Instruktionsmanual för dekorationseld Mys
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➢ Läs dessa instruktioner noggrant innan ni använder dekorationselden, behåll manualen för
eventuellt framtida bruk.
➢ För att elda dekorationselden ska bioetanol användas som bränsle.
Säkerhetsföreskrifter:
➢ Se till att rummet för dekorationselden har god ventilation, då det bildas koldioxid i luften
när du eldar.
➢ Det är inte rekommenderat att använda fler dekorationseldar i samma rum.
➢ Lämna aldrig en öppen eld utan uppsikt, vid något tillfälle.
➢ Plåtarna i dekorationselden blir heta vid eldning, rör inte eldstaden när den brinner. Låt
dekorationselden svalna åtminstone 20 minuter efter att lågan är släckt.
➢ Tillför aldrig mer bränsle när dekorationselden brinner eller innan den har svalnat i
åtminstone 20 minuter.
➢ Stäng alltid flaskorna med bränsle.
➢ Förvara alltid flaskorna med bränsle säkert från barn och djur.
➢ Bränslet får inte vara direkt utsatt för hetta, som t.ex. solljus, i direkt anslutning till element
eller liknande värmekälla.
➢ Dekorationselden får inte vara utsatt för hetta, som t.ex. solljus, eller direkt anslutning till
element eller liknande värmekälla.
➢ Placera aldrig någon typ av brännbart material närmare dekorationselden än 1 meter.
➢ Rök inte när du hanterar bränslet.
➢ Undvik korsdrag i rummet när ni eldar.
➢ Ha ett säkerhetsavstånd till dekorationselden på 1 meter när ni eldar.
➢ Barn och djur måste hållas på avstånd från den brinnande dekorationselden.
➢ Denna dekorationseld är dimensionerat för att ge en effekt under en KW. All typ av åverkan
och förändring av utförandet som ökar effekten till mer än en KW gör denna produkt olaglig
att sälja. Detta kan även innebära fara för användaren och avråddes starkt från.
Ha gärna en brandsläckare till hands om något skulle hända. Bäst för att släcka alkoholbrand är
pulversläckare (6 kg). Använd aldrig vatten vid släckning!
Montering:
➢ Dekorationselden måste placeras på ett fast och stabilt underlag.
➢ Locket består av tre delar i rostfritt stål. De två reglagen (de två mindre plåtarna med lika
storlek) skall sitta under den större plåten och är till för att reglera och släcka elden på ett
enkelt sätt.
➢ Möbeltassar medföljer och kan fästas på stenens undersida.
Starta upp:
➢ Lyft av plåtarna på brännaren.
➢ Kontrollera att aluminiumformen inte har någon skada.
➢ Fyll upp brännaren med bränslet max 0,5 liter.
➢ Kontrollera att ingen vätska har runnit ur aluminium formen.
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Sätt tillbaka plåtarna på brännaren.
Se till att det skjutbara locket är öppet.
Tänd med en lång tändsticka (minst 10 cm) eller en lång tändare (minst 10 cm).
Om det inte tänds upprepa proceduren tills bränslet i brännaren brinner.
Bränslet kommer först att brinna lågt. Låt bränslet brinna ca 3-5 minuter innan optimal
temperatur och höjd på lågan uppstår. Lågan kan justeras genom att öppna eller stänga det
förskjutbara locket med justeringsverktyget (tex en tång med långt skaft).
➢ Spilld bränsle måste tas bort/rengöras med en fuktad trasa med vatten för att undvika
tändning utanför brännaren.
➢ Utspilld bränsle kan leda till matta fläckar på parkettgolv.
➢ Bränslet måste vara på säkert avstånd från dekorationselden. (minst 1 meter).
➢
➢
➢
➢
➢

Fylla på bränslet:
➢ Fyll aldrig på brännaren när bränslet brinner.
➢ Låt brännaren svalna åtminstone 20 minuter innan påfyllning sker. Häll aldrig bränslet i den
heta brännaren.
➢ För att fylla på bränslet följ anvisningar i texten ovan.
Släcka dekorationselden:
➢ Släck aldrig dekorationselden genom att hälla på vatten.
➢ Låt bränslet brinna ut helt om möjligt. Detta för att hindra ev. doft från dekorationselden.
➢ Om ni vill släcka elden innan den brunnit ut, vänligen använd ett hjälpmedel och stäng
öppningen helt.
➢ Om bränslet inte slutar brinna direkt upprepa ovanstående instruktioner tills lågan är helt
släckt.
Underhåll:
➢ Brännaren ska kontrolleras regelbundet, kontakta Moderna Eldar om skada misstänks.
➢ Rengör aldrig med stålull, grovrengörningssvamp, eller med medel som bensin etc.
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