
PST Routamaton
käyttöohje



VAROITUS!
Lue ennen PST routamaton käyttöä

1. Ennen käyttöä, sulatettava ala on puhdistettava irtolumesta sekä
eristävästä ja terävistä esineistä. Eristäviin esineisiin lukeutuvat 
muun muassa mineraalivilla, puu yms.

2. Sulatettava ala on merkittävä lippunauhoilla tai muilla tavoin joka
puolelta.

3. PST routamaton saa yhdistää vain vikavirtasuojattuun virtaläht-
eeseen ≤30mA.

4. Routamatto on varastoitava rullalla, sininen puoli sisään päin
käännettynä. Älä käytä mattoa, kun se on rullalla tai laskoksilla.

5. ÄLÄ käytä routamattoja päällekkäin toistensa päälle pinottuna.

6. ÄLÄ aseta matolle teräväreunaisia esineitä.

7. Lisäpeite voidaan asettaa PST Maton päälle ylimääräiseksi suo-
jaksi.Peitteen tulee kuitenkin ulottua koko lämmitysmaton alalle.

8. ÄLÄ kävele tai aja maton päältä.

9. Lämmitysmaton virransyöttöjohtoa ei voi vaihtaa. Mikäli johto tai 
matto itse vahingoittuu, täytyy koko matto hävittää.

10. ÄLÄ käytä PST routamattoa jos ympäröivä lämpötila on yli 
+10°C.

11. Pidä matto poissa lasten ulottuvilta. Estä ihmisiä käyttämästä 
mattoa,jotka eivät ole tottuneet tämän sähkölaitteen käyttämiseen 
tai lukenut näitä ohjeita.



KÄYTTÖKOHTEET
PST 950 routamaton yleiset käyttökohteet ovat roudan sulattaminen 
ja maan sulanapito
sekä erillaisten rakennelmien sulatus/lämmitys
• Betoni rakennelmat
• Erilaiset säiliöt ,putket
• Hautapaikat
• Koko 1,2mx2,85m
• Teho 950w

Routamatto PST 950 on valmistettu kestävästä pvc kankaasta jonka 
ansiosta se kestää erittäin kovaa kulutusta joten sen käyttöikä on erittäin 
pitkä. Routamatto on varustettu ylilämpösuojalla/termostaatilla joten sen 
käyttö on turvallista ja helppoa koska ylilämpiämisen vaaraa ei ole. PST 950 
routamatossa on käytetty erittäin tehokasta solukumieristettä jonka ansiosta 
routamaton sulatuskyky on paras mahdollinen.

Routamatto on varustettu pistotulpallisella ( shuco ) kiintojohdolla jonka 
pituus on kaksi metriä joten verkkoon kytkeminen on erittäin helppoa ja 
nopeaa.
PST 950 routamatto on varustettu varastoinnin ja kuljetuksen helpot-
tamiseksi lukollisilla sidontavöillä jolloin matto pysyy rullalla eikä lähde 
itsestään aukeamaan samaten matto on varustettu myös purjerenkailla 
joiden avulla matto voidaan kiinnittää paikoilleen vaativissa kohteissa.
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