SAMLEVEJLEDNING
Skorstensfri ‐ BIO PEJS
CO2 neutral forbrænding
Varenr. 91257 – Model: H090129 – HN nr. 7903

Testet efter DIN4731‐1:2011 af TÜV Rheinland
KUN TIL INDENDØRS BRUG
Produceret i Kina for:
Harald Nyborg A/S ‐ DK‐5250 Odense SV ‐ postordre@harald-nyborg.dk

MONTERINGSVEJLEDNING:
Inden ovnen tages i brug, skal denne vejledning læses grundigt igennem. Det er meget vigtigt at de
sikkerhedsanvisninger der står i manualen bliver overholdt.

ADVARSLER:




Ovnen SKAL være under opsyn af en voksen, når den er i brug.
Der må ikke være træk eller vind i de rum, hvor ovnen anvendes.
Ovnen må kun anvendes i lokaler på min. 20 m2 / 44m3 ‐ og sørg for at der er god ventilation, da
biopejsen bruger ilt, når den er i brug. Pejsen må IKKE anvendes i rum man sover i.
 Minimum afstand til brændbare materialer skal være 1 meter – minimumsafstand til vinduer og
gardiner skal være 2 meter. Biopejsen har en varmebestandig bagside.
 Ovnen skal tændes på en sikker måde – anvend pejsetændstik (min. 20 cm) eller pejselighter (min.
20 cm) – denne holdes vandret når ovnen tændes, IKKE lodret.
 Vær opmærksom på at flammen kan være svag til at starte med. Efter 10‐15 minutter brænder
flammen optimalt.
 Hvis ovnen ikke tænder efter 3 forsøg, lukkes dækslet på brænderen til, og der skal gå min. 2
minutter før tænding igen forsøges.
 Det er vigtigt at dyr og børn ikke kommer i nærheden af den varme biopejs.
 Sluk straks for biopejsen, hvis flammen opfører sig mærkeligt, eller bliver for stor.
Bemærk! Der må ikke påfyldes bio‐ethanol, når pejsen er i brug – heller ikke mens beholderen er varm.
Vent til den er helt afkølet, før der påfyldes mere ethanol.
Det anbefales at have en pulverslukker i hjemmet

BIOETHANOL:
Bio‐ethanol er fremstillet af organiske og miljøvenlige materialer – og er hverken skadeligt for mennesker
eller miljø. Ethanol som løber udenfor beholderen skal tørres op med det samme af hensyn til brandfare
– desuden kan ethanol give matte pletter på lakerede overflader.
Det er vigtigt at brænderen ikke bliver overfyldt. Af sikkerhedshensyn henstiller vi til at der max. er 200ml
i brænderen. Ekstra bio‐ethanol skal opbevares min. 2 meter fra biopejsen. Der må max. opbevares 5 liter
bio‐ethanol i hjemmet, og ethanolen skal opbevares forsvarligt.
Følg desuden instruktionerne på bio‐ethanolens emballage.
Bemærk at rygning er strengt forbudt når man arbejder med ethanol.

SAMLING / MONTERING:
Inden samling og montering kontrolleres det at alle dele og tilbehør er medfølgende og ubeskadiget i kassen.
Se monteringsvejledning samt oversigt over dele på side 3.
Ved stående anvendelse skal bio‐ethanol ovnen placeres på et vandret og plant underlag. Sørg for at der
ikke er tæpper eller anden letantændelig belægning under ovnen.
Glaspladen, basen og ovnen samles ved hjælp af de medfølgende skruer. Se monteringsvejledning på
side 3. Skal ovnen monteres på væggen, skal man sikre sig at væggen er af ikke brændbart materiale,
såsom mursten, gasbeton eller lignende. Der skal være min. 60 cm mellem brændkammeret på ovnen
og gulvet. Det medfølgende ophængs beslag monteres på væggen – vær opmærksom på at der skal
anvendes skruer og rawplugs som passer til den type væg, hvorpå ovnen skal hænge.
De 4 afstandsstykker monteres på biopejsens bagside som vist på monteringsvejledningen på side 3,
hvorefter ovnen hænges på beslaget.
Det er vigtigt at sikre sig at ophængs beslaget sidder ordentligt fast, inden pejsen hænges op.

MONTERING PÅ FOD:

VÆGMONTERING:

PÅFYLDNING AF BIOETHANOL
Der må ikke ALDRIG påfyldes bio‐ethanol på en tændt ovn – og det er VIGTIGT at beholderen er nedkølet
fuldstændig inden ethanolen påfyldes.
Af sikkerhedsmæssige årsager må der påfyldes max. 200 ml bio‐ethanol i beholderen.
Spilder man bio‐ethanol er det vigtigt at tørre alt op af hensyn til brandfare.

SLUKNING AF BIOPEJSEN
DK
Det anbefales at man lader bio‐ethanolen forbrænde fuldstændigt til beholderen løber tør, men
hvis dette ikke er muligt, kan ovnen slukkes ved at dække ovnens beholderåbning til med låget
som medfølger ovnen – herved kvæles flammen. Gå ikke fra ovnen før det er helt sikkert at
flammen er slukket.
Forsøg aldrig at slukke ovnen ved brug af vand eller anden væske – og forsøg heller ikke at slukke
ved at puste til flammen.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Ovnen rengøres med en blød klud og varmt vand. Brug ikke rengøringsmidler eller andet med
slibende eﬀekt, dette vil ridse overfladen på ovnen. Overfladerne kan efter nogen tids brug blive
brunlige – dette sker pga opvarmning af stålet, og er ikke en fejl på varen.
Beholderen til bio‐ethanol bør rengøres jævnligt – brug en børste samt varm vand tilsat
opvaskemiddel.
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