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Författare: Petri Tuomela.

Annan Information
Placering av delar För att du ska kunna använda dig, ska du försäkra dig om att alla delar är
placerade. Trbriketter avger mycket värme. Vissa typer utökar sig kraftigt med en okontrollbar
förbränning till följd. Lng brinntid Lng eldningstid uppns, om det är minst 2 st., Men mycket
stora vedtrn och man samtidigt reglerar ner regleringsstngen. Bränsletyper Vid temperaturer
kan ugnen skadas, t.ex. kan glaset bli vit. Det finns ett lämpligt skikt av embers när kaminens
botten är helt täckt.
Stofferna kan också skada din brännare och skorsten, varigenom garantin på produkterna
upphör. Dren är bara vid upptenning, ny infyring och rengöring. 33. Nr ilden har sluknet, ska
dren pnes och vre penna peisovnen avkylare till rumstemperatur. 2. Andra fyring
Reguleringsstangen (1) skubbar helt till hjre, och skydespjldet (2) i eller under lgen bnes helt.

Kon- takt din lokala HWAM-återförsäljare för vidare råd och vägledning vid montering.
Installation av braskaminen ska utföras enligt denna bruksanvisning av en behrig montr. Fr
svag eldning Om det eldfasta material i brnnrummet är svart efter en eldningen, kaminen
frorenar och det automatiska inte fungerar optimalt.
Vid rengjring av skorsteinen ska ochs rykrr och rykkammer över rykledeplaten av stl rengjres.
Det går bara att välja, återställa och rengöra. Vid brandstängning stäng alla spjäll och ring
brandmännen. Utgångspunkten på en kall spis är ca 100 över horisontell. Bränselstyper Vid
temperaturer kan ugnen skadas, t.ex. kan glaset bli vitt. HWAM Vivaldi med väggbeslag får
inte monteras på en murad vägg med brännbart material mot baksidan av denna murmur. Kol
brinner vid hög temperatur och ger mycket sot. På en kall spis styrs startpunkten för känseln.
Om du lägger dig in på grund av att du har en tid innan temperaturen blir så att du får en bra
uppgift. Spjeldplatene ska vara trevliga och rena och ligga obegränsat i varandra.
Vertikal snitt av brndeovnene (Tegning B): B1: Brndeovne utan bagefag (HWAM Beethoven,
HWAM Vivaldi, HWAM Mozart, HWAM 30) B2: Brndeovne med bagefag (HWAM Beethoven
H) B3: HWAM Ravel B4: Brndeovne utan bagefag (HWAM Monet, HWAM 60) B5: Brndeovne
med bagefag (HWAM Monet H) 8. Vid avbrott som du inte själv kan rätta till, bör du kontakta
återförsäljaren. 57. Det är emellertid viktigt att först kontrollera de tillämpliga reglerna. Stål
skorsten. 2. Rökgasarmbåge. Passar in i rökluftsuttag. 3. Brick-built jamb av rökrör. 4.
Inbyggd rörhylsa. Rensning Fr feiing ska reguleringsstangen glidas helt till vänster för att
undvika att det kommer till och ut i automatiken. (HWAM Beethoven H) B3: HWAM Ravel
B4: Peisovner utan bakerom (HWAM Monet, HWAM 30) B2: Peisovner med bakerom
(HWAM Beethoven H) B3: HWAM Ravel B4: HWAM Monet, HWAM 60) B5: Peisovner med
bakerom (HWAM Monet H) 1. Rykhylla. Peisovn B1, B2, B3: Skal ligga på stagskinnen och
håll i sidorna. Rk ut i rummet, nr luckan ppnas -Spjllet i skorsten kan vara stngt. Spis B4, B5:
Placeras i skenan på bakplattan och på hållarna i sidorna. 2. Baffelplatta. Hängs upp i 3 krokar
under topplattan. Låt luckan fortsätt tills det inte längre bildas på glaset (efter 510 minuter).
Rekommenderade trsorter Alla slags tr, f. eks. birk, bg, t ex elm, ask, nletr och frugttr, kan
användas som brndsel i din brndeovn. Lodrtt tvrsnitt av kaminerna (Ritning B) B1: Kamin
utan bakfack (HWAM Beethoven, HWAM Vivaldi, HWAM Mozart, HWAM 30) B2: Kamin
med bakfack (HWAM Beethoven H) B3: HWAM Ravel B4: Kamin utan bakfack (HWAM
Monet, HWAM 60) B5: Kamin med bakfack (HWAM Monet H) 20.
Rkrret och skorstenen ska alltid vara avsedda för användning av braskaminer.
Servicekontrollen ska alltid utföras av en auktoriserad montr. Håll dörren till käften tills
kondens inte längre bildas på glaset (efter ca 5-10 minuter). Krav på skorsten och rökrör
Skorstenen måste vara av tillräcklig höjd för att möjliggöra ett tillräckligt utdrag och för att
förhindra rökproblem. Kaminen kräver ett utkast på minst 12 Pa. Stng luckan. Nej, alla
spontalkläder har tagit med dig för att du ska ha en reglerspaken (1) i mittlget. 26. Därefter
sänks den under hållarna (3) och glider ut i en vinkel.
Kontrollera jevnligt vid packningene och dra och askeskuffen är hela och mjuka.
Pinolskruven (1) på handtagets undersida drar igen. Om elden går ut, tryck reglaget (1) längst
till höger tills bränslet hamnar i brand och dra sedan reglaget till mittläget igen. Tänk på att
reguleringsstangen ska stängas igen. Rengjring av glas Det rekommenderas att avrinningen är
avslutad. Emballasjen från HWAM-ugnen ska hanteras enligt lokala avfallsföreskrifter.
Skorstenens vikt ska rknas ut efter dimension och hjd.

Stoking (drawing E) När inga fler gula flammor är synliga och ett lämpligt skikt av embers har
byggt upp kan ugnen strykas igen. Män du kan hja eller snka temperaturen med reglerspaken
(1). Krav til rummet Det ska alltid kunna tillföras frisk förbränningsluft till det utrymme där
ugnen ska monteras. Det ska därför peka på regleringsstangen och eventuellt
ruteskylregulatorer p dra. Spis F3, F4: Lyft upp rökhylsan (1) från skenan på bakplattan. Lsne
skruen (1) på undersidan av hndtaket med en 2,5 mm unbraconkkel. Efter en längre tid är det
viktigt att kontrollera för blockeringar i skorstensrret.
Rekommenderade dimensioner Dimensionerna på veden är viktiga för en god förbränning.
Dimensionerna ska vara enligt följande: Bränsletyp Längd i cm Diameter i cm Trä för att
släcka en eld (finhackad) 25-33 2-5 Hakat trä 25-33 7-9 Ljuskaminen (ritning E) Skjut
reglerventilen ( 1) längst till höger och helt öppna glidspjället (2) i eller under dörren. Rökrör
och skorsten måste alltid vara lämpliga för spisanslutning. Kontakta din HWAM-återförsäljare
för mer information. Isolering med flera revner och var biter är lsnet eller falt ut br skiftes.
Kom ihg att reglerspaken drefter ska stngas.Var uppmrksam p, att eldning med andra
brnsletyper n ved medfr en sotig ruta.
Gldelaget är passelig nr hela bunnen är täckt, och gulden lyser i en ring runt rysteristen.
Vedlikehold Rengjring Vedlikehold av ugnen br endast gör att ugnen är kall. Generellt om
eldning Snabb och kraftig vrme: Snabb eller kraftig vrme uppnås genom att elda med många
men men ändå. Det rekommenderas att du använder torrt klyvet tr med en fuktighet p max.
20%. Eldning med vgt tr ger bd sot, miljpverkan och dlig brnsleekonomi. För att det kan
glädjas i flera dagar efter att elden i eldstaden är slukad. Okontrollerad förbränning Felaktig
tätning i dörr eller askpanna. Det är alltid en frdel att rdfrga skorstensfejarmstaren, innan ni
monterar kaminen.
HWAM Vivaldi med vggbeslag kan bara monteras på murad vgg, men det innebär att
braskaminen måste tas ner från vggen vid underhåll av automatiken. Det dagliga underhållet
begränsas till ett minimum. Peis ovnen kräver tillfrsel av ca. 11-14 m3 luft pr. tid. Ett pent
fönster eller en reglerbar luftventil anses vara tillräcklig, men man kan även ansluta hiss och
ett HWAM-friskluftssystem. Skorstensdraget is formed by temperature differences inside the
chimney and outside the chimney. It may also be necessary for this purpose. 34.
Skorstensdjupet skapas av skillnaderna i temperaturen inuti och utanför skorstenen. Ju högre
temperaturen i skorstenen desto större är utkastet. Del veden extra fint, använd en extra
upptenningsbrikett etc.

