melléklet 1.oldal

Használati és kezelési utasítás etanol kandallókhoz
Köszönjük, hogy a KandallóMánia termékét választotta! A következőkben néhány fontos felhasználói tanácsot nyújtunk Önnek,
hogy gondtalanul élvezhesse álmai kandallóját. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nem megfelelő beszerelésből vagy
üzemeltetésből eredő károkért a forgalmazó nem vállal felelősséget.
Kérjük, hogy gondosan olvassa el a használati utasítást és az üzembe helyezésre vonatkozó előírásokat.
A kandalló működése:
- A biokandalló beépítése és üzemeltetése nem engedélyköteles, mivel égés közben nem keletkezik káros égéstermék,
csupán minimális széndioxid és vízpára. A kandalló a működés közben a helyiség levegőjében található oxigént használja
az égéshez, ezért szükséges fél óránként pár percet szellőztetni. A telepítéshez nincs szükség kéményre, a kandalló a lakás
bármely pontján elhelyezhető.
Telepítési és beépítési tanácsok:
- A kandallót típusától függően helyezze el lakásában. Amennyiben falra szeretné helyezni vagy beépíteni, vásárolja meg a
szükséges segédanyagokat. Figyeljen a fal szerkezetére és a falnak megfelelő rögzítő elemeket válasszon a felhelyezéshez.
Minden esetben a típusnak megfelelően rögzítse a kandalló testét.
- Beépítésnél ügyeljen arra, hogy a műszaki rajzon feltüntetett beépítési méretekhez képest 20-30 mm-es oldalankénti
ráhagyással számoljon. A kandalló beépítésekor mindig hagyjon helyet a kandalló belső oldalai és az azokat körülvevő
falszerkezet között. Az így kialakított levegőztető rés a kandalló belső szellőzését, hűtését szolgálja. Ha kell használjon
szellőző rácsot.
- A kandalló beépíthetésénél ügyeljen arra, hogy a kandalló szerkezete könnyen kiemelhető legyen a falfülkében található
tartó konzolról.
- Amennyiben nem kiemelhetően építette be a kandalló szerkezetet, úgy a garanciális javításokat csak felár ellenében áll
módunkban elvégezni.
Kötelező biztonsági szabályok:
- A kandallót ne helyezze gyúlékony anyagok közelébe (1,5 m távolságon belül), gyúlékony falfelületre vagy gyúlékony
padlózatra. Az ablakoktól, függönyöktől legalább 2 méteres távolságot tartson. A kandalló fölött semmilyen gyúlékony
anyagú tárgy ne lógjon. Kandallót soha ne helyezzen szőnyegre. A kandallóba soha ne tegyen fát, vagy más éghető
anyagot.
- Ne tegye a kandallót légmozgás vagy huzat útjába, mert a lángokat a légmozgás felerősítheti.
- A kandalló működés közben felforrósodik, ezért legyen óvatos, ne érintse meg a kandalló felületét és kandallóba helyezett
dekorációs elemeket az eloltást követő 15 percen belül.
- Az alkoholos kandallót működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- Csak a kifejezetten erre a célra szolgáló, a KandallóMánia által forgalmazott és letesztelt biokandalló folyadékot
használjon. Ne használjon E85 üzemanyagot vagy bármilyen más, gyúlékony folyadékot (olaj, benzin, hígító, aceton, stb...).
Amennyiben nem a KandallóMánia által forgalmazott folyadékot használja a kandallóban, a forgalmazó a folyadék
égéséből származó, a kandallóban keletkező vagy egyéb károkért felelősséget nem vállal.
- Az alkohol betöltésekor ne mozgassa a kandallót, mert az alkohol kifolyhat és ne használjon semmilyen égő vagy gyújtó
anyagot. A bioalkohol mellett és a tartály feltöltése közben ne dohányozzon, kerülje minden fajta nyílt láng használatát.
- Soha ne töltsön a kandallóba úgy alkoholt, hogy a kandallóban közben ég a tűz.
- Soha ne töltsön alkoholt forró felületre vagy a nyílt lángba.
- Tilos a kandalló tartályát vagy a kandalló egyéb részeit átépíteni, megbontani.
- A biokandallót kis légtérben ne használja.
- Gyermekek közelében ne használjon szúró lángot vagy nyílt tüzet.
- Az alkohol tartalmú folyadékokat naptól védett helyen, hőtől és lángtól távol tartva, minél alacsonyabb hőmérsékleten, 515 Celsius fok között tárolja és gyermekektől, háziállatoktól elzárva tartsa.
- Ne tartson 4 liternél több éghető anyagot otthonában és az alkoholos palackokat tartsa szorosan lezárva.
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Használati és kezelési utasítás etanol kandallókhoz
Működtetési tanácsok:
- Az alkoholtartályt helyezze be a kandallóba és töltse fel gyújtófolyadékkal.
- Mindig annyi alkoholt töltsön a tartályba, amennyi a tartály űrtartalmának kb. 80 százalékát tölti ki. Ez a szint a tartály
betöltő nyílásában a perforált nyílások felső pereme. Kevesebb folyadék betöltése esetén az alkohol gyors párolgása miatt
begyújtáskor a tartály nyílásában felgyülemlő alkoholgőz belobbanhat.
- Mindig a kandalló saját alkoholtartályát használja és lehetőleg ne töltse mellé a gyújtófolyadékot. Az alkohol betöltéséhez
használjon tölcsért. A tartályban található kerámia gyapot az alkohol egységes eloszlatását teszi lehetővé, ezért ne
távolítsa el. Begyújtás előtt opcionálisan lehűtheti az alkoholt, ezzel csökkentve az alkoholgőz képződését.
- A tartályon kívülre ömlő gyújtófolyadék foltot hagyhat, ezért száraz törlőkendővel vagy papírtörlővel itassa fel és utána
tiszta vízzel mosson fel. Az alkoholos törlőrongyot mossa ki tiszta vízzel, a papírtörlőt különítse el a gyúlékony anyagoktól.
- Az alkoholos kandalló könnyen tisztítható, de soha ne használjon vegyszereket, acélgyapotot, súroló vagy karcoló
tisztítóanyagot, mivel ezek károsítják a felületet. Tisztítást követően várja meg, amíg a kandalló teljesen megszárad és csak
utána kezdje meg a használatot.
- Begyújtás előtt mindig győződjön meg róla, hogy a tartály peremén vagy egyéb helyen nem található alkohol, csak a
tartály belsejében, ellenkező esetben törölje le az alkoholt egy száraz kendővel.
- A kandallóba való begyújtás előtt az alkoholtartály lángelfojtó kupakját vegye ki a kandallóból. A lángelfojtó kupak felső
részébe helyezze az ehhez kialakított villát, majd határozott mozdulattal emelje ki a kandallóból a kupakot. A kiemelés
után helyezze a kupaktartó tálcába a lángelfojtó kupakot. A lángelfojtó kupak alsó részén 180-200 Celsius fokig hőálló
szilikon réteg van elhelyezve, mely a lángfolyókában égő tűz teljes körű eloltását biztosítja. A lángelfojtó kupak szilikon
borítása csak rövid ideig hőálló, ezért égés közben soha ne hagyja a kandalló tűzterében.
- Begyújtáshoz használjon hosszú szárú gyufát vagy gázgyújtót. Begyújtáskor ne hajoljon a tartály közelébe.
- Kandallóink rozsdamentes acél felületeit rendszeresen tisztítsa, hogy elkerülje a szennyeződést.
Eloltással kapcsolatos tudnivalók:
- A kandalló lángfolyókájában égő tűzet a lángelfojtó kupak behelyezésével olthatja ki. A lángelfojtó kupak felső észébe
helyezze be a lángelfojtó villát, majd határozott mozdulattal helyezze vissza a kupakot a tartály lángfolyókájába. Pár
másodperc elteltével a kupak kiemelésével bizonyosodjon meg a tűz eloltásáról.
- Amennyiben eloltotta a tűzet, a lángelfojtó kupakot 3-5 percig még ne helyezze vissza a forró alkoholtartályra.
- A kandalló használatakor hagyja a tüzet teljesen leégni, mert a következő begyújtáskor a bennmaradt alkohol
belobbanhat. Amennyiben mégis korábban kívánja eloltani a lángot, ezt a már említett módon teheti meg.
- A láng eloltását követően minden esetben várjon legalább 15 percet, mielőtt a kandallóhoz vagy tartozékaihoz nyúl.
- Ha a tűz idő előtt alszik el, az utántöltés előtt mindig várja meg, hogy a szelence kihűljön (legalább 15 perc)
- Amennyiben rendellenes égést tapasztal (túl nagyok a lángok és kicsapnak a kandallóból), azonnal oltsa el a kandallóban
égő tűzet a lángelfojtó kupak segítségével az előzőekben leírtak alapján. Bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelő
biokandalló folyadékot használt, illetve, hogy a megengedett szint alatt van–e az alkohol a tartályban.
- Soha ne oltsa a tüzet vízzel.
- Vészhelyzet esetére tartson otthon tűzoltó készüléket.
Helytelen vagy gondatlan használatból eredő károkért a forgalmazó felelősséget nem vállal.

Ne öntsön tüzelőanyagot
égő vagy forró kandallóba

Ne helyezze a kandallót
éghető tárgy közelébe

A kandalló feltöltése közben
ne használjon nyílt lángot és
mellőzze a dohányzást

Ügyeljen arra, hogy a
megfelelő tüzelőanyagot
használja

Ne érjen üzemelő vagy forró
kandallóhoz

A kandalló közelében
tartson tűzoltókészüléket

Ne tegyen a kandallóba
éghető tárgyat

Ne helyezze a kandallót
huzatos helyre

