
INSTALLATIONS VEJLEDNING
BIOPEJS MED FLAMMESLUKKER

ART NR 340104

Brændstof: bioethanol > 95 % alkoholkoncentration

Mål: 22 x 22 x 29 cm

Mål på brænder (åbning) : Ø = 40 mm

Netto vægt: 3.5 kg

Tank kapacitet: 0.230 lt

Mindste rumvolume: 60 m3

EUIMPORTØR: QuineQuintax ApS, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst, Denmark.
Tlf:+45 95 1554 44

Indhold i pakken:
1) Pejs 1 x
2) Hærdet glas 4 x
3) Brænder 1 x
4) Flammeslukker 1 x
5) Brugermanual og sikkerhedsinstruktioner 1 x



Samling af pejsen:

1) Pak pejsen og tilbehøret ud. Kontroller at alt indholdet er leveret og for eventuelle
skader, der er opstået under transport. Hold børn væk fra emballagen.

2) Pejsen skal stå på en solid og plan overflade af ikke-brændbart materiale.
3) Fjern al emballage og informationsmateriale inden samling.
4) Placer brænderen i brændkammeret i pejsen.
5) Læs advarsels-mærkaten, der dækker brænderen, og fjern derefter mærkaten.
6) Sæt glasset i den påtænkte spalte.
7) Saml flammeslukker.

ADVARSLER :

• Dette dokument er en del af pejsen.
• Ikke egnet til kontinuerlig drift men kun til dekorativt husholdnings brug.
• Pejsen skal stå på en solid plan overflade af ikke-brændbart materiale. Overfladen
skal kunne bære mindst 10 kg. Hvis den ikke kan være 10 kg, kræves der yderligere
understøtning.
• Lufthullerne må ikke tildækkes.
• Læg ikke genstande på eller i pejsen.
• Læs brugervejledningen grundigt igennem før installation og brug.
• Denne pejs er produceret i overensstemmelse med FRpEN 16647
• Må kun bruges med egnet brændstof; bioethanol > 95 % alkoholkoncentration.
• Må kun bruges i velventilerede rum > 60 m3.
• Hold en afstand på mindst 1 m fra brændstof, alle brændbare materialer og
genstande. Placer ikke brændstof foran ildstedet.
• Kom aldrig bioethanol på åben ild. Fyld ikke bioethanol på, mens pejsen stadigt er
varmt.
• Overfyld aldrig. Hvis der spildes bioethanol på eller ved siden af pejsen, skal det
straks tørres af.
• Undgå træk i det rum, hvor pejsen er placeret.
• Pejsen må ikke flyttes, når den er i brug eller er blevet påfyldt med bioethanol.
• Hold børn og kæledyr væk fra bioethanol og pejsen. Overhold advarsler på
bioethanolflasken.



INSTALLAJONS INSTRUKSJONER
BIOPEIS MED FLAMMESLUKKER

ART NR 340104

Brennstoff: Bioetanol > 95 % alkoholkoncentrasjon

Mål: 22 x 22 x 29 cm

Mål på brenner (åpning) : Ø = 40 mm

Netto vekt: 3.5 kg

Tank kapasitet: 0.230 lt

Minimumsrom: 60 m3

EUIMPORTØR: QuineQuintax ApS, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst, Denmark.
Tlf:+45 95 1554 44

Boksinnhold:
1) Peis x 1
2) Herdet glass x 4
3) Brenner x 1
4) Flammeslukker x 1
5) Brukerhåndbok og sikkerhetsanvisninger x 1



Monteringsanvisning for peisen:

1) Pakk ut peisen og tilbehør. Kontroller at alt innhold er levert og for eventuelle
skader som kan ha oppstått under transport. Hold barn borte fra emballasjen
2) Peisen må være på en solid og jevn overflate av ikke-brennbart materiale
3) Fjern alt emballasje og informasjonsmateriale før montering.
4) Legg brenneren i brennkammeret i peisen.
5) Les advarselsetiketten som dekker brenneren, og fjern deretter etiketten.
6) Sett glasset inn i det avsatte sporet.
7) Samle flammeslukkeren.

ADVARSLER.

• Dette dokumentet er en del av peisen.
• Ikke egnet til kontinuerlig drift - kun til dekorativ husholdningsbruk.
• Peisen må plasseres på en solid og jevn overflate av ikke-brennbart materiale.
Overflaten skal kunne bære minst 10 kg. Hvis den ikke kan bære 10 kg, er det
nødvendig med ekstra støtte.
• Ikke dekk lufthullene.
• Ikke legg gjenstander på eller i peisen.
• Denne peisen er produsert i samsvar med FRpEN 16647
• Må kun brukes med egnet brennstoff; bioethanol > 95 % alkoholkoncentrasjon
• Må kun brukes i godt ventilerte rom > 60 m3.
• Hold avstand på minst 1 m fra drivstoff, alle brennbare materialer og gjenstander.
Ikke plasser drivstoff foran peisen
• Hell aldri bioetanol i en åpen flamme. Ikke fyll bioetanol mens peisen er fortsatt
varm.
Overfyll aldri apparatet og fjern forsiktig sølt brennstoff, før apparatet tennes.
• Bruk bare i omgivelser uten trekken.
• Ikke flytt apparatet mens det er i bruk.
• Hold barn og kjæledyr unna bioetanol og peis. Følg advarslene på bioetanolflasken.


