  mallissa 
3. Käyttöohje
4. Laatikko.

Puhaltimet ja aurinkoakut asennetaan seinään ruuveilla ja seinätulpilla (kuva 1–3).

Puhaltimen asennus koostuu seuraavista vaiheista:
- Aurinkoakun asennus (jos kyseessä on laitteesta erilleen asennettava akku)
- Puhaltimen sisäyksikön asennus
- Puhaltimen ulkoyksikön asennus

Asennus – PSS 102
Puhaltimen ulkoyksikön ja integroidun aurinkoakun asennus – kuvat 4–11
Puhaltimen sisäyksikön asennus – kuvat 26–32
Ilman virtaussuunnan vaihtaminen – kuvat 18–21
Puhaltimen virtausaukon säätö – kuvat 33–36
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Kiinteän aurinkoakun ja ilmanvaihtopuhaltimen ulkoyksikön asennus    PSS 102

Ilmanvaihtotuulettimen asennus PSS 102



PSS 102

PSS 102

Ilman virtaussuunnan vaihtaminen

Ilmanvaihtopuhaltimen sisäyksikön asennus 



Käytöstä poistettu tuote on 

hävitettävä erikseen.

Laitetta ei saa hävittää lajittelemat-

toman kotitalousjätteen mukana.

HUOMAUTUS

Huolto – PSS 102
Puhaltimen sisäyksikön huolto – kuvat 57–62
Ulkoisen yksikön ja integroidun aurinkoakun huolto – kuva 63

Tarkista ennen asennusta, ettei puhaltimen siivissä, kotelossa tai 
säleikössä ole näkyviä vaurioita ja varmista, ettei puhaltimen kotelos-
sa ole vierasesineitä, jotka voisivat vaurioittaa puhaltimen siipiä.

Tuotetta saa käyttää vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen.
Tuotteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia.

Ilmanvaihtopuhallin on tarkoitettu käytettäväksi lämpötila-alueella 
-15...+60 °C.

Jos lämpötila on alle -15 °C, irrota puhaltimen moottorin virtaliitos 
aurinkoakusta (katso kuvat 31, 48, 55).

Säilytä ilmanvaihtopuhallinta alkuperäispakkauksessaan tilassa, 
jossa on hyvä ilmanvaihto ja jonka lämpötila on +5...+40 °C ja 
suhteellinen ilmankosteus enintään 80 % (lämpötilassa +25 °C).

Ilmanvaihtopuhallin on tarkoitettu kytkettäväksi mukana toimitettavaa 
aurinkoakkuun.

Vaarallisten osien suojauksen ja vesitiiviyden kotelointiluokitus on 
IP24.
 

Lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä tai aistivammoja tai joilla ei ole 
riittäviä henkisiä kykyjä, kokemusta tai osaamista, saavat käyttää 
tuotetta vain, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on 
antanut heille asianmukaiset ohjeet tuotteen käyttämisestä tai valvoo 
heitä käytön aikana. Aikuisten on estettävä lapsia leikkimästä laitteel-
la.

Ryhdy asianmukaisiin toimiin estääksesi savun, hiilimonoksidin ja 
muiden palamistuotteiden pääsy tilaan avoimien palokaasukanavien 
tai muiden palontorjuntalaitteistojen kautta. Varmista, ettei tuuletin voi 
imeä sisään kaasuliekkiä tai avotulta käyttävien laitteiden palokaasu-
ja.

Puhallettavassa ilmassa ei saa olla pölyä tai muita kiintoaineita, 
tarttuvia aineita tai kuituja. Älä käytä tuotetta, jos puhallettavassa 
ilmassa on herkästi syttyviä kaasuja tai höyryjä, esimerkiksi alkoholia, 
bensiiniä tai hyönteismyrkkyjä.

Älä sulje tai tuki tulo- ja poistoaukkoa, jotta ilma pääsee virtaamaan 
vapaasti.
 
Tuotetta kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi jotkin mallit voivat olla 
hieman erilaisia kuin ohjeessa on esitetty. 

Älä istu laitteen päällä tai aseta mitään esineitä sen päälle.
Tuotteen omistajan on noudatettava tätä käyttöohjetta.

Hankkimalla tämän tuotteen ostaja hyväksyy seuraavat
takuuehdot:
Valmistaja takaa tuotteen ongelmattoman toiminnan 60 kuukauden 
ajan alkaen siitä päivästä, kun tuote ostetaan vähittäismyymälästä, 
jos sen kuljetusta, säilytystä, asennusta ja käyttöä koskevia määräyk-
siä noudatetaan.

Jos haluat takuuhuoltoa, esitä laitteen valmistuspäivän sisältävä 
käyttöohje ja kuitti tai muu tuotteen omistuksen ja hankintapäivän 
varmistava tosite.

Tuotteen mallin on vastattava käyttöohjeessa mainittua mallia.

Jos kuittia tai muuta omistuksen ja hankintapäivän varmistavaa 
tositetta ei ole saatavilla, takuuaika lasketaan käyttöohjeessa 
mainitusta valmistuspäivästä alkaen.

Jos mitään edellä mainituista tositteista ei ole saatavilla, valmistaja 
pidättää oikeuden kieltäytyä viallisen tuotteen ilmaisesta takuuhuol-
losta.

Kaikkia vialliseen tuotteeseen (jota takuukorjauspyyntö koskee) 
vaihdettuja osia koskee sama takuuaika ja samat takuuehdot kuin 
koko tuotetta.

Toisin sanoen näiden osien tai koko tuotteen alkuperäistä takuuaikaa 
ei jatketa tai uusita.

Jos puhaltimen toiminnassa ilmenee takuuaikana vikoja, jotka ovat 
valmistajan syytä, kuluttajalla on oikeus vaihtaa puhallin uuteen 
myyjäliikkeessä.

Takuuehdot eivät koske tuotteen mukana toimitettuja lisävarusteita 
riippumatta siitä, ovatko ne olleet osa toimituspakettia. Lisäksi takuu 
ei kata muille tuotteen kanssa käytettäville laitteille aiheutuneita 
oheisvahinkoja.

Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen yhteensopivuudesta kolmannen 
osapuolen laitteiden kanssa.

Takuu kattaa yksinomaan valmistusviat.

Takuu ei kata vikoja, puutteita tai mekaanisia vaurioita, jotka ovat 
seurausta tuotteen käytön aikana tapahtuvasta mekaanisesta toimin-
nasta tai normaalista kulumisesta.

Takuu ei kata vikoja, joiden syy on tuotteen käyttö-, kunnossapito- ja 
huolto-ohjeiden vastainen toiminta tai käyttäjän tai jonkin kolmannen 
osapuolen ilman valmistajan lupaa tuotteeseen tekemät muutokset.

Takuu ei kata vaurioita, joiden aiheuttaja on onnettomuus, salamanis-
ku, tulva, tulipalo, yhteiskunnalliset levottomuudet tai muu seikka, 
johon valmistaja tai sen valtuuttama jälleenmyyjä ei pysty vaikutta-
maan.

IRTISANOUTUMINEN OHEISVAHINKOJEN KORVAUKSISTA:

Valmistaja ei ole vastuussa mistään henkilövahingoista tai laitteisto-
vaurioista, jotka ovat seurausta näiden ehtojen rikkomisesta, tuotteen 
väärinkäytöstä tai merkittävistä tuotteeseen tehdyistä mekaanisista 
muutoksista.

Tuotteen vaihtamiseen liittyviä vahinkoja (esimerkiksi tuotteen 
uudelleenasennus ja  kytkentä, suorat tai välilliset vahingot) ei 
korvata.

Lisäksi takuu ei kata kuljetuskustannuksia eikä muita kustannuksia 
eikä tuotteen irrottamiseen, kuljettamiseen tai asentamiseen liittyviä 
riskejä.

Asennus- ja säätötyöhön liittyvistä takuuehdoista vastaa näiden 
palveluiden toimittaja.

Näiden takuuehtojen perusteella maksettava korvaus ei missään 
tapauksessa ole suurempi kuin hinta, jonka ostaja on maksanut 
yhdestä vauriot aiheuttaneesta viallisesta tuotteesta.
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