- A kémény és a tûzhely közötti összekötõ elemeknek ugyanolyan keresztmetszetûnek kell lennie
mint a tûzhely kivezetõ csõcsonkja!
- Gyõzõdjön meg róla, hogy az összerakott kályhacsövek tökéletesen zárnak-e, megfelelõen egymásba vannak-e tolva, és még nagyobb tüzelés esetén sem szökik ki a füst a csõbõl a szobába!
- SOSE HASZNÁLJON tûzveszélyes, gyúlékony anyagot azért , hogy a tûzhelyben a tüzelõanyag
könnyebben begyulladjon.
- Ügyeljünk, hogy a tûzhely körül gyúlékony anyag sose legyen! Amennyiben
a padló gyúllékony anyagból van ( így különösen szõnyeg, parketta, parafa ), úgy a tûzhely
csak úgy használható, hogy azt nem gyúlékony alapra állítják, mely alap mérete minimum
30cm-el túlnyúlik a tûzhely méretén!
- A tûzhelyet csak zárt tûztérajtóval szabad üzemeltetni, máskülönben balesetveszélyes és rontja az
élettartamát!
- Tilos környezet szennyezõ anyagok égetése a tûztérben!

Kezelési és karbantartási útmutató
az Fs04,FS 20,Fs21 konyhai tûzhelyekhez.
Rostély mozgató( hátul)

FS 04
Felsõ karika szekunder levegõ
szabályzó

Fõzés a tûzhelyen

Füstkiáramló

Tüztér ajtó ( belül)

Amennyiben a tûzhely belsejében szeretne fõzni, vagy sütni tegye be az edényt, majd zárja
szellõzés irány kapcsolót. Ebben az esetben a meleg levegõ a sütõ körül áramlik, így lehetõség van a
belsõ részben sütni. Amennyiben a tûzhely tetején szeretne sütni, vagy fõzni, úgy nyissa ki a szellõzés
iránykapcsolót. Ebben az esetben a meleg levegõ visszatér a tûzhely tetejéhez.
Központi fûtés, csatlakozás kizárólag az FS 21-es tûzhely esetén:
A tûztérben egy csõregiszter található melynek végén két darab 1’-os csonk van (hátul). Ide csatlakoztathatunk radiátort, a fûtés szerelés általános szabályai szerint. A tûztérhez közelebb lévõ csonk az elõremenõ, a fûstcsõ kivezetéshez közelebb lévõ a visszatérõ csatlakozás. Amikor azonos szinten van a tûzhely
és a radiátor, akkor keringetõ szivattyút kell beépíteni. Amennyiben a tûzhely alacsonyabb szinten helyezkedik el, mint a radíátor akkor a fûtés gravitációval is beindul. Ne feledkezzünk meg a biztonsági szelep
és a kiegyenlítõ tartály felszerelésérõl. A csõregiszter teljesítménye kb. 3,7 kW (5,000 Kcal), ami körülbelül 30 tag radal panel 600-as radiátor hõigénye.
Tisztítás, karbantartás
Begyújtás elõtt rendszeresen tisztítsa meg a kályhát és a csõrendszert. Ezt ellenõrizze le alaposan!
Amennyiben valamilyen javításra, felújításra van szükség, forduljon szakemberhez!
A rostély hideg állapotban kivehetõ, tisztítható.
Ügyeljen arra, hogy parázs, ne kerülhessen a szemét gyûjtõbe, mivel tüzet okozhat!
Az üveges kiviteleknél az üveget nedves, tiszta kendõvel tisztítsa meg! Sose használjon
Súroló, karcoló tisztítószereket

Süt, fõz gomb

Külsõ ajtó

Sütõ
Sütõ hõmérséklet szabályzó
Hamuzó ajtó primér
levegõszabályzó (belül)

Felsõ karika szekunder
szabályzó

FS 20, FS 21
Fûtéscsõ csatlakozó (hátul) 2 db 1 ‘
kizárólag Fs21
Füstkiáramló
Süt, fõz gomb

Tûztér ajtó (belül)
Sütõ
Hamúzó ajtó, primér
szabályzó
Tüzelõ tároló

Technikai adatok

Típus:
méretek:
Súly:
füstcsõ csatl.:
Fûtés teljesítmény:
Tûztér anyaga:

Fs 04
63x49x86cm
75 kg
d 120/130 mm
6,170Kcal/ó
öntött vas vagy tûztégla

Fs 20
82x50x88cm
85 kg
d 120/130 mm
9,500Kcal/ó

Fs 21
82x50x88 cm
86 kg
d 120/130 mm
9,500+5,000Kcal/ó

öntött vas vagy tûztégla

öntött vas vagy tûztégla

Kérjük üzembe helyezés elõtt olvassa el a
kezelési utasítást!
Forgalmazza: Elektrikó Kft
2115 - Vácszentlászló Zsámboki út 047/3Hrsz
Szervíz / alkatrészrendelés: 28-570500 / 36 mellék, 28-485015
20-5229741

Elõszó
Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott öntöttvas illetve lemezfelépítésû tûzhelye t választotta.
Reméljük, hogy a hosszú ideig örömét lelheti termékünkben, ezért kérjük olvassa végig a kezelési
útmutatót.
Beüzemelés
HELYTELEN
HELYTELEN
HELYES
A tûzhelyek kizárólag lakóhelyiség kifûtésére használható fa vagy barnaszén tüzelésével.
A tûzhelyek kizárólag megfelelõ huzattal ( 10Pa ) rendelkezõ kéményre csatlakoztathatók, így érik
el maximális teljesítményüket és hatásfokukat! Az elhelyezésnél, a füstcsõ csatlakozásoknál az egyes voA tûzhely üzemeltetése:
natkozó építési rendelkezések tûzvédelmi követelményeit kell figyelembe venni! Lehetõleg 1 kéménybe
A tûzhelyen 2 ajtó van az alsó ajtó a hamuzó ajtó, amelyen a
1 tûzhelyet csatlakoztasson! Ha a kéményen több csatlakoztatási hely van kialakítva, ügyeljen arra,
primer levegõ szabályzó található. A felsõ ajtón keresztül
hogy a többi helyen a záródugó fel legyen szerelve! Ha mégis arra kényszerülne, hogy egy kéménybõl
lehet a tüzet megrakni ( alsó vagy felsõ begyújtással) , vagy a
két tûzhelyet szeretne üzemeltetni a beömlõ füstcsõnyílásokat tolja el függõlegesen egymáshoz viszonyítfelsõ karika levételével.
va minimum 50 cm-rrel.
A felsõ karika közepén található a szekunder leveõ szabályzó.
Mivel a tûzhely az égéshez szükséges levegõt az elhelyezési helyiségbõl veszi, így gondoskodni kell
Felsõ begyújtás: Tisztítsa ki a kályhát, a rostélyt.
állandó levegõ utánpótlásról! Biztosítani kell, hogy 4m3 légtér jusson minden egyes KW teljesítményRakja meg a tûzteret fával vagy szénnel. Rakjon a tetejére
re! ( 1KW = 1,36Kcal ). Elsõ begyújtáskor kellemetlen szag képzõdhet, mely a gyártás során keletkevékonyabb fát / faforgácsot vagy papírt a könnyebb begyúlzett zsíradék lakk stb leégésébõl adódik. Ez természetes, nem hiba, szellõztesse ki a helyiséget.
ladáshoz! A begyújtáskor az alsó hamutér ajtaját zárjuk be,
Ha átmeneti idõben üzemeli be a
a felsõ ajtót kissé hagyjuk nyitva felügyelet mellett. Miután az
kályhát és nincs huzat ( begyújtáskor
égés aktívan elindult, csukjuk be a felsõ ajtót majd szabályozfüstöl ) a kémény szellõzõ nyílásán
zuk a levegõt a primér és a szekunder levegõ szabályzóval.
keresztül vagy a tûztérben égessen
a szekunder szabályzó biztosítja a levegõt a füstgázokban lévõ
el könnyen lobbanó papírt vagy vééghetõ anyagok elégéséhez.
kony forgácsot. Ezután a kémény “bemelegszik” és megnõ a huzata.
Alsó begyújtás: Tisztítsa ki a kályhát, a rostélyt, a rostély tetejére tegyen könnyen éghetõ forgácsot
vagy papírt, majd vékonyabb fákat, ezután barna szenet vagy vastagabb fákat. ( lehetõleg száraz fát)
Nyissa ki a hamuzó ajtó szelepét, majd gyújtsa meg a tüzet. Begyúlladás után szintén szabályozza a
szelepekkel az égést a legmegfelelõbben!

Megfelelõ

Rossz

Rossz

A huzatot ellenõrizzük a fenti ábrának megfelelõen!
Fontos!
1. Bekötésnél ügyeljen arra, hogy a helyiség, melybe a kályhát teszik, jól szellõzõ, megfelelõ
huzattal ellátott kéménnyel rendelkezzen!
2. Ügyeljen arra, hogy a kályha/tûzhely hátsó része a faltól minimum 0,5méterre legyen, ahogy
a B ábra mutatja!
3. Ügyeljen arra, hogy a kályha/tûzhely oldalsó része a faltól minimum 0,5 m - re legyen,
ahogyan az A ábra mutatja!
4. A kályhát , tûzhelyet a fenti képen látható módon kell a csõvel a kéménybe vezetni!
Ehhez 2db csövet függõlegesen, 1db könyököt és 1db csövet pedig vízszintesen kell felhasználni! A kémény nyíláshoz használjon csõrózsát!
5. Biztonsági okokból a 4 es pontban felsorolt csõ/könyök mennyiségnél többet nem szabad
használni! A csöveket csatlakozásuknál teljes mértékben össze kell nyomni, ellenkezõ
eset ben a különbözõ hõhatásokra a csövek meglazulhatnak, szétpottyanhatnak, amelybõl súlyos baleset keletkezhet! Csak stabilan rögzített csövekkel összeszerelt kályha v tûzhely
üzemelhetõ be! A csöveket idõszakosan tisztítani kell a koromtól!
6. A kéménybe csatlakozó csõ esetében ügyeljen arra, hogy ne nyomja túlságosan be a becsatlakozó csövet, mivel az eltömítheti a kéményt és megakadályozza a jó szellõzést.
Kérjük tekintse meg a fenti ábrát:
2.

Figyelmeztetések!
- Tartsa távol a gyermekeket a kályhától / kandallótól, mivel az forró és égési sérüléseket okozhat!
- Minden éghetõ berendezést ( bútor, dekor anyagok stb.. ) a kályha minimum 80 cm-es körzetébõl távolítson el!
- Soha ne érintse meg a készüléket puszta kézzel!
- Amennyiben a tûzhelyen ételt melegít, az edényt sose vegye le kézzel! Mindíg használjon
konyharuhát, mivel az edény is átforrósodik!
- Amikor száraz tüzelõt tesz a tûztérbe, és a kályha/tûzhely ajtaja tovább nyitva van, mindig
nyissa ki az ajtót vagy az ablakot, mivel a szoba légterébe szennyezett levegõ kerülhet !
- A jó és hatékony mûködés érdekében tartsa karban és tisztítsa a készülékét rendszeresen!
Tisztítsa a csöveket is! Ügyeljen a kéményre és annak tisztíttatására is!
Beüzemelés elõtt és késõbb rendszeresen ellenõriztesse a kéményét, az megfelelõen szellõzik - e !
Az eldugult kémény nem csak balesetveszélyes, de rontja a készülék hatásfokát is!
Ne felejtse, hogy a kémény a helyes mûködéshez olyan fontos mint maga a készülék.
Kérjük, kérje ki az illetékes kéményseprõ - mester hozzájárulását, mielõtt a készüléket csatlakoztatja , beüzemeli!
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