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Használati utasítás
a nyitott tűzterű Denke Kandalló kandallóbetét üzemeltetéséhez
Fontos!: A fütés megkezdése elött meg kell gyözödni, hogy a tüztér feletti elzáró nyitott állapotban
van-e? Ebben az esetben szemben középen az elzáró karika a kinyitott ajtónál
láthatónak kell lennie, vagy a tűztér feletti részen lévő karnak nyitott állapotban kell
lennie.
Az elzáró müködtetésére elsösorban az üzemen kívüli állapot esetén van szükség, a
kéményszag visszaáramlásának, vagy aszobai meleg kiáramlásának megakadályozására.
ÜZEMELTETÉS
Begyújtás előtt a tűztér két oldalán helyezkedik el az égéshez szükséges hideglevegő
utánpótlásra szolgáló nyílás, amelyet egy-egy tolattyúval lehet nyitni és zárni, vagy a
tüztér előtt-oldalt egy hideglevegő elzáróval.
Begyújtás előtt célszerű ezeket a tolattyúkat kinyitni, mert akkor nem csak a szoba
levegőjét, hanem a külső levegőt is használja a kandalló az égéshez.
.
* Begyújtás
Alulra az összegyűrt újságpapír gombócot helyezzük, majd arra az aprófa gyújtóst és
végül a vastagabb fahasábokat a tüzikutya, vagy tűzkosárba tesszük. Begyújtás után
szükség esetén kézi fújtatóval segíthetjük a gyulladási folyamatot.
Javasoljuk a fahasábokat a hátsó tüzfalra, vagy ahhoz közel elhelyezni, mert ezzel
csökkentjük a hamukihullás és a visszafüstölés esélyét.
FONTOS !
Begyújtás előtt célszerű a fahasábok tetejére egy nagyobb újságot ( nem színes lap)
lazán összegyűrni és először ezt megygújtva, egy hőlökéssel megindítani a kémény
ben a húzatot.
* Intenzív égés
Begyulladás után a fa rendszerint pattogva erőteljesen ég, esetenként szikrát szórva.
Ezért javasolható ekkor a tűztér elé helyezhető szikrafogó használata.
* Nyugodt égési szakasz
Ebben a szakaszban már nem ropog, pattog a tüz, ezért ilyenkor lehetöség van esetleg
szikrafogó nélkül is üzemeltetni a kandallót. Amennyiben a fa leég, de még erős parazsa
van, szükség szerint egy-egy fahasábot a tűzre helyezve lehetőség van a folyamatos égés
megoldására.
TISZTÍTÁS
A hamut a tűztérből fém hamulapát segítségével fém vödörbe történö ürítésével a
legcélszerübb megvalósítani, esetleg kis kefével összegyűjteni a tűztérben maradt hamut.
Megjegyzés:
Az elsö befütés alkalmával az alkalmazott höálló fekete festék ráég az acél felületre, ami
mintegy 20-30 percig kékes füstöt eredményez. Javasoljuk, hogy az elsö befütést
olyankor végezzék, amikor a szükséges szellöztetés nem okoz kellemetlenséget !

