Firestar
Bruksanvisning

New Mexico / Kompakt / DN 700 / DN 800 / Cube

Firestar

Montering- og bruksanvisning
Gratulerer med valg av Firestar hagepeis.
Denne bruksanvisningen er ment å lette montering og gi anvisning
for førstegangs bruk av din nye hagepeis.

Montering
Du trenger:
• 1 torx-skrutrekker eller skrutrekker med tilsvarende bit
• En medhjelper for tyngre løft og håndtering
• 5-10 min. ledig tid
Hagepeisen leveres i en stabil trekasse. Løsne først alt ytre rammeverk, slik at peisen står fritt på
trepallen under. Løft peisen fra pallen og plasser den der du vil ha den. (Som sagt anbefaler vi at du får
hjelp av ytterligere en person ved oppbyggingen).

Ikke hold peisen i kanten når du løfter den!
Ta ut tilbehørsdelene* (grillrist, fettpanne, gnistfanger og skorstein) fra forbrenningsrommet og forsiktig fjern
emballasjen. Vær forsiktig når du monterer eventuell gnistfanger og skorstein ettersom lakken fortsatt er
følsom før den utsettes for varme første gang.
Fest skorsteinen på peisen med tilhørende klemmer. Hagepeisen er nå klar for bruk.
*Avhengig av modell

Sett på skorsteinen rett ovenfra!

Lakkering
Våre hagepeiser består av 100 % rustfritt stål og er lakkert med en
ildfast Senotherm-lakk (unntatt børstede varianter). Lakkeringen er relativt følsom før den utsettes for fyring
for første gang. Om det oppstår riper ved montering kan disse repareres med tilsvarende lakk.

Første gangs bruk
Ved førstegangs bruk skal det kun fyres og ikke grilles.
Senotherm-lakkeringen vil herdes fullstendig ved første fyring og dermed bli ripe- og støtsikker. Fyr kun
lett i peisen i begynnelsen (2-3 vedskier) og øk varmeutviklingen langsomt gjennom å legge inn ytterligere
vedskier (maks 5 kg ved). Lakkeringen er fullstendig herdet etter ca 15 min.
Iløpet av herdeprossessen vil det oppstå en svak dampdannelse på utsiden av peisen.
Dette er helt normalt og fullstendig ufarlig.
,

Ikke bruk sprit eller bensin som tennvæske!

Brensel
Fyring bør skje med tørt trevirke som har vært lagret i minst 2 år.
Ved grilling kan du bruke trekull eller grillbriketter som legges direkte på ildbetongstenene.
Under fyringen må grillristen og annet tilbehør fjernes eller felles ut av forbrenningsrommet.

Ikke brenn søppel, palletre eller hageavfall i hagepeisen!

Rengjørig
Du kan holde peisen ren på utsiden med mildt rengjøringsmiddel. Som regel holder det å tørke av utsidens
overflater med en fuktig klut. Ikke bruk noen skarpe, spisse eller grove gjenstander da disse kan skade
lakken. Husk å tømme asken regelmessig. Dette bør skje etter hver andre eller tredje fyring, avhengig av
tidslengde og mengde fyring.

Vent alltid med rengjøringen til hagepeisen er fullstendig avkjølt!

Lagring av ved i sokkel
Du kan bruke hagepeisens sokkelrom til å lagre ved. Ikke stable veden for høyt, høyst et lag. Fuktig ved
kan tørke av varmeutviklingen. Vær forsiktig når du legger veden i sokkelrommet ettersom dette er lakkert.
For å beskytte sokkelrommet mot riper kan du bestille underlagsplate tilpasset din hagepeis som ekstra
tilbehør. DN 700 / DN 800 har også et femte hengsle i sokkelrommet for lagring av ekstrautstyr

Ikke lagre lettantennelige væsker i sokkelrommet!

Grillinnsats
På utvalgte modeller følger det med en grillrist (Kompakt) og/eller fettpanne (DN 700/800) i rustfritt stål.
Disse kan henges inn i 4 ulike høyder og også felles ut.
Rengjøres med kommersielle rengjøringsmiddel eller i oppvaskmaskin.
Fettdrypp på lakkerte deler vil medføre missfarging.
Håndtér tilbehørsdeler med hansker eller grytelapper under grilling!
Ved vanlig fyring skal tilbehørsdelene tas helt ut eller felles ut!

Advarsel:
Gå aldri fra åpen ild uten oppsyn og ha alltid en slukkemiddel lett tilgjengelig.
Hold barn, unge og kjæledyr borte fra åpen ild! Fare for brannskade! Følg de lokale brannforeskriftene,
spesielt i sommermånedene. Ha også en ildfast hanske i nærheten når du fyrer.
Underlag / Avstand til brennbart materiale
Vi anbefaler at utepeisen plasseres minst 1 meter fra husvegg. Hensiktsmessig avstand har mange
variabler - bruk aktsomhet! Sørg for at det er tilstrekkelig plass rundt pipa for røykutslipp.
Peisen skal stilles på ubrennbart materiale. Min avstand til brennbart underlag front : 47 cm
Avstand til brennbart material: Bak :
Front/Side :

Min 30 cm
Min 100 cm , men her må det utvises stor forsik		
tighet, og gjerne vri peisen, slik at fronten har mest
mulig fri sikt

På modeller med børstede kåper og peiskropper kan en lett misfarging oppstå etter fyring.
Vi påtar oss ikke noe ansvar om instruksjonene i bruksanvisningen ikke overholdes.

Garanti
Det er i utgangspunktet 2 års garanti på alle modeller fra Firestar. Lakkering og forbrenningskammerts
ildfaste steiner er gjenstand for kontinuerlig forvitring via høye temperaturer.
Vi kan desverre ikke gi samme garantilvilkårene for disse komponentene

Vi ønsker deg mange varme og lykkelige timer i din hage.
Seljord Varmeservice, ditt Firestar-team.
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