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INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zawartość zestawu:
•

pojemnik szklany

•

cylinder

•

wygaszacz płomienia

•

kamienie dekoracyjne

•

instrukcja obsługi.

Dane produktu
•

pojemność cylindra: 50 ml

•

czas palenia: do 90 minut

•

pojemnik szklany (wys. x Ø): 65 x 146 mm

•

waga: ok. 1200 g

Paliwo
Jako środek do rozpalenia ognia należy stosować wyłącznie bioetanol. Inne środki (np. spirytus)
NIE są odpowiednie.
UWAGA!
Bioetanol jest wysoce lotny. W przypadku długotrwałego przechowywania lub
wysokiej temperatury (również w pojemniku) bioetanol może mieszać się
z tlenem z powietrza, tworząc wybuchowy gaz. Zawsze upewnij się
z wyprzedzeniem, że nie ma niebezpieczeństwa wybuchu.
Ważne wskazówki dotyczące obchodzenia się z materiałami dekoracyjnymi
•

Nigdy nie należy umieszczać materiałów dekoracyjnych bezpośrednio w kominku i zawsze
należy przestrzegać wystarczającej odległości (co najmniej 2 cm) od innych elementów.
W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru i wybuchu.

•

Materiały dekoracyjne mogą stać się bardzo gorące, gdy są stosowane w kominkach na
bioetanol. Dlatego dotykaj ich tylko wtedy, gdy są zimne.
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•

Materiały dekoracyjne nie nadają się do każdego kominka na bioetanol. Należy koniecznie
przestrzegać instrukcji obsługi kominka na bioetanol i sprawdzić, czy nie ma zakazu
stosowania materiałów dekoracyjnych.

•

Nie wolno zmieniać materiałów dekoracyjnych. Zmiana ma negatywny wpływ na
bezpieczeństwo produktów.

•

"Nie przeciążaj" swojego kominka na bioetanol! Niebezpieczne sytuacje mogą powstać
w wyniku poślizgu materiałów dekoracyjnych. Zagrożenie pożarem i wybuchem!

•

Nigdy nie wolno łączyć materiałów dekoracyjnych z klejami! Narażenie na działanie
temperatury może prowadzić do powstania substancji szkodliwych i pogorszenia
bezpieczeństwa produktu.
WSKAZÓWKA
Wszystkie kominki otwarte, które są używane z bioetanolem lub pastą opałową są
określane jako kominki dekoracyjne.

Użytkowanie
UWAGA!
Sprawdź, czy nie ma wycieku paliwa. Jeśli w zbiorniku jest przepełnione
paliwo, opróżnij zbiornik. Przed zapaleniem ognia należy usunąć
wszelkie wycieki paliwa. Nie nadaje się do pracy ciągłej! Stosować
wyłącznie paliwo przeznaczone do tego celu! Produkt może być używany
tylko w pomieszczeniach wentylowanych.
Ustawianie szklanego pojemnika
1. Ostrożnie rozpakuj szklany pojemnik i napełnij go kamieniami ozdobnymi.
2. Teraz przygotuj środek, w którym umieścisz palnik. Górna krawędź palnika powinna
wystawać około 1 cm od kamieni ozdobnych.
3. Teraz umieść dekorację na płaskiej, twardej powierzchni.
Rozpalanie ognia
UWAGA!
Części kominka, w szczególności powierzchnie zewnętrzne, nagrzewają się podczas
pracy. Z kominkiem należy obchodzić się ostrożnie. Ryzyko oparzeń!
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1. Ostrożnie napełnij pojemnik bioetanolem, maksymalnie do 2 cm poniżej krawędzi.
2. Zapal ogień za pomocą zapalniczki lub długiej zapałki.
UWAGA!
Konwencjonalne zapalniczki i zapałki NIE nadają się do zapłonu. Ryzyko oparzeń!

UWAGA!
Nigdy nie wolno wlewać bioetanolu do płomienia lub gdy pojemnik jest jeszcze
ciepły!
Bezpieczne napełnianie pojemnika
•

Należy napełniać tylko zimny pojemnik, w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu.

•

Nie należy napełniać palnika, gdy znajduje się on w kominie!

•

Napełnij pojemnik bioetanolem przy pomocy lejka.

•

Nie wolno pozostawiać napełnionego pojemnika otwartego. Zagrożenie pożarem
i wybuchem!

Bezpieczne rozpalanie ognia
•

Zapal bioetanol natychmiast po napełnieniu pojemnika w stanie zimnym.

•

Do zapalania paliwa należy użyć długiej zapalniczki. Nie zbliżaj się zbytnio do biokominka!
Istnieje ryzyko obrażeń z powodu oparów alkoholu.

•

Przed ponownym rozpaleniem należy pozostawić urządzenie do całkowitego schłodzenia do
temperatury pokojowej.

Ponowne rozpalanie
•

Po wygaszeniu płomienia urządzenie może zostać ponownie zapalone po ostygnięciu do
temperatury pokojowej.

•

Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zapłonu i ponownego zapłonu.

•

Nie wolno dopuścić do zapalenia urządzenia w stanie ciepłym.

Minimalna wielkość pomieszczenia / odpowiednia wentylacja
•

Pojemność pomieszczenia, w którym używany jest kominek na bioetanol musi wynosić co
najmniej 44 m3.
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•

Produktu można używać tylko w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu.

•

Niezbędna jest dodatkowa wentylacja pomieszczenia.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa
UWAGA!
Przestrzegać lokalnych przepisów prawa!
•

Przy instalacji urządzenia należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów.

•

Urządzenie należy obsługiwać tylko w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu. Przy
spalaniu bioetanolu obowiązują następujące zasady: im mniejsze pomieszczenie, tym
większa wentylacja jest potrzebna.

•

Niniejszy dokument jest częścią wyposażenia. Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu
zapoznanie użytkownika z obsługą tego produktu. Instrukcje te należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu, aby w każdej chwili mieć do nich dostęp.

•

Tylko do użytku dekoracyjnego i prywatnego.

•

Trzymać z dala od dzieci.

•

Rodzaj artykułu: kominek na bioetanol.

•

Kominek bioetanolowy należy ustawić w taki sposób, aby w pobliżu nie było łatwopalnych
lub wrażliwych na ciepło materiałów, takich jak drewno lub papier. Zalecana jest odległość
co najmniej pół metra.

•

Upewnij się, że ściana/stół/podłoga, na której umieszczasz urządzenie, jest w stanie
utrzymać ciężar.

•

Kominki bioetanolowe należy używać tylko na twardej, równej i ognioodpornej
powierzchni. Zapewnij poziomą, stabilną instalację.

•

Kominek należy montować tylko w miejscach o wystarczającej nośności. Jeśli nośność nie
jest wystarczająca, należy użyć opcji rozkładu obciążenia, np. płyt.

•

Instalacja tylko w obszarze chronionym przed boczną wentylacją.

•

Nie należy umieszczać na urządzeniu żadnych łatwopalnych przedmiotów.

•

Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje
ryzyko obrażeń!

•

Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

•

Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku
uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
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•

Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku
uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

Bezpieczne uzupełnianie bioetanolu
•

W żadnym wypadku nie należy dolewać etanolu, gdy kominek płonie lub jest jeszcze
gorący. Nigdy nie zostawiaj pojemnika na etanol obok kominka i zamykaj go natychmiast
po napełnieniu paliwa.

•

Napełniaj tylko zimny pojemnik, w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu.

•

Rozlane paliwo najlepiej usunąć suchą ściereczką, którą następnie natychmiast wyrzuć poza
domem.

•

Rozpal ogień natychmiast po napełnieniu pojemnika.

•

Sprawdź, czy w zbiorniku komory spalania nie ma przepełnionego paliwa. Jeśli w zbiorniku
jest przepełnione paliwo, opróżnij zbiornik. Przed rozpaleniem ognia należy usunąć
wszelkie wycieki paliwa.

•

Przed ponownym napełnieniem bioetanolem, pozostaw kominek do całkowitego ostygnięcia
(ok. 15 minut).

Bezpieczne gaszenie
•

Aby ugasić ogień, poczekaj jak najdłużej, aż cały bioetanol zostanie zużyty. Zapobiega to
powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Płomień można również ugasić poprzez
zamknięcie komory spalania metalową pokrywą. Przytrzymaj go do jednej minuty
bezpośrednio przy otwarciu pojemnika.

Środki ochronne przed ryzykiem zapłonu składników palnych
•

Jeśli pomimo podjęcia wszelkich środków ostrożności, występuje pożaru, należy użyć
JEDYNIE pianki lub stałych gaśnic przeciwpożarowych. Woda nie ugasi ognia!

•

Należy również przestrzegać informacji dotyczących gaśnicy.

•

Jeśli nie masz pod ręką gaśnicy, możesz zdusić ogień piaskiem lub kocem gaśniczym.
W żadnym wypadku nie należy próbować uciec przed ogniem lub dusić go za pomocą
tekstyliów bawełnianych.
UWAGA!
Konstrukcja urządzenia nie może być zmieniana! Stosować wyłącznie części
zamienne zatwierdzone przez producenta.
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•

Kominek bioetanolowy należy ustawić w taki sposób, aby w pobliżu nie było łatwopalnych
lub wrażliwych na ciepło materiałów, takich jak drewno lub papier. Zalecana jest odległość
co najmniej pół metra. Upewnij się, że żadne łatwopalne przedmioty nie znajdą się w
pobliżu, nawet w przypadku wystąpienia wiatru.

•

Nie wolno umieszczać żadnych łatwopalnych przedmiotów na kominku z bioetanolem.

•

Stosuj wyłącznie następujące środki: bioetanol. Inne środki (np. spirytus) nie są
odpowiednie.

Bezpieczne gaszenie w przypadku awarii
•

Nie wolno pozostawiać płonącego ognia bez nadzoru, aby zapewnić wczesne wykrycie
usterki.

•

Jeśli pomimo podjęcia wszelkich środków ostrożności, wystąpił pożar, należy użyć
JEDYNIE pianki lub stałych gaśnic przeciwpożarowych. Woda nie może ugasić ognia!

•

Należy również przestrzegać informacji dotyczących gaśnicy.

•

Jeśli nie masz pod ręką gaśnicy, możesz zdusić ogień piaskiem lub kocem gaśniczym. W
żadnym wypadku nie należy próbować uciec przed ogniem lub dusić go za pomocą
tekstyliów bawełnianych.

•

W pobliżu urządzenia należy umieścić odpowiedni sprzęt gaśniczy (np. gaśnice pianowe,
koce gaśnicze, piasek).

•

Uwaga: Części kominka, zwłaszcza powierzchnie zewnętrzne, mogą się nagrzewać podczas
pracy.

•

Eksploatacja kilku urządzeń jest dozwolona tylko wtedy, gdy moc cieplna jest równa lub
niższa niż 4,5 kW/h. Jednocześnie konieczna jest dodatkowa wentylacja pomieszczenia.

•

Nie należy używać kominków na bioetanol jako grzejników.

Instrukcje konserwacji
•

Regularnie sprawdzaj połączenia śrubowe.

•

Zwracaj uwagę na wszelkie uszkodzenia.

•

Nie należy przechowywać produktu w wilgotnych pomieszczeniach.

•

Po dłuższym okresie bezczynności należy dokręcić śruby i sprawdzić, czy nie są
uszkodzone.
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Instrukcje bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z kominkiem z bioetanolem
•

Nigdy nie wolno przechowywać środków w palniku przez dłuższy okres czasu. Zagrożenie
pożarem i wybuchem!

•

Nie pozostawiaj otwartego napełnionego palnika. Zagrożenie pożarem i wybuchem!

•

Zapal paliwo natychmiast po napełnieniu palnika.

•

Zapalnik zapala się z bezpiecznej odległości. Istnieje ryzyko deflagracji z powodu oparów
alkoholu.

•

Jeśli to możliwe, zawsze pozwalaj, aby środek całkowicie się wypalił. Zagrożenie pożarem i
wybuchem!

•

Napełnij pojemnik ponownie tylko wtedy, gdy palnik całkowicie ostygnie. W przeciwnym
razie istnieje ryzyko samozapłonu.

•

Kominek należy używać wyłącznie na twardej, równej i ognioodpornej powierzchni.

•

Nie należy umieszczać kominka w pobliżu materiałów łatwopalnych. Pozostaw odstęp co
najmniej 50 cm.

•

Stosować wyłącznie wymienione środki (bioetanol).

•

Etanol ze stacji benzynowych jest nieodpowiedni z powodu silnych, nieprzyjemnych
zapachów.

•

Nigdy nie wolno wlewać bioetanolu do otwartego ognia. Zagrożenie pożarem i wybuchem!

•

Nigdy nie trzymać dłoni nad palnikiem, ponieważ płomień może być bezbarwny. Ryzyko
oparzeń!

•

Płyty szklane kominka stają się bardzo gorące. Ryzyko oparzeń!

•

Kominek należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach o wielkości co najmniej 46 m3 lub
wielkości pomieszczenia co najmniej 20 m2 (o wysokości stropu 2,3 m).

•

Nigdy nie zostawiaj kominka na bioetanol bez nadzoru.

•

Nie pozwól dzieciom i zwierzętom zbliżać się do kominka.

•

Przestrzegać instrukcji obsługi pojemnika.
Nigdy nie wolno wlewać bioetanolu do otwartego ognia! Zagrożenie pożarem i
wybuchem!

Bezpieczne przechowywanie bioetanolu
•

Bioetanol należy przechowywać w bezpiecznych pomieszczeniach, w których nie ma
otwartego ognia. Paliwo należy przechowywać z dala od dzieci.

•

Bioetanol należy przechowywać zawsze zgodnie z przepisami krajowymi lub regionalnymi.
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•

Nie przechowuj bioetanolu w pomieszczeniach o temperaturze pokojowej powyżej 25°C, z
dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.

•

Nie należy przechowywać w domu więcej niż 5 litrów bioetanolu.

•

W pobliżu urządzenia należy umieścić odpowiedni sprzęt gaśniczy (np. gaśnice pianowe,
koce gaśnicze, piasek).

Uwagi dotyczące bezpiecznego środowiska
•

NIE WOLNO używać kominków z bioetanolem na zewnątrz i należy unikać przeciągów.
Upewnij się, że żadne łatwopalne przedmioty nie znajdą się w pobliżu, nawet w przypadku
pojawienia się wiatru.

•

Nigdy nie przesuwaj urządzenia podczas pracy!

Znaczenie symboli
Nie wolno wlewać paliwa do otwartego ognia.
Nie wolno wlewać paliwa do gorącej komory spalania.
Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na kominku.
Chronić kominek przed przeciągami.
Nigdy nie wolno dmuchać do kominka.
Nie sięgać po płomień.
Nie umieszczać kominka w pobliżu łatwopalnych przedmiotów.
Należy przygotować odpowiedni środek gaśniczy lub koc gaśniczy.
Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi paliwa. zagrożenie dla zdrowia
Ostrzeżenie o substancjach łatwopalnych
Zakaz palenia
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