Kieto kuro krosnelės įrengimo ir naudojimo instrukcija.
Krosnies efektyvumas priklauso nuo tinkamo įrengimo, jį turi atlikti
kvalifikuoti specialistai, vadovaujantis standartais ir galiojančiomis
saugos taisyklėmis. Krosnelės pastatymo vieta turi būti atrinkta taip,
kad oro srautas eitų laisvai, įsitikinkite, kad aplinkiniai objektai ir
grindys būtų nedegūs.
Atkreipkite dėmesį į grindų tvirtumą. Jei grindys neatlaiko
krosnelės svorio, būtina sustiprinti grindis, arba pasikonsultavus su
kvalifikuotais specialistais, viryklę pritvirtinti standţiais laikikliais.
Maţiausias atstumas tarp krosnelės priekio ir degių medţiagų 40cm, tarp krosnelės šonų ir degios medţiagos - 40cm, tarp
krosnelės galinės pusės ir degios medţiagos - 30cm.
Krosnelės plieninės dalys yra apsaugotos aukštai temperatūrai
atspariais daţais. Per pirmuosius porą naudojimų, temperatūrai
pasiekus 350°C, daţų stabilizavimosi metu gali susidaryti
dūmai ir kvapas. Patalpa, kurioje yra krosnelė, turi būti vėdinama.
Krosnelė pagaminta taip, kad degtų esant uţdaroms durelėms.
Durelės turi būti atidaromos tik tada, kai reikia įdėti kuro. Būtina duris
daryti lėtai, kad viduje esantis slėgis nepakistų. Greitai atidarius duris
gali būti įtraukta liepsną ir dūmai. Kuras turėtų būti papildytas tik tada,
kai susidaro ţarijos.
Būkite atsargūs, nes krosnelė įkaista ir tampa labai karšta.
Negalima leisti vaikams kūrenti bei ţaisti šalia krosnelės. Visada turi
būti nuolatinis švieţio oro degimui.
Nedėkite itin degių medţiagų į kuro kamerą, arba ant
kitų krosnelės dalių.
Neleiskite krosnelės dalims įkaisti iki raudonumo. Nenaudokite
šiukšlų, netinkamo ir nerekomenduojamo kuro kūrenimui. Prieš
krosnelės naudojimą pakuotė turėtų būti išardyta, dalys pagamintos
iš kartono, medţio ar plastiko, turėtu būti pašalintos iš kuro kamerų,
nuimti nuo krosnelės.
Instrukcijos nesilaikymo atveju, gamintojai nėra atsakingi uţ
bet kokią padarytą ţalą.

1. KROSNELĖS FUNKCIJOS
1.1. Krosnelės aprašymas
Krosnelė yra skirta šildyti uţdaras patalpas. Stiklas, esantis kuro
kameros duryse, plieninės krosnelės dalys spinduliuoja karštį.
Krosnelės dalys yra pagamintos iš šalto valcavimo
plieno, kuro kameros durelių stiklas yra atsparios aukštai
temperatūrai.

1.2. Montavimas
Pasinaudokite kvalifikuotų specialistų pagalba, kurie išmano
saugos taisykles ir krosnelių įrengimo sąlygas. Klaidingai įrengta
krosnelė gali sukelti nelaimingus atsitikimus (gaisrą, sprogimą
kamine, izoliavimo medţiagų degimą ir tt).

1.3. Pirmasis krosnelės naudojimas
Pirmą kartą naudojant viryklę, gali atsirasti dūmai ir kvapas, kuris
atsiranda iš apsauginių daţų. Tai yra normalu, nes kai yra aukšta
temperatūra - daugiau kaip 350 °C, veikia daţų stabilizavimas.
Labai svarbu išvėdinti patalpas.
Prieš naudojant viryklę, dulkės ir visos kitos nehigieniškos
medţiagos turėtų būti nušluostytos sausu skudurėliu. Per pirmąjį
krosnelės uţkurimą, kuro kiekis turėtų būti sumaţintas iki ½
rekomenduojamo kiekio, siekiant tinkamai išbandyti krosnelės darbo
efektyvumą.

1.4. Krosnelės kambario ventiliavimas
Tinkamas patalpos vėdinimas yra būtinas, kad krosnelė veiktų
efektyviai, be rizikos kambario gyventojams, nes degimo metu
krosnelė naudoja naudoja iš oro paimtą deguonį. Svarbu,
kad kambaryje būtų oro ventiliacijos sistema su įeinančiu ir išeinančiu
ortakiais.
Įspėjimas: Jei nebus laikomasi instrukcijos, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės. Krosnelei negali būti daromi
jokie pakeitimai.

2.KAMINAS
Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas kamino kokybei. Kaminas
turi būti pagamintas pagal atitinkančius standartus. Kaminas turibūti
reguliariai valomas. Krosnelė prijungiama prie kamino per išėjimą,
kuris yra krosnelės viršutinėje arba galinėje dalyje, su atitinkamu
išmetamuoju vamzdţiu, siekiant uţtikrinti sandarumą ir dūmų srauto,
iš krosnies kamino link. Dūmtakio vamzdis negali būti per
giliai kamino viduje, kad nesumaţintų vidinės erdvės ir tokiu būdu
nepaţeistų kamino projekto.

2.1. Oro srovė.
Nepakankamas oro srautas yra daugumos neefektyvaus
krosnelių degimo skundų prieţastis. Reikiamas pratekėjimo slėgis,
reikalingas viryklei yra 10 Pa. Maţesnė vertė neatitinka tinkamo
degimo, tad susidarančios anglies nuosėdos gali sukelti labai daug
dūmų, kurie negali ištrūkti į išorę, o išeina per tinklelį ir duris. Jei oro
srauto slėgio vertė yra per aukšta, degimas vyksta per greitai, ir
šiluma bus prarandama per kaminą.
Prasto oro srauto poţymiai yra:
- Nešvarus stiklas ant durų, karšta rankena;
- Iš krosnelės į kambarį sklindantys dūmai.

2.2 Pagrindinės savybės
Kad oro srautas lengviau keliautų per kaminą, kaminas turi
išsikišti ne maţiau kaip vieną metrą virš stogo krašto. Kaminas neturi
būti apsunkintas kitų kaimyninių objektų. Kamino matmenys
gali skirtis, priklausomai nuo jo modelio, tačiau, siekiant
uţtikrinti gerą dūmų ištekėjimą, kaminas pačiame gale, visada
turi būti dvigubai platenis nei vamzdţių šalia krosnelės, dangtis
niekada neturėtų trukdyti oro srautui. Kaminas turi leisti dūmams
sklisti, net tada, kai yra stiprūs horizontalūs vėjai ar kai yra blogas
oras, nes jis maţina dūmų išėjimą iš kamino. Sunkų dūmų
pratekėjimą gali sukelti ir mūro, plytų, kitų medţiagų, sudarančių
kaminą irimas. Tai gali būti susidarantys sluoksniai iš
sudegusių medţiagų ir kitų pašalinių daiktų, kurie galėjo įkristi į vidų.

Kaminas turi būti termiškai izoliuotas, kitaip atsiras kondensacija.
Kamino viduje esančios medţiagos turėtų būti lygaus paviršiaus,
naudojamos medţiagos turėtų būti atsparios temperatūrai ir
cheminiams degimo produktams.

2.3 Kamino įrengimo rekomendacijos:
Kamino vidus turi būti lygus, nelaidus dujoms per medţiagas
su šilumos izoliacija.
Kamino aukštis, m
5
10
15

Apvalaus kamino
skersmuo, cm
20/22
18/20
15/16

Kvadratinio kamino
matmenys, cm
20 x 20
18 x 18
16 x 16

2.4 Krosnelės prijungimas prie kamino
Metalinis vamzdis, prijungtas prie krosnelės kamino,
neturėtų būti maţesnio skersmens nei pats krosnelės kaminas.
Stenkitės naudoti kuo maţiau kreivių, kampų ir horizontalių linijų,
o jei tai neįmanoma, įsitikinkite, kad nuolydis visada yra ne maţesnis
nei 2/3 cm per metrą.
Prie kamino, į kurį prijungta krosnelė, neturėtų būti prijungta
kitų prietaisų kurie naudoja dujas kaip kurą.
Negalima įterpti vamzdţio per giliai kamino viduje, nes taip
sumaţinamas krosnelės viduje esančio kamino skersmuo.

2.5 Išmetamųjų vamzdţių ir kamino valymas
Kiekvieną kartą pastebėjus, kad oro srautas yra sumaţėjęs,
būtina išvalyti krosnelę, dūmtraukių vamzdţius ir kaminą.
Suodţiai ir nesudegusio kuro likučiai turėtų būti šalinami
naudojant papildomus priedus ir apsauginę įrangą. Valymas turi
būti atliekamas, kai krosnelė yra šalta.
Krosnelės sujungimo su kaminu vamzdis turi būti kuo
trumpesnis, tvirtinimo vieta turi būti hermetiška. Vamzdţiai turi būti
stipriūs ir stabilūs. Dūmų išėjimo vamzdţiai turi būti hermetiškai
prijungti prie kamino.
Įspėjimas: Degios medţiagos, kurios yra arciau nei 20 cm nuo
krosnelės, turi būti pakeistos medţiagomis, atspariomis ugniai ir
aukštai temperatūrai. Kad krosnelė dirbtų efektyviai, svarbu, kad
patalpoje būtų pakankamai švieţaus oro degimui. Tai reiškia, kad per
oro angas, oras turi cirkuliuoti ir uţtikrinti degimą, net tada kai durys ir
langai uţdaryti.
Kamino trauka turi būti 12 Pa, matuojant nuo tada, kai krosnelė
yra karšta. Kai trauka viršija 15 Pa, būtina sumaţinti ją įmontujant
papildomus voţtuvus, kurie kontroliutų trauką išmetimo
vamzdyje arba kamine.

3. MEDIENA
Naudokite tik sausą medieną! Mediena būti aukštos kokybės. bei
sausa kūrenimo metu.
Turėkite omenyje, kad kai mediena yra drėgna, medienos
kaloringumas yra maţesnis, nes drėgmės buvimas reiškia, kad daug
pagamintos šilumos yra sunaudojama drėgmės garinimui, be to,
atsiranda uţdusimo rizika. Rekomanduojama medienos drėgmė yra
20%.

3.1 Dţiovinimas
Drėgna mediena dega prastai, sunku uţkurti ugnį, daroma ţala
kaminui. Oru prisotintas vanduo perneša su kondensatu tokias
medţiagas, kaip acto rūgštį, alkoholį, metilo alkoholį ir dervas,
kurios sluoksniuojasi ir yra kenksmingi krosnelei ir kaminui.
Švieţiai nupjauta mediena yra blogas kuro šaltinis. Didelis
energijos kiekis, sunaudojamas vandens garinimui, nes jaunos

medienos drėgmė (be medţio ţievės) yra apie 75%.
Siekiant gauti sausą medieną (su 15-20% drėgmės), ji turi būti
kertama ţiemą, pageidaujamo ilgio, supjaustyta į gabalus, kurių
maksimalus skersmuo yra 8-15cm. Mediena turi būti sandėliuojama
uţdaroje erdvėje su vėdinimu, bent 2 metus (4 ąţuolui, tačiau
pirmiausia turi būti veikiama lietaus, siekiant pašalinti tanina).
Mediena turi būti išdėstyta taip, kad būtų oro
srautas, kuris cirkuliuoja pro malkas ir išlaisvina drėgmę.

3.2 Tinkamo medienos pasirinkimo rekomendacijos
Niekada nenaudokite:
Ţalios arba drėgnos medienos, panaudotos medienos (daţytos ir
alyvuotos medienos, medienos nuo geleţinkelio, faneros lauţo ir
tt), ir labai kaloringos anglies.
Prieš tai minėtų medţiagų naudojimo metu sukeltai ţalai,
garantija netaikoma. Šiais atvejais gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės.

4. KROSNELĖS VALYMAS
Rekomenduojama išvalyti pelenus iš krosnelės kasdien. Niekada
neleiskite pelenams pasiekti grotelių, nes tai trukdytų oro srautams ir
gali sukelti gaisrą.
Krosnelės išorės dalių valymo metu nenaudokite abrazyvinių
produktų, kuriais galite sugadinti daţus.
Kuro kameros stiklas valomas tik tada, kai jau yra atšalęs.
Nenaudokite abrazyvinių produktų, nes paţeisite stiklo paviršių. Po
valymo nuplaukite jį švariu vandeniu ir nusausinkite. Keraminių
plytelių modeliams turėtų būti naudojamos drėgnos, minkštos audinio
medţiagos, kurios nepakenktų glazūrai.

5. NEILGALAIKĖS DALYS
Toliau pateiktos dalys laikomos neilgalaikėmis, joms garantija
netaikoma:
Visi hermetikai, stiklinės dalys, plokštės esančios ant ţidinio,
keramika ir dalys su cheminiu padengimu (chromas, nikeliuotos ir
cinkuotos dalys). Garantija netaikoma ţalai, kuri atsiranda netinkamo
įrengimo metu, netinkamų jungčių, kurios nėra įrengtos pagal su

prietaisu gautus nurodymus, arba ţalos, padarytos nekvalifikuotų
arba tam leidimo neturinčių asmenų.

6. REKOMENDACIJOS KAI SEZONIŠKAI
KROSNELĖ NĖRA NENAUDOJAMA
Po kuro kameros, vamzdţių ir kamino išvalymo, bandant
atsikratyti visų pelenų ir kitų likusių medţiagų, turite uţdaryti kuro
kameros duris ir jų reguliatorius. Krosnelės atjungimo nuo kamino
atveju, turite uţdaryti kamino išėjimą, kad kitos su ja
susijusios dalys galėtų veikti tinkamai.
Kamino valymas turi būti atliekamas ne rečiau kaip kartą per
metus. Patikrinkite hermetikų būkę ir, jei reikia, pakeiskite juos.
Jei krosnies pastatymo vietoje yra drėgmės, rekomenduojame
kuro kameros viduje padėtį medţiagų, kurios sausina orą.

7. VEIKSMAI PAŢEIDIMŲ ATVEJU
7.1 Krosnelės degimo problemos
- Patikrinkite, ar sujungimas su kaminu įrengtas tinkamai.
- Patikrinkite, ar kamino matmenys tinkamai atitinka krosnelei.
- Patikrinkite, ar kaminas yra tinkamai termiškai izoliuotas ir
pagamintas pagal standartus.
- Krosnies durelės turi būti tinkamai uţdarytos.

7.2 Sunkumai uţkuriant ugnį kuro kameroje
- Atidarykite pagrindinį oro ir dūmų reguliatorių
- Naudokite sausą medieną
- Vėdinkite kambarį pastoviam oro srautui ir pakankamam deguonies
kiekiui
- Būtinas vizualus kamino sujungimo su krosnele atitikimas

7.3 Dūmų išėjimas
- Patikrinkite, ar pirminio oro srauto reguliatorius yra atidaras
- Patikrinkite, ar yra nutekėjimas kamino pradţioje
- Patikrinkite, ar pelenai arba kas nors kitas nėra uţkišę vamzdţių
ar grotelių

- Patikrinkite, ar oro srautas yra pakankamas
- Patikrinkite, ar kaminas atitinka projektą
- Patikrinkite sandarumą

7.4 Dėmės ant stiklo
- Drėgna mediena: naudoti sausas malkas (ne daugiau 20%
drėgmės)
- Neteisingas kuras (ţr. leidţiamos medţiagos)
- Per daug kuro kuro kameroje
- Nepakankamas oro srautas
- Blogas sureguliavimas: jei antrinis reguliatorius yra uţdarytas,
stiklas apsineša labai greitai.

7.5 Kondensacija
- Per pimuosius naudojimus kondensacija yra normalu,
nes vidaus dalyse yra drėgmės.
- Jei problema ir toliau atsiranda, patikrinkite, naudojamą medieną. Ji
neturėtų būti drėgna arba netinkamai dţiovinama.
- Kaminas neturėtų turėti defektų, ir neturėtų per greitai atvėsinti
dujas.
Pastaba: Per krosnies gamybą naudotos medţiagos NĖRA
ţalingos sveikatai. Gamintojas pasilieka teisę keisti išvaizdą,
matmenis ar keisti prietaiso modelį, be išankstinio įspėjimo.

8. TECHNINIS APRAŠYMAS
8.1 Aprašymas
Krosnelė skirta namų šildymui arba kaip priedas prie nepakankamo
šildymo. Kaip kuro šaltinį, galima naudoti medines malkas. Krosnelė
pagaminta iš ketaus ir plieno plokštės. Vidinės dalys kuro kameroje
yra apsaugotos vienu sluoksniu iš plieno plokštės, viduje taip pat yra
grotelės, kurios gali būti keičiamos, taip pat gali būti išimtos.
Krosnelės duryse yra stiklas (kuris yra atsparus temperatūroms
iki 800° C) pro kurį matosi liepsna.
Šiluma į aplinka patenka:
Per krosnelės stiklą ir išorinį paviršių šiluma perduodama į aplinką.

Krosnelė ir kaminas turi pirminį ir antrinį oro reguliavimus, pagal
kuriuos kontroliuojamas degimo oras.

8.2 Pirminė oro kontrolė
Pirminis oras yra būtinas degimo procesui. Pelenų stalčius
reguliariai turi būti ištuštintas, kad pelenai netrukdytų pirminio oro
įtraukimui. Pirminis oras palaiko ugnies degimą.
Malkų degimo metu, pirminio oro reguliatorius turi būti atidarytas
tik tada, kai reikia (uţkuriant ugnį, didinant deginimo intensyvumą),
kitaip mediena degs greitai ir krosnelė gali perkaisti.

9. MONTAVIMAS
Krosnelė turi būti prijungta prie tinkamo kamino. Ryšys, jei
įmanoma, turi būti trumpas, tiesus arba bent šiek tiek pakeltas.
Sujungimai turi būti tviri. Būtina laikytis Lietuvos ir Europos
reglamentų, kurie yra susije su statybos ir gaisro gesinimo
nuostatais. Būtina pasidomėti informacija dėl kamino įrengimo
reikalavimų.
Turi būti pakankamas oro kiekis, ateinantis iki tos vietos, kur yra
pastatyta krosnelė, siekiant pasiekti optimalų degimą. Dūmtakio
vamzdţių prijungimo skersmuo turi atitikti krosnelės prijungimą
(Ø120 mm) skersmens. Kamino vamzdis, išeinantis iš krosnelės
prijungimo, turi būti pritvirtintas prie sienos.
Prieš įrengimą, patikrinkite, ar jūsų grindys atlaikys krosnelės
svorį. Jei grindys negali atlaikyti krosnelės svorio, būtina imtis
atitinkamų priemonių siekiant padidinti grindų stiprumą.
Gamintojas neprisiima atsakomybės prietaiso modifikavimo
atveju ir jei reikia naudoti neoriginalias atsargines dalis.

10. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA
Krosnelės įrengimo metu, turėtu būti laikomasi saugos taisyklių:
- Siekiant uţtikrinti pakankamą šiluminę izoliaciją, turi būti minimalus
atstumas tarp baldų ar kitų objektų, kurie yra degūs. Tai apima visus
baldus ir objektus, pagamintus iš medienos, degių audinių ir tt.
Visų minimalių saugos atstumų turi būti laikomasi ir negali būti
jokių maţesnių verčių.

- Prieš krosnelę negali būti jokių degių objektų ar medţiagų, nieko
kas jautrus šilumai maţiausiai 100 cm atstumu.
- Jei krosnelė yra montuojama ant grindų, kurios nėra atsparios
ugniai, turite imtis priemonių apsaugoti grindis tokia medţiaga,
kuri yra atspari ugniai, pavyzdţiui, plieno platforma, kuri turi turėti
matmenis pagal taisyklių reikalavimus.
- Virš krosnelės neturėtų turėtų būti degių medţiagų.
Krosnelė turi veikti su įstatytu pelenų stalčiumi. Kietosios degimo
liekanos (pelenai) turi būti surinktos ugniai atspariame padėkle.
Krosnelė niekada neturėtų dirbti, jei yra dujų arba garų (pvz., klijai,
benzinas ir tt) išmeimas. Niekada nepalikite degių medţiagų
netoli krosnelės. Degimo metu šiluma plinta ir įkaista paviršiai,
durys ir durų rankenėlė, mygtukai, kaminas ir katilo stiklo priekinė
dalis. Prašome vengti kontakto su šiomis dalimis jei esate be
pirštinių arba kitos tinkamos įrangos.
Įspėti vaikus apie šiuos pavojus, ir laikyti juos atokiau
nuo krosnelės, kai ji yra pakurta.
Neteisingų ar drėgnų degalų naudojimas gali sukelti kamino
kreozoto (gelsvas, stipraus kvapo, aliejiškas skystis) sluoksnius, o tai
gali sukelti gaisrą kamine.

10.1 Pirmosios pagalbos priemonės.
Ekstremalios situacijos kamine metu:
- Uţdarykite duris
- Uţdarykite degimo oro reguliatorius
- Uţgesinkite ugnį, naudodami miltelių pavidalo CO2
Negesinkite ugnies naudodamiesi vandens ţarna.
Kai gaisras uţgesintas, būtina kad kvalifikuoti specialistai
patikrintų kaminą, kad bet kokia ţala būtų atitaisyta.

11. ORO PATEKIMAS Į VIETĄ, KUR YRA
KROSNELĖ
Kadangi krosnelė gauna degimui būtiną deguonį įš oro, kuris yra
montavimo vietoje, tad yra svarbu, kad pakankamas švieţaus oro
kiekis patektų į kambarį, kur krosnis veikia.
Hermetiškų durų ir langaų atveju (pavyzdţiui, namų, pastatytų
kad išlaikytų šilumą viduje), gali atsitikti taip, kad oro patekimas nėra
garantuotas, tad kyla klausimas ar dėl oro srauto nepatekimo

nekyla ţmonių saugumas namose. Būtina garantuoti pakankamą oro
pritekėjimą iš išorės per atidytą langą ar kitą angą, kuri turėtų būti
įrengta šalia krosnelės arba ji turėtų būti tiekiama oro kondicionavimo
sistemomis.
Oro pritekėjimas, reikalingas toje vietoje, kur krosnelė yra įrengta,
negali būti uţdarytas tol kol krosnelė veikia. Labai svarbu, kad būtų
pakankamai oro kambaryje, kur krosnelė dirba. Degimui turėtų
pakankti iki 20m3/h oro.
Įrengtas dangtis sukelia degimo išmetamosiose dujose
(dūmai, kvapas) slėgį. Todėl būtina uţtikrinti didesnį švieţaus oro
srautą.
Kai yra slėgis kamine, gali būti siurbami dūmai, su ţmonėms
pavojingomis pasekmėmis.

12. LEIDŢIAMAS / DRAUDŢIAMAS KURAS
Leidţiamas kuras yra medţio malkos, medţio briketai ir anglys.
Medienos malkos turėtų būti naudojamos tik dţiovintos (drėgmė tik
iki 20%). 2 - 3 malkos turėtų būti įdedamos vienu metu, ne daugiau.
Medinių malkų ilgis turėtų būti 30-40 cm, o didelio skersmens tik
30-35cm.
Dėl drėgnos medienos tampa sunku uţkurti ugnį, nes reikalingas
didesnis energijos kiekis, kad vanduo išgaruotų. Dėl vandens
susidaro didesni ţidinio ir kamino kondensato lygis. Neturėtų būti
deginamos: anglių atliekos, medţių ţievės atliekos, drėgnos
arba lakuotos medienos, plastikinių medţiagų, organinės kilmės
medţiagų, nes tokiais atvejais prietaiso garantija yra
atšaukiama.
Popierius ir kartonas gali būti naudojamas tik pradiniam ugnies
uţkurimui.
Atliekų deginimas yra draudţiamas ir gali sugadinti krosnelę,
kaminą, gali sukelti sveikatos problemų, blogo kvapo atsiradimą.
Mediena neberusena kai ji sudega, tad, nėra galimybės palaikyti
degimo šilumą visą naktį.
Pastaba: kvapnios medienos nuolatinis naudojimas
paţeidţia ketaus dalis.

13. UŢDEGIMAS
Svarbu: Jei krosnelė yra naudojama pirmą kartą, atsiras
neįprastas kvapas, kuris išnyks po to, kai krosnelė paveiks tam tikrą
laiką. Nepaisant to, kambarys turi būti tinkamai vėdinamas. Pirmo
kūrimo metu, mes rekomenduojame pradėti maţesniu kuro kiekiu,
tada stabiliai kelti temperatūrą. Kvapas ir dūmai reguliariai
atsiras tol, kol stabilizuosis spalva, ji apsaugo krosnelės dalis,
todėl kambaryje turėtų būti reikiamas ir pastovus oro srautas.
Pakūrimo proceso metu turėtų būti laikomasi šių taisyklių:
- Patikrinkite, ar pakankamas oro srautas cirkuliuoja aplink tą vietą,
kurioje, įtaisyta krosnelė.
- Per pirmuosius porą naudojimų neperpildykite degimo kameros (ne
daugiau nei pusė kuro kiekio rekomenduojamo instrukcijoje),
laikykite degančią ugnį 6 -10 valandų nuolat, reguliavimo
sklendę laikykite maţiau atvira nei nurodyta instrukcijoje.
- Pakartokite šias operacijas 4 - 5 ar daugiau kartų.
- Vėliau galite padidinti kuro kiekį (pagal maksimalias normas,
rekomenduojamas instrukcijoje) ir laikyti degančią ugnį ilgesniam
laikui.
- Per pirmuosius pakūrimus nedėkite jokių daiktų ant krosnelės,
nelieskite prie apsauginės spalvos ant paviršių.
- Baigę pradinus krosnelės pakūrimus, galite pradėti jį naudoti pagal
instrukcijas, be perkaitimo galimybės pridėjus per daug kuro.
Uţkuriant ugnį, mes rekomenduojame naudoti maţus medienos
skalus, su popieriumi arba kitomis medţiagomis, tinkamomis kurti
ugnį. Negali būti naudojamas joks skystis (alkoholis, benzinas,
aliejus ir tt).
Darbas su medţiu:
Atidarykite pirminį ir antrinį oro reguliatorių ir uţkurkite ugnį. Po to,
kai ugnis dega 10-15 minučių, uţdarykite pagrindinį reguliatorių
ir nustatykite norimą reţimą.

Oro reguliatoriai (pirminis ir antrinis) kartu atidaros turi būti
tik tol, kol krosnelė dirba norimu lygiu. Niekada neperkraukite
krosnelės.
Per daug kuro, per didelis oro srautas, gali sukelti perkaitimą ir
pakenkti krosnelei.
14. ĮPRASTA EKSPLOATACIJA
Svarbu: turėkite omenyje, kad krosnelės durelės yra didelės, todėl
rekomenduojame, atidaryti duris labai lėtai, siekiant išvengti dūmų ir
liepsnos įtraukimo. Saugumo dėlei, krosnelei dirbant, degimo
kameros dureles atidarykite tik tada, kai reikia papildyti kuro. Kitais
atvejais, degimo kameros durelės visada turi likti uţdarytos.
Prieš atidarydami duris, pasitikrinkite, ar
pagrindinis oro reguliatorius yra atidarytas, durys turi būti
atidaromos lėtai, kuras įdedamas viduje, ir po 5-10 minučių pirminis
reguliatorius turi būti uţdaromas.
Šilumos spinduliavimas yra kontroliuojamas priekinėje krosnelės
dalyje esančio reguliatoriaus pagalba. Reguliatorius gali būti
atidaromas tada, kai reikia. Geriausias degimas yra tada, kai
reikiamas oro kiekis praeina pro antrinį oro reguliatorių.
Niekada neperkraukite viryklės (ţiūrėti techninių duomenų
lentelėje – didţiausią kuro kiekį).
Garantija netaikoma ţalai, padarytai perkaitimo metu.
Siekiant apsaugoti korpusą nuo perkaitimo, visada
laikykite uţdaras krosnelės duris.
Be oro srauto, degimo intensyvumas ir kaloringumo vertė
priklauso ir nuo kamino. Geras kaminas maţiau reikalauja degimo
oro reguliavimo. Siekiant patikrinti degimą, patikrinkite dūmų
išėjimą per kaminą. Jei dūmas yra pilkas arba juodas, tai
reiškia, kad deginimas nėra sklandus (reikalingas didesnis antrinio
oro srautas).
15. DARBAS NESEZONINIU LAIKOTARPIU
Nesezoninu laikotarpiu, kai lauko temperatūra yra aukštesnė,
arba yra staigus temperatūros pokytis, gali būti, kad degimo dujos
kamino viduje negali visiškai ištrūkti.

Kai dūmai sunkiai išeina (stiprus dūmų kvapas), būtina daţniau
pakratyti groteles, padidinti oro srautą degimui, siekiant stabilizuoti
oro srautą turėtų būti naudojama maţiau kuro.
Patikrinkite, ar kamino valymo angos ir jungtys yra gerai
uţdaryti.
16. VALYMAS
Krosnies įranga, kamino ir ventiliacijos jungtys turi turi būti
nuolatos valomi šepetėliu. Spalvotų paviršių valymui naudokite
vandenį su muilu, arba neagresyvius, neutralius ir neabrazyvinius
chemikalus. Stiklas turėtų būti valomas su plovikliais, vandeniu, ir
prieš naudojant krosnelę, stiklas turi būti nudţiūvęs. Negalime
naudoti abrazyvinių chemikalų, kad nepaţeisti stiklo paviršių.
Svarbu: Galima naudoti tik gamintojų patvirtintas atsargines dalis.
Jeigu reikia, prašome kreiptis į mūsų prekybos atstovą. Prietaisas
neturėtų būti keičiamas be gamintojų leidimo. Reguliariai nuvalykite
krosnelę, vamzdţius ir kaminą.
16.1 Kamino valymas
Tinkamas kūrenimas, naudojant tinkamą kurą,
dedant tinkamą kuro kiekį į kuro kamerą, tinkamas antrinio
oro reguliatoriaus reguliavimas, pakankamas oro srautas į kaminą ir
degimui reikalingo oro buvimas - tai pagrindiniai efektyvaus krosnelės
veikimo elementai.
Krosnelė turi būti pilnai išvaloma bent kartą per metus, ar
kiekvieną kartą, kai to reikia (prasto veikimo atveju). Valymas turėtų
būti atliekamas tik tada, kai krosnelė visiškai šalta. Tai turėtų būti
padaryta kamino šepetėliu, nes jais valant galima stebėti kamino
nuosėdas (ieškoti galimų nuosėdų sluoksnių). Valymo metu, būtina
ištraukti pelenų stalčių ir vamzdţius
.
16.2 Stiklo valymas
Svarbu: Stiklas turi būti valomas tik tada, kai jis yra visiškai
šaltas, kad būtų išvengta skilimo. Valant stiklą nenaudokite
abrazyvinių ar chemiškai agresyvių medţiagų.

Stiklo skilimas: stiklas yra pritaikytas temperatūroms iki 700° C, ir
negali būti veikiamas temperinių sukrėtimų. Stiklo gali duţti
mechaniškai (įspyrus, smarkiai uţdarius duris, ir tt). Šiuo atveju,
stiklo pakeitimui garantija netaikoma.
16.3 Pelenų stalčiaus valymas
Krosnelė turi groteles ir pelenų surinkimo stalčių. Patartina
ištuštinti pelenų stalčių reguliariai, kad būtų išvengta perpildymo
ir tinklelio perkaitimo.
Pastaba: Pelenai turi būti išmesti į konteinerį, atsparų ugniai, jis
turi būti su dangčiu, kad oras negalėtų patekti į jį. Konteineris turi būti
dedamas ant nedegių grindų. Valant stalčius būtina naudoti
papildomas priemones.
16.4 Laikotarpis, kai krosnelė nėra naudojama
Išvalykite degimo kamerą, vamzdţius ir kaminą, pašalinant visus
pelenus ir kitas medţiagas. Kaminas turi būti valomas bent kartą per
metus, tuo pačiu patikrinant sandariklių būklę. Jei jų kokybė
pablogėjo, jie nebegali garantuoti krosnelės efektyvaus darbo, ir jie
turi būti keičiami.
Jei yra drėgmės krosnelės patalpoje, rekomenduojama kad į
degimo kamerą įdėtumėte medţiagas, sausinančias orą.
Skundo atveju, kreipkitės į vietinį pardavėją arba krosnelės
gamintoją.

www.sistema.lt

