
INSTALLATIONS VEJLEDNING
UDENDØRS BIOPEJS MED FLAMMESLUKKER

ART NR 340109

Brændstof: bioethanol > 95% alkoholkoncentration

Brændetid: ca 170 minutter *)

Tank kapacitet: 0.625 lt

Inklusiv 20 g dekosten

Farve: naturlig rust

Mål på brænder: 10 x 10 cm

Tårnets Mål: 20 x 20 x 70 cm

Basens mål: 30 x 30 cm

Vægt: 11 kg

*) Vejledende – kan variere pga forskelle i brændstoftyper.

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



Indhold i pakken:

1) Pejs 1 x
2) Brænder 1 x
3) Flammeslukker 1 x
4) 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) 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.
• Lufthullerne må ikke tildækkes.
• Læg ikke genstande på eller i pejsen.
• Læs brugervejledningen grundigt igennem før installation og brug.
• Må kun bruges med egnet brændstof; bioethanol > 95 % alkoholkoncentration.
• Må kun bruges udendørs.
• 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, 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.


