Dansk monterings- og brugervejledning.

ignoRa® Bio Pejs installations og
brugervejledning

Tak fordi De valgte en ignoRa® bio pejs. Det anbefales at De læser denne vejledning omhyggeligt
igennem, inden De tager Deres nye pejs i brug. Hvis der skulle opstå tvivl med hensyn til ibrugtagning eller
eventuel montering, skal De tage kontakt til Deres forhandler.
Produceret I følge DIN EN ISO 9001:2000
Dele af produktet er testet af TÜV
“P” Certificeret af S.P. og SITAC
SITAC AB certifikats nummer TG 0041/08 ignoRa Gulvmodeller - TG 0040/08 ignoRa Væg modeller
Alle rettigheder er forbeholdt – © Copyright 2008 M.E Nordic Int. A/S. Seneste reviderings dato 14.05.08

Test og indholdsfortegnelse, Side 1

Bio alkohol/Bio ethanol er en brandfarlig væske type klasse 3 PGII.
Regler for opbevaring og anvendelse er forskellig fra land til land.
Kontakt din forhandler, lokale brandmyndigheder eller M.E. Nordic for de gældende regler der hvor du bor.
ignoRa® er et registreret varemærke af M.E. Nordic Int. A/S.
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Test og indholdsfortegnelse, Side 1

Tillykke med Deres nye ignoRa® bio pejs.
Hos M.E. Nordic lægger vi stor vægt på sikkerhed, kvalitet og finish. Vores produkter underlægges en
løbende udvikling og forbedres løbende. Vi får testet vore produkter af de førende test centre, din garanti
for produktet holder i årevis.
•
•

•
•
•

•
•

Brugervejledning. Side 2

•

Læs denne brugervejledning grundigt igennem inden at du tager din ignoRa® Bio pejs i brug.
(Følger du ikke denne brugervejledning er der risiko for materiel- og person skade)
Hold en sikkerhedsafstand på minimum 1 meter til pejsen når den er i brug, så løsthængende
tøj ikke kan komme i nærheden af flammen. Børn og dyr skal holdes under opsyn når der er i
ild i pejsen. Til de fritstående modeller findes en glasfront som ekstra tilbehør, som forhindrer
direkte kontakt med flammerne .
Bio alkohol/Bio ethanol er en brandfarlig væske, UN1170 klasse 3 PGll. Regelsættet for
håndtering, opbevaring kan varigere fra land til land. Har du spørgsmål til dette skal du
kontakte din forhandler, lokale brandmyndigheder eller M.E. Nordic.
Ved placering i offentlig miljø er det anbefalet at du tager kontakt til de lokale
brandmyndigheder. Vi anbefaler at du opbevarer en pulverslukker og et brandtæppe let
tilgængeligt i nærheden af din Bio pejs.
Smid aldrig andre materialer såsom papir, træ, sten eller lignende i pejsen.
Brænd boksen som indeholder Bio alkoholen bliver udsat for meget høje temperaturer når den
er i brug, og kan let antænde træ eller andet brandbart materiale som ligger i Bio pejsen. Hvis
du skal dekorere din Bio pejs med andet end ignoRa® dekorations træ (ekstra tilbehør) skal du
sikrer dig at det er varme bestandigt og ikke kan trille eller falde ned i hullet på brænd boksen
og blokere så dækslet ikke kan skydes frit frem og tilbage.
Bio pejsen må ikke anvendes i lokaler hvor temperaturen overstiger en normal stue temperatur.
Pejsen må ikke anvendes i brandfarlige eller eksplosionsfarlige lokaler (enl. EN 60079-10 og
SRVFS 2004:7)
Bio alkoholen må ikke forvarmes.

1 meter
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Eksplosionsfare
•
•
•
•
•
•
•
•

Anvend kun ignoRa Bio alkohol.
Brænderen må IKKE fyldes op når der er ild i brænderen, eller brænderne (hvis flere er monteret
på en specielkonstrueret model).
Alt åben ild og rygning er forbudt ved håndtering af Bio alkohol/ Bio ethanol.
Når ilden er gået ud og du skal genopfylde brænderen skal du være sikker på at brænderen er
kold.
Vent i mindst 30 minutter inden du fylder nyt Bio alkohol på.
Hold flasken på langs med hullet i brænderen ved påfyldning.
Anvend en tragt så du ikke spilder Bio alkoholen.
Bio alkoholen opbevares tørt og køligt, men aldrig i samme lokale som din Bio pejs.
Din Bio pejs må aldrig forlades under brug. Findes der børn eller dyr i nærheden skal du være
ekstra opmærksom på deres færden. Brænderen bliver meget varm under brug og kan forårsage
svære forbrændinger ved berøring.
Ved indendørs brug må lokalets størrelse ikke være mindre end 20 m² eller 48 m³ hvor bio pejsen
er placeret.
Ild skal altid benytte ilt, så tænk på ventilationen! Åben gerne et vindue på klem og sørg for god
ventilering. Dog ikke træk.
Lider du af åndedrætsbesvær, astma eller lignende, skal du kontakte din læge, inden brug.
Kontroller at du placerer din Bio pejs sådan at den ikke kan vælte eller tippes.
Tænd aldrig pejsen hvis du har mistanke om en defekt.
For at garantien ikke skal blive ugyldig skal du sørge for at bio pejsen anvendes som beskrevet i denne
manual og ikke foretage konstruktive ændringer.

Sikkerhedsanvisning. Side 3

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med din ignoRa® Bio pejs skal du kontakte din forhandler eller M.E.
Nordic Int. A/S
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Standard tilbehør.
Med din nye ignoRa® Design Bio pejs medfølger ignoRa® brænder og regulator til at justere størrelsen
på flammen med. Er disse ikke at finde skal du straks tage kontakt til din forhandler.
Brænderen sættes ned i sikkerhedskammeret, kontroller at der ikke ligger noget i sikkerhedskammeret
som kan forhindre brænderen i at ligge plant.

ignoRa® brænder

Sikkerhedskammer

ignoRa® regulator
Pak din bio pejs ud af emballagen og kontroller at der ikke er skrammer eller mangler. Er
der det skal du straks tage kontakt til din forhandler.
Ekstra tilbehør
ignoRa Bio alkohol leveres i 1 liters flasker. Flasken er nem at håndtere
samtidig med at flasken er udstyret med en sikkerheds prop som skal
presses ned og drejes imod uret for at åbnes.
Bio alkohol er produceret af organiske materialer såsom korn, majs og
sukker etc. Dette gør Bio alkohol biologisk nedbrydelig, men bør
håndteres med forsigtighed ifølge anvisningerne på flasken.
ignoRa® Dekorations træ kan anvendes til at udsmykning i bio pejsen for
at opnå et naturtro udseende. Træet leveres enten i 5 eller 10 stk.
assorteret stykker træ i varierende størrelser.
Dekorations træet kan ikke antændes ved brug i ignoRa® bio pejse

Ekstra tilbehør. Side 4

ignoRa® Box in box kan anvendes i en eksisterende pejs eller pejseindsats.
Den ydre kasse indeholder et sikkerhedskammer ligesom de øvrige ignoRa®
bio pejse.

ignoRa® Glasfront kan monteres på alle fritstående modeller af ignoRa®
Design Bio pejse i stål serien som er leveret i 2008.
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Gulv modeller
Til alle former af montering/fastgørelse i væg anbefaler vi Würth skruer og pluk. www.wurth.com
Tal med din forhandler omkring skruer til netop den type væg du vil montere i!
•
•
•
•
•
•

Pejsen skal have 3 vægge eksklusive bunden
Pejsen skal forankres enten i gulv eller væg sådan at den ikke kan vælte.
Eksempelvis kan man benytte sengebeslag til fastgørelse i væg. Se eksemplet for neden.
Ved montering af pejsen mod en væg af gips kræves en branddæmpende plade af typen Internit
L.V. når temperaturen kan overstige 45 C۫, som monteres på væggen hvor pejsen skal stå.
Skruer, beslag og Internit L.V. kan du forhøre din forhandler eller en trælast om.
Sørg for at placere din bio pejs så den ikke kan vælte. Vi fraråder montering af hjul i bunden af din
bio pejs.
Hvis du har købt en ignoRa® MDF / gulv model skal der være minimum 1cm luft i mellem væg og
pejs.

Installation og montering. Gulv / Væg modeller. Side 5

Pejs

Væg

Væg hængte modeller
OBS! Hver enkelt skrue/pluk skal kunne tåle et træk på mindst 50 kg.
•Beton / Mursten: Ekspansions pluk af stål, længde mindst 50 mm i massiv
væg

•Træ væg. Træ skrue med en længde på mindst 45 mm i lægte eller
massivt træværk.
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Træ lægte
•Gips væg: Branddæmpende plade af Internit L.V. skal
anvendes og monteres med stål træ skruer i lægterne.
Længden på skruerne skal være mindst 30mm længere
end gipspladerne og Internit pladen til sammen. Brug
samme fremgangsmåde til at montere Internit pladen i træ
væg som vist på side 5. Pejsen monteres ved at benytte
ekspansions pluk af stål igennem Internit pladen.

Internit L.V.

Træ skrue

Væg model
Ved montering på væg skal du sikre dig at anvende de skruer og pluk som passer til væggen.
Pejsen må ikke monteres på en fugtig eller ikke bæredygtig væg.
1/ Skruerne monteres i væggen i den ønskede højde. Antallet af skruer (2 eller 4, afhængig af model) skal
være det samme som antallet af øskner på bagsiden af pejsen. Skruens hoved skal stikke ca. 5mm fra
væggen, så pejsen kan løftes op og hænges fast ned over skrue hovedet. Kontroller at alle skruer sidder
forsvarligt fast i væggen!

Installation og montering. Væg modeller. Side 6

Eksemplet til højre viser hvordan en pejs
skal låses fast i eksempelvis beton. Husk
at benytte de korrekte typer af skruer og
pluk alt efter hvilken type væg du har. Efter
pejsen er monteret skal du afslutte med at
skrue en skrue med låsnings skive i
væggen for at forhindre at pejsen ved et
uheld kan falde ned ved stød eller slag.

Låse skive

.

Pejs

2/ Sørg for at holde en sikkerhedsafstand på mindst 1 meter til alt brændbart materiale som gardiner og
møbler rundt om pejsen. Kontroller at pejsen står/hænger forsvarligt fast inden du tænder op.
1/

2/

1 meter
Øsken

Hvis pejsen skal flyttes skal du sikre dig at ilden er slukket og afkølet samt brænderen er tømt for Bio alkohol.
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ignoRa® bagsiden (ekstra tilbehør) anvendes til de fritstående ignoRa modeller hvor man ønsker at
placere dem op ad eller montere dem på en væg.
Eksempel på en fritstående ignoRa® Design Bio pejs som du kan
montere på en væg med bagsiden.

ignoRa® bagsiden monteres på væggen.
VIKTIGT! Se side 6 for en udførlig beskrivelse.

Når skruerne er monteret i væggen, hænges bagsiden ned over skrue
hovederne. Pilene viser beslagene hvor bagsiden og pejsen fastgøres.
Pas på ikke at bøje beslagene, da dette vil vanskeliggøre montering af
pejsen.

ignoRa® Design Bio pejsen løftes op og hen over bagsiden.

ignoRa® bagside. Side 7

De medfølgende skruer skrues igennem monteringshullet på beslaget.
Det er to beslag for oven inde i pejsen.

De medfølgende skruer skrues igennem monteringshullet på beslaget.
Det er to beslag for neden inde i pejsen.

Test og indholdsfortegnelse, Side 1

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

Sådan anvender du din ignoRa® Design Bio pejs. Side 8

•
•
•
•
•

•
•

Inden pejsen tages i brug skal du skylle brænderen igennem med
postevand. Dels for at rengøre brænderen men også for at kontrollere
at den er tæt.
Hæld bio alkoholen i den medfølgende speciel udviklede ignoRa®
brænder. Skulle det ske at brænderen overfyldes med bio alkohol skal
du tørre det op med køkkenrulle eller lignende. Vent med at tænde op
til du er helt sikker på at alt det spildte bio alkohol er væk.
Pas på kun at hælde Bio alkoholen ned i selve brænderen. Du skal
være ekstra forsigtig med de typer af pejse som har en mat malet
indsats da bio alkoholen kan opløse den varmefaste maling.
Anvend altid en tragt når du fylder bio alkohol op. Hold flasken på
langs ad hullet i brænderen som vist på billedet.
Når en kold pejs skal tændes op er det nemmest hvis brænderen er
fyldt med bio alkohol dog max. 1cm fra toppen. Er brænderen kun ½
fyldt vil den være vanskelig at tænde. Vær opmærksom på at
flammens størrelse bliver større efterhånden som brænderen bliver
varm, og du kan spare på bio alkoholen ved at skrue ned for flammen.
Når du skal tænde op skal du anvende en langhalset lighter som ikke
er lavet af plastik eller andet brandbart materiale.
Anvend gerne brandsikre handsker når du tænder/slukker for pejsen
eller skal justere størrelsen på flammen.
For at justere på størrelsen af flammen skal du stikke den tynde ende
af regulatoren ned i det lille hul på skydedækslet af brænderen, og
derefter skyde den frem eller tilbage. Hver opmærksom på at
regulatoren bliver varm når den kommer i kontakte med den varme
brænder, og derfor skal du kun holde fast i enden med det sorte runde
håndtag. Når du er færdig med at justere skydedækslet, skal du være
opmærksom på at du ikke lægger regulatoren på et brandbart
materiale.
Når du skal slukke for brænderen skal du skyde dækslet helt over
hullet på brænderen.
Vi anbefaler at du altid lader brænderen forbrænde alt bio alkoholen
og ikke slukke for flammerne.
Hvis du skal tænde for pejsen og der er gamle rester af bio alkohol i
brænderen, skal du åbne for skydedækslet og lade det være åbent i 5
minutter inden du tænder. Der kan være alkohol dampe inde i selve
brænderen som vil antændes hvis du tænder øjeblikkeligt, pust hen
over brænderen for at fjerne disse dampe.
Hvis du har købt ignoRa® dekorations træ (ekstra tilbehør) skal du
sikre dig at du ikke spilder på disse når du fylder bio alkohol på.
Samtidig fraråder vi at lægge dekorationstræet direkte i flammerne.
Dekorer dem rundt om selve brænderen.
Når pejsen er i brug skal du sikre dig tilstrækkelig ventilation, eventuelt
et vindue på klem. Dog aldrig træk!
Stil aldrig pejsen i små lokaler. Lokalet skal være mindst 20m² og ikke
under 48m³.
Skulle det begynde at brænde ukontrolleret ved et uheld skal du
slukke branden med en pulverslukker eller et brandtæppe. Brug aldrig
vand til at slukke ilden med da dette vil sprede ilden.
Pejsen må ikke anvendes som varmekilde alene i et lokale.
Vi anbefaler at du kun anvender ignoRa® Bio alkohol / Bio ethanol i
ignoRa® brænderen. Visse gele typer afgiver slagger i brænderen
som ikke kan fjernes.
Rengøring af brænderen sker med almindeligt vand og eventuelt en
skuresvamp.
Gør det til en vane at kontrollere brænderen indvendigt for rust og
lækage hver gang du skal tænde op. Når du skyller brænderen
igennem med vand for at rengøre den skal du samtidig tjekke den for
lækage. Er brænderen ikke tæt skal du ikke tænde op og bringe den til
din forhandler.
Der kan opstå misfarvninger inde i selve pejsen, dette kan fjernes med
en opvreden fugtig klud.
Anvend aldrig rengøringsmidler for rengøring af pejsen. Rester af
rengøringsmidlet kan brænde sig fast når pejsen bliver tændt.
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Hvor kan jeg købe Bio alkohol
Anvend kun ignoRa® Bio alkohol. Find forhandler på www.ignoRa.eu
Der kommer røg / lugt ud af min pejs
Første gang du anvender din pejs skal du starte med at skylle brænderen igennem med almindelig vand for
at fjerne rester / urenheder fra produktionen.
Hvis du anvender dekoration i din pejs som ikke er et ignoRa® produkt skal du fjerne dem.
Brandfarligt materiale som ikke er et ignoRa® produkt kan sode og udvikle røg samt antænde.
Bio alkohol/Bio ethanol er et naturprodukt, hvor ingredienserne kan varigere og udvikle en svag duft.
Min ignoRa brænder er ikke tæt
Tag omgående kontakt med din forhandler! Tænd IKKE op da det kan resultere i materielle og person
skader.
Jag kan ikke tænde min pejs eller den går ud når jeg forsøger at tænde den.
Fyld brænderen helt op med Bio alkohol, dog max. 1 cm. fra toppen af brænderen.
Forudsat at det er over ½ time siden at pejsen sidst var tændt!
Jag har spildt Bio alkohol
Tør det op med køkkenrulle eller lignende. Vent med at tænde op til du er helt sikker på at der ikke er flere
rester af bio alkohol tilbage.
Jag har købt en fritstående ignoRa® Design Bio pejs men vil nu have en væg model
Du kan altid efterfølgende købe en ignoRa® bagside som er varmefast, så du kan hænge din pejs på
væggen. (forudsat at pejsen er købt i 2008)
Jag vil male min Bio pejs
Du kan efterfølgende male din pejs. Til den indvendige side skal du blot huske at benytte varmefast maling.
Forhør din forhandler eller farvehandler.
Konstruktive ændringer
Garantien bortfalder ved konstruktive ændringer
Garanti
Din ignoRa® Design Bio pejs med tilbehør er omfattet af den danske købelov.
Husk at gemme din kvittering / faktura da dette er dit garantibevis.
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