Dette dokument er en vigtig del af produktet. Denne vejledning inklusiv alle billeder, figurer og
varemærker er ophavsretligt beskyttet. Producenten forbeholder sig retten til at rette og ændre
denne vejledning uden forudgående varsel.
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Følg altid alle gældende lokale love og standarder ved installering og brug af produktet.
Læs og forstå denne vejledning før du forsøger at installere eller betjene produktet.
Dette produkt er ikke designet til kontinuerlig drift.
Biopejsen er et dekorativt produkt beregnet til indendørs brug og periodisk udendørs på
terrasser og altaner, hvis der er læ for dårligt vejr (inkluderer vind, regn, lave temperaturer
og høj fugtighed)
Betjen kun produktet som tilladt her.
Hold uden for rækkevidde for børn!
Lad aldrig produktet være uden opsyn, når det er i brug.
Lad ikke produktet brænde under opsyn.
Brug i godt ventileret indendørs rum.
Brug den bioethanol, som er angivet af producenten.
Overfyld ikke mere end den maksimale kapacitet vist ved MAX-mærket på beholderen til
bioethanol.
Placer aldrig brændbare materialer på dette produkt.
Sørg for at væggen/bordpladen/gulvet som produktet skal stå/hænge på er sundt og
stærkt nok til at understøtte produktets vægt.
Forsøg ikke at ændre biopejsen.
Forsigtig! Biopejsen er er varm når den brænder.
Fodre ikke ilden kunstigt med stråler eller vindstød.
Hvis biopejsen har konvektive (luft) varmeriste eller ventilationsåbninger og aldrig skjule
eller lukke dem med noget.
Opbevar bioethanol ved omgivelsestemperatur og væk fra alle brandfarezoner i henhold til
gældende lokale regler.
Opbevar en fungerende ildslukker, der er certificeret til ethanoldrevet brand i det rum,
hvor produktet er installeret (den korrekte ildslukker er en med CO2, alternativt vil et
brandtæppe være tilstrækkeligt).
Brug kun originale dele.
Den absorberende indsats i beholderen til bioethanol nedbrydes med tiden. Udskift det
hvert andet år.
Producenten tillader kun at det dekorative tilbehør der sælges af Kratki placeres inde i
ovnen.
Anbring aldrig dekorativt tilbehør direkte over biopejsbrænderen.

INSTALLATION
Installer kun bioethanol beholderen med biopejsen allerede installeret på brugsstedet.
Hold biopejsen mindst 1 meter væk fra brændbare materialer og produkter. Før installationen af
biopejsen, skal du sørge for, at det rum, den skal stå i, har et tilstrækkeligt naturligt
ventilationssystem og ingen lufttilførselsrist er lukket eller på anden måde blokeret. Brug ikke
biopejsen i et rum på under 40 m3. Mere end en biopejs kan bruges i et enkelt rum hvis deres
samlede brændstofforbrug ikke overstiger 0,6 l/t og tilstrækkeligt ekstra ventilation sikres.
Ventilationen skal udskifte alt luft i rummet mindst en gang i timen.

Biopejse til permanent indbygget installation skal fastgøres på en flad eller hjørnevæg eller til
drop-in installation i en vægudsparing lavet i et ikke brændbart materiale eller lavet af
bygningsplader (f.eks. brandkvalificerede gipsplader). Afhængig af biopejsmodellen, kan dens
bagpanel indeholde huller, der kræves til ophængt installation eller unde huller til direkte boltning
til installationsgrundlaget. De særlige installationsbolte og vægstik følger med produktet som
krævet af modellen. Hvis biopejsen ikke er blevet forsvarligt fastgjort, juster boltens
drejningsmoment korrekt. Biopejsen Oscar skal fastgøres med den medfølgende
installationsskinne. Hvis biopejsen falder ned i en vægudsparing, skal du opretholde den
nødvendige afstand mellem biopejsen og dens kasse i vægudpsaringen (minimum 10 mm).

Standalone biopejse kræver ikke permanent fastgørelse til nogle strukturel bestanddel. Nogle
Standalone produkter kræver muligvis samling før brug. Bordplade biopejse er Standalone
produkter, som kan placeres direkte på møbler eller væghylder.

Afhængigt af biopejsmodellen, kan den have et vinduessystem inkluderet med en særlig bund til
glasruden.

TANKNING OG FYRING
Tænd ilden i biopejsen når installationen er afsluttet. Opfyld ikke med bioethanol når biopejsen
brænder. Tænd ikke ilden i produktet, når produktet er varmt. Beholderen til bioethanol vil
forblive varm i op til en time efter at branden er dødt ud. Undersøg bioethanol beholderen for
integritet og lækager hver gang inden tankning. Bioethanol beholderen har en
sikkerheldsabsorberende indsats for at forhindre spild af bioethanol hvis biopejsen vipper eller
falder til en side. For at bevare en god ydeevne for den absorberende indsats skal der ikke tankes
op med bioethanol højere end til 50% af den maksimale kapacitet for bioethanol beholderen. Fyld
ikke over den maksimale kapacitet ved MAX-mærket på bioethanol beholderen. Tænd ikke
biopejsen hvis den er overfyldt med bioethanol. Hvis bioethanol spildes skal det straks tørres af

alle overflader med køkkenrulle. Tænd biopejsen med lange pejsetændstikker eller en lang
pejselighter. Flammerne har den rigtige farve og højde efter 15 minutter. Flammehøjden afhænger
af ventilationen i rummet. Bioethanol beholdere med et glidespjæld gør det muligt at justere
flammehøjden ved at flytte håndtaget for at indstille åbningsforholdet til glidespjældet. Juster
flammehøjden, så den øverste sektion af biopejsen ikke er direkte udsat for ild. Hold
sikkerhedsafstand til biopejsen på 0,5 meter, når den er tændt og brænder. Afhængigt af
modellen, kan bioethanol forbruget variere fra 0,2 l/t til 0,6 l/t.

SLUKNING
For at slukke flammerne i biopejsen, betjen håndtaget for at lukke glidespjældet og isolere
luftstrømmen fra brænderen. Inden du tænder biopejsen igen, skal du vente på at den køler ned
til omgivelsestemperatur. Sluk aldrig biopejsen med vand eller væske. Hvis det spildte bioethanol
antændes, brug en tørpulver-ildslukker eller kvæl ilden med et ikke brandfarligt materiale.
Biopejse uden glidespjæld slukkes ved at isolere luften fra brænderen med en dedikeret snuffer,
som er inkluderet med produktet.

VEDLIGEHOLDELSE
Vedligehold kun produktet når det er blevet slukket og afkølet. Rengør biopejsen ofte. Rengør
installationsdelene og bioethanol beholderen med en fugtig klud og et ikke-ætsende vaskemiddel,
der er egnet til den overflade, du rengør. Hvis biopejsen har en glasrude, skal den rengøres med
kommercielt tilgængelige husholdningsglasrensere.

