BRUKERVEILEDNING PIERO PIZZAOVN/BAKEROVN
Kjære kunde
Takk for at du valgte vår Piero pizzaovn. Denne manualen vil hjelpe seg med å installere og bruke ovnen din
på en trygg og god måte. Vi anbefaler at du leser veiledningen nøye før du bruker ovnen for første gang.
Ta vare på veiledningen , den regnes som en del av ovnen du nå har kjøpt.
Den bør derfor oppbevares hele produktets levetid og for fremtidig referanse.
• Viktig informasjon eller informasjon som krever oppmerksomhet skrives med fet skrift
• ”Notatene” gir ytterligere informasjon

! Advarselssymbolet indikerer at du bør lese og forstå meldingen det er henvist til, fordi unnlatelse av å gjøre
det kan forringe ovnens funksjonalitet eller forårsake skade på ovnen eller på brukeren.

SIKKERHET
DENNE OVNEN SKAL BARE BRUKES UTENDØRS.
Det er forbudt å bruke den i lukkede områder,bobiler eller båter.
• Hvis ovnen skal lagres innendørs eller i et lukket rom, må du koble fra gassflasken, som må lagres
utendørs og trygt i samsvar med lokale forskrifter.
• Ovnen skal alltid være under oppsyn av en ansvarsfull voksen under bruk.
Hold barn og kjæledyr på trygg avstand fra ovnen for å unngå ulykker og alvorlige skader.
• Deler av ovnen kan bli veldig varme under og umiddelbart etter bruk - bruk egnede hansker
og beskyttelse.
• Ikke flytt ovnen mens den er i bruk, vent til den indre temperaturen er under 40/45 ° C før du flytter
den eller setter den innendørs (bare etter at du har koblet fra gassflasken).
• Metalldeler kan være skarpe. Bruk egnede hansker når du løfter eller håndterer dette produktet.
• Dette apparatet må ikke brukes som varmekilde eller til noe annet formål enn til sitt tiltenkte bruk.
• Apparatet er til husholdningsbruk og er ikke ment for kommersiell og / eller profesjonell bruk.

INSTALLASJON
• Apparatet må plasseres minst 5 cm fra ikke-brennbare flater og minst 50 cm fra hver side og fra baksiden
. Hvis du bruker ovnen uten undrestell, skal ovnen plasseres på en ikke-brennbar flate.

BRUKERHÅNDBOK PIERO OVN

VENNLIGST NOTER HVILKEN MODELL DU HAR KJØPT, SERIENUMMER OG KJØPSDATO;
FOR FREMTIDIG REFERANSE:

MODELLL*: ………………………………………………………………………………….
SERIE NUMMER*: ………………………………………………………………...
KJØPSDATO: …………………………………………………………………..

* Typeskiltet er synlig på baksiden av ovnen.
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Ovnen må ikke tildekkes eller settes i ly som kan være brannfarlig.
• IKKE begrens luftstrømmen til enheten.
Ovnen skal plasseres på en slik måte at den ikke utgjør noen brannfare. Hold ovnen i god avstand til brennbare materialer.(tre,bensin,brennbar væske og damp)
• Hold området rundt ovnen fritt for brennbare materialer, bensin og all brennbar væske
og damp.
• Den nye ovnen er konfigurert for bruk med LPG-gass.
• Brenneren er justert fra fabrikken, og det vil ikke være nødvendig å gjøre noen endringer i
innstillingen for riktig bruk.
FORHOLDSREGLER FOR GASSFLASKEN! !
• Vi anbefaler å bruke gassflasker som ikke veier mer enn 10 kg hvis de oppbevares under
ovnen i understellet.
• Maksimal lengde på tillattgasslange er 1,5 meter
• Håndter alltid gassflasken med forsiktighet. Legg den aldri i vannrett stilling, da ventilen kan
bli skadet. Dette kan føre til alvorlige sikkerhetsproblemer. Bruk alltid gassflasken i en
oppreist posisjon. Hvis den ligger vannrett, kan den brennbare væsken nå rørene og forårsa
ker skade og eksplosjonsfare.
• Plasser alltid gassflasken på et tilgjengelig sted for å gjøre det lettere å slå den av og på i
nødstilfeller.
• Utsett aldri gassflasken for varme. Det indre trykket kan øke og overskride
sikkerhetsgrensene.
• Oppbevar aldri gassflasker med butan eller propan (selv om de er tomme) i huset.
Propangass er tyngre enn luft. Hvis det er en lekkasje, vil gassen akkumuleres på det laveste
nivået og bli farlig hvis det er gnist eller flamme.
• Oppbevar aldri reserveflasker med butan eller propangass i nærheten av apparatet som
er i bruk - ”fare for brann / eksplosjon”.
LAGRING OG OPPBEVARING
Skal du oppbevare ovnen over lengre tid uten å bruke den,må du fjerne/koble fra gassflasken og
dekke til ovnen på en måte som sikrer god ventilasjon og hindrer kondens.
Oppbevar gassflasken utendørs i et godt ventilert område.
ASSISTANSE
Dette gassapparatet må ikke endres eller manipuleres.
Eventuelle reparasjoner eller service må utføres av en kvalifisert tekniker.
Regelmessig vedlikehold anbefales. Se vedlikeholdsinstruksjoner.
TRYKKREGULATOR
Denne enheten må være utstyrt med en trykkregulator i samsvar med lokale / nasjonale standarder og / eller
forskrifter med et nominelt trykkuttak på:
KATEGORI I3 + (28-30 / 37) Propan 37 mbar. Butan 28-30 mbar.
KATEGORI I3B / P (30) Propan / Butan 30 mbar
KATEGORI I3B / P (37) Propan / Butan 37 mbar
KATEGORI I3B / P (50) Propan / Butan 50 mbar
BRUK ALDRI GASSKILDE UTEN TRYKKREGULATOR
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VANLIG VEDLIKEHOLD
Når ovnen er kald eller før hver bruk, må du fjerne matrester fra stekeflaten fra tidligere matlaging.
Bruk en støvsuger til å rengjøre og tømme området rundt brenneren for å unngå funksjonsfeil på grunn av
aske eller matrester. Eksterne deler bør rengjøres regelmessig for å forhindre oksidasjon, spesielt ståldeler.
Bruk spesifikke rengjøringsprodukter for rustfritt stål.
Selv om stålet er av god kvalitet, kan det oppstå overflateflekker. Dette påvirker ikke ovnens sikkerhet eller
funksjonalitet.
Oksidasjon kan forekomme i nærvær av salt og / eller fuktighet. Etter rengjøring, og for å forbedre beskyttelsen, påfør et lett lag med vaselinolje. Hvis du ikke skal bruke den på lang tid, må du oppbevare den i et tørt
og ventilert miljø eller beskytt den med et passende deksel, men sørg fortilstrekkelig ventilasjon for å hindre
kondens .
Merk: Hvis det er lange perioder uten at du bruker ovnen , må du rengjøre ovnen før du setter den bort (så
snart den er avkjølt), fordi avleiringer av fettrester og / eller sure matvarer kan påvirke og gi flekker på ståldelene, noe som gjør det vanskelig å rengjøre dem senere.
INSTALLASJON OG FØRSTE TENNING
Følg forholdsreglene og anbefalingene som er oppført i delen ”installasjon” for å plassere ovnen riktig og
trygt. I modeller utstyrt med understell,er det viktig at den plasseres på et rett og stabilt underlag
for å unngå utilsiktet bevegelse under bruk. I frittstående modeller må du sørge for at underlaget er stabilt,
tåler vekten av ovnen og er brannsikkert.
Tekniske data for gassforbindelse:
Slangen til ovnen skal IKKE være mindre enn:
Ø¼ ”= 8 mm for propan
Det anbefalte trykket for optimal drift er:
30/37/50 mbar for PROPAN
Apparatets maksimale kapasitet er rundt 10 kW / t
30Mbar trykk og PROPAN gass
maks. timesforbruk
PROPAN 1,0 kg / t
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Frittstående modeller må alltid plasseres på en brannsikker overflate mens vognmodeller kan
transporteres og plasseres i henhold til sikkerhetsinstruksjoner og avstander fra brennbare materialer som
vist i forrige kapittel.
I den frittstående versjonen er det sklisikre gummiføtter ved bunnen av ovnen som kan justeres i høyden for
optimal utjevning og god ventilasjon i den nedre delen av selve ovnen. Hvis du tar av disse føttene og plasserer hele ovnens bunn på bordet, kan det forringe eller begrense ytelsen til brenneren, og føre til overdreven
varmeakkumulering(opphopning) i nedre del av ovnen og inne i kontrollpanelet.

La alltid den ene siden være åpen hvis gassflasken er plassert inne i møbelenheten eller
sørg for tilstrekkelig luftinntak for å forhindre
gassakkumulering(opphopning) som kan føre
til brann eller eksplosjon. Tilstrekkelig ventilasjon hindrer også gassflasken i å overopphetes.

I tilfelle en funksjonsfeil og / eller brannutbrudd, må det være mulig for brukeren å umiddelbart komme til
ventilen for å stenge gasstilførselen. Oppbevar aldri reserveflasker (til og med tomme) i nærheten av ovnen.
De må lagres trygt.
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I vognversjonene(ovn med understell) kan den nedre støtteflaten også brukes til å plassere egnede gassflasker som kan settes inn i understellet, de må være små (campingtype *).Gassflasker med større dimensjoner
er ikke egnet, både på grunn av størrelsen og fordi de er for nær bunnen av ovnen som kan bli veldig varm
under bruk.

N.B. ikke flytt ovnen når den er i bruk, eller gassen er tilkoblet. Hvis gassflasken er utenfor vognen, anbefales
det å lukke ventilen og koble den fra før du flytter ovnen for å unngå at gassflasken velter og / eller blir skadet,
noe som kan forringe ovnen og funksjonaliteten og forårsake brann og / eller eksplosjon.

. * Sjekk dimensjonene fordi det ikke er noen standardstørrelser. Det er forskjellige størrelser, og for samme
vekt kan de variere mellom leverandører. Omtrent maksimal gassflaskehøyde bør ikke være mer enn 400 mm

GASSFLASKETILKOBLING.
Gassflasken må ha en trykkregulator (medfølger) som passer for den type gass som brukes, mens ovnen
allerede er utstyrt med slangen (~ 1,5mt) som må kobles til trykkregulatoren. Hvis det er nødvendig å skifte
slange av sikkerhetsmessige årsaker eller på grunn av slitasje, følg instruksjonene nedenfor.

Trekk forsiktig i knappene til de løsner fra ventilblokken
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Finn de 4 skruene som er angitt i pilene, 2 under knottene og 2 under hyllen. Skru ut og lagre for montering/re-montering.
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På dette punktet støttes dekselet bare av magnetene. Trekk litt for å løsne den. Vær oppmerksom på kobbertråen på termometeret ,pass på at du ikke ødelegger eller bøyer det.

I boksen til høyre finner du rørholderen for å koble til gasslangen. Fest slangen på en sikker måte, så koblingen blir tett.(se neste side).
Sett sammen alt igjen, og pass på å ikke skade termometerets kobbertrå.

Gjennomføring av gasslangen gjennom bunnplaten
Gassflasken må alltid være utstyrt med en trykkregulator * kalibrert for den type gass som brukes (G30_28 /
30mbar, G31_30 / 37mbar). Unngå å vri eller bøye røret. Hvis det er synlige tegn på slitasje eller bruksdatoen som er stemplet på, er utløpt, må du erstatte den umiddelbart.
* trykkregulator er inkludert, men ikke montert på slangen.
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Husk å kontrollere systemet for lekkasjer.
Modell: A235isp-PM004
Trykk: 30mbar
Kapasitet: 1,5 kg/t
Tilkobling: Slangenippel for 8mm gasslange
Lekkasjetest med regulatoren.
(Gir mulighet for å utføre en enkel lekkasjetest ved 30mbar trykk)
1. Gassregulator skal være tilkoblet gassflaske og ovn. Ovnen skal
være avslått (ikke forbruke gass)
2.Steng så gassventilen på gassregulatoren. Gass i slange/rør frem til
ventil på gassforbruker er nå lukket.
3. Les av nåles posisjon i manometeret. Den skal befinne seg i det
grønne området.
4. Vent 2-5min. Dersom nålen fortsatt er i det grønne området,
uten å bevege seg, er anlegget tett.
5. Dersom nålen har beveget seg ned i gult eller blått område er det
lekkasje. Lekkasjen må finnes og tettes før man fortsetter.

Før du fortsetter, må du forsikre deg om at du har strammet til de forskjellige skruene hvis du har
gjennomført vedlikehold eller utskifting av deler. Kontrollen skal utføres utendørs borte fra åpen ild.
Røyking er forbudt.
Kontrollere tilkoblingspunktene for gassforsyningen
For å utføre testen kan du også bruke en løsning som består av en del vann og en del såpe og deretter åpne
ventilen på gassflasken. Påfør såpevannet på alle skjøter. Hvis du merker at det dannes små bobler betyr det at
det er en liten lekkasje. Hvis det oppdages lekkasje, kan du prøve å stramme skruene og gjenta testen.
Ovnen skal ikke brukes om gasstilførselen har lekkasje!
FARE FOR BRANN ELLER EKSPLOSJON. Når det gjelder den siste delen av systemet (mellom
slangen og brenneren), må dette kontrolleres av en tekniker (se neste side).
Hele kretsen er fabrikktestet og garantert mot lekkasje, mens tilkoblingen til gassflasken er sluttkundens
ansvar.
HVER GANG GASSFLASKEN SKIFTES, BYTT PAKNINGEN PÅ TILKOBLINGEN PÅ TRYKKREGULATOREN.
SJEKK AV FABRIKKMONTERTE DELER
De funksjonelle delene av gasskretsen er forhåndsmontert på fabrikken og garantert mot lekkasjer (individuelt testet). Hele systemet er beskyttet inne i en boks foran på ovnen. Uautorisert inngrep eller manipulering
vil ugyldiggjøre garantien og sette produktet i en farlig eller funksjonsfeil tilstand som kan forårsake ulykker,
brann eller gasslekkasjer.
DENNE DELEN MÅ UTFØRES AV EN AUTORISERT TEKNIKER. For å utføre en grundig kontroll må du
ha tilgang til den nedre delen av ovnen. Kontrollpunktene er forbindelsene mellom rampe, og fleksirør. Før
du fortsetter, må brennerne fjernes for å få tilgang til injektoren på brennereholderen (se neste side).
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1-Fjerne brennere
Fjern de ildfaste toppene og askeoppsamlerne for å få tilgang til brennerne nederst i ovnen.

Skru ut og løsne brennerstøttebrakettene
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Fjern brennere fra støttene for å frigjøre dem og få tilgang til injektorer
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Etter å ha fått tilgang til injektorene (se ovenfor), fortsett med å bruke såpevann til alle nevnte tilkoblinger for
å se etter eventuelle lekkasjer (følgende bilder/veileding).
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Fleksrørstilkobling til brennerdøren og rørforbindelse på gassrampen (tilgang foran)

Flexirørventil (tilgang fra bunnen)
Den riktige prosedyren for testen er:
- åpne ventilen på gassflasken slik at kretsen er under trykk (alltid med trykkregulator montert). Sjekk
om det er noe lekkasje i forbindelsen mellom rampen og rørholderen, hvis den er OK, fortsett deretter.
- Sett sammen knottene på ventilstengene
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Test en krets om gangen som følger:
Før du starter, må du sørge for at du har fjernet batteriet fra gnistgeneratoren (se eget avsnitt) for å unngå å
få elektrisk støt eller antenne en flamme i tilfelle lekkasje som kan føre til forbrenning eller brann. Dette er
nødvendig fordi piezo-tenningen automatisk kobles til knotten og aktiveres ved å holde den inne???

A1

B1

A

Trykk fast og lukk hullet på injektoren
med en finger samtidig som du trykker
og dreier den tilsvarende ventilen B1
til MAX-flammestilling.

B
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Trykk og hold ventilen og sjekk i såpevannet for lekkasjer. Gjenta operasjonen med den andre kretsen
N.B. Mens du utfører det ovennevnte, må knottene alltid holdes nede for å omgå sikkerhetsinnretningen som
ellers ville stanse tilførselen av gass.Når du er ferdig, monterer du brennerne igjen ved å følge instruksjonene
for demontering i revers. Den ferdigmonterte kretsprøven bør utføres årlig og alltid etter reparasjon og / eller
utskifting av deler.
GASSRØRPASSASJE
I versjonen med understell kommer røret ut av hullet i bunnen på ovnen, og skal deretter plasseres på en
slik måte at den når gassflasken,men samtidig unngår at den kommer i kontakt med bunnen av ovnen. Fordi
når ovnen er i bruk kan temperaturene bli så høye at det er fare for å skade gasslangen hvis den er i direkte
kontakt med bunnen av ovnen.
I den frittstående versjonen (på et møbel eller benkeplate) vil det være å foretrekke en åpning i samsvar med
ventilasjonsåpningene plassert foran under kontrollboksen som bidrar til å holde temperaturene på kontrollene og komponentene under kontroll under langvarig bruk av apparatet. Hvis du velger denne løsningen,
kan gassrøret føres under overflaten og deretter kobles til en sylinder i umiddelbar nærhet. Minimumsmålene
på underlaget og den tilhørende perforerte delen er som følger:
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Hvis underlaget derimot ikke kan forberedes med et hull for gjennomføring, er det uansett mulig for gjennomføring av gasslangen. Viktig, ikke før slangen under ovnsgulvet ved brennerne fordi det er fare for
skade på slangen som kan føre til gasslekkasje som kan forårsake brann eller eksplosjon.
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Hvis ovnen plasseres på en lukket overflate, må du sette føttene i maksimal høyde for å sikre
at det er så mye luftstrøm som mulig inn i den nedre delen for å lette både forbrenning og
generell kjøling av kontrollområdet. Det er forbudt å plassere stekeovnen uten justerbare
føtter. Det er en risiko for feil forbrenning og overoppheting som kan føre til at ovnen blir skadet. Kontrollboksen er utstyrt med lavere luftinntak og utløp plassert under bunnen. Feil bruk kan fortsatt skade komponentene som er inne selv om de garantert fungerer ved temperaturer på 100 ° C.
INNLEDENDE GASSANTENNING.
Etter å ha testet for lekkasjer og plassert ovnen på en stabil overflate, kan vi fortsette med tenningen.
Åpne gassflasken utstyrt med trykkregulator. Hold alltid ovnsdøren åpen under tenningsfasene. Vri en knott
til MAX og hold den samtidig nede for å aktivere gnistgeneratoren. I denne fasen kommer gassen ut av brenneren og gnisten antenner flammen. Hold knappen inne i omtrent 5-10 sekunder for å la termoelementet
fungere og aktivere sikkerhetsmekanismen.
sikkerhetsmekanismen For å sjekke om brenneren faktisk forblir tent i maksimal flammeposisjon, er det på fronten av kontrollpanelet to åpninger. Gjennom disse kan du se flammene fra en viss
vinkel.
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Gjenta prosedyren med den andre brenneren. Når begge brennerne er tent, kan du justere effekten ved å vri
knottene mellom MAX og MIN flammeposisjon. Hvis tenningen av en eller annen grunn ikke lykkes, må
du vente noen minutter før du prøver på nytt for å la gass som er samlet seg inne i ovnen, spre seg. Gassstrømmen i MAX-flammeposisjonen er fast og kalibrert på ventilen fra fabrikken. Minimumsstrømmen kan
justeres etter behov.
MINIMUM INNSTILLING
Denne operasjonen må utføres før du bruker ovnen og alltid utendørs og når ovnen er avkjølt. For å få den
beste oversikten, fjern de ildfaste overflatene inne i brennkammeret, slik at du kan se brennerne nedenfor.
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Justeringen må gjøres på én brenner om gangen.
Fortsett som normalt med tenning av en brenner. Når termoelementet er aktivert, slik at flammen forblir
tent, slipper du knappen og vri den til MIN-flammestilling.(minimum-flammeinnstilling)
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Observer flammen, som skal være stabil og blå. Trekk knotten forsiktig til den ??I
?? nærheten av ventilakselen,
øverst til venstre, er det en liten skrue som brukes til å justere gasstrømmen til et minimum.

Med en skrutrekker justerer du deg til et flammenivå etter eget valg. Når justeringen er bestemt, setter du
knotten tilbake og gjentar operasjonen på den andre ventilen. Det anbefales å justere begge brennerne til
like minimumsnivåer for å unngå ikke-homogene temperaturer under minimum bruk. Når du har funnet
dine foretrukne innstillinger, vent til det indre kammeret er avkjølt før du setter de ildfaste platene på plass
igjen.
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Det er tilrådelig å sette brennerne på minimum noen minutter, etter tenning, for å unngå termisk sjokkdeformasjon eller brudd på refraktæroverflater på grunn av tilstedeværelsen av gjenværende fuktighet som
absorberes under ikke-bruk. Vri deretter til MAX-flammen for å nå ønsket driftstemperatur på kort tid.
INTERN TEMPERATURKONTROLL I GASSMODUS
Forbrenningskammeret (i gassbruk) og brennkammeret er atskilt, men ikke hermetisk lukket. De varme
forbrenningsgassene varmer direkte opp den nedre delen av de ildfaste platene og ledes deretter ut gjennom
sidehulen direkte inn i eksosrøret. Den øvre delen av konvergensen av røykene, der utløpsrøret er festet, er
delt i to deler. Sett forfra brukes den bakre rørdelen utelukkende til utslipp av varme røyk fra gassforbrenning. Mens frontdelen er direkte koblet til brennkammeret.

Det er åpninger rundt stekeflaten slik at avgasser skal kunne sirkulere frem til pipen Frontdelen er utstyrt
med en justeringsventil som kan åpnes eller lukkes (maks ~ 80%). Under gassdrift kan du bruke reguleringsventilen for bedre å håndtere de indre temperaturene i brennkammeret.
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Etter den første oppstarts- og forvarmingsfasen, hvis du vil nå driftstemperaturen raskt, er det bare å holde
døren lukket og spjeldet lukket. Sett forfra forblir knotten med ”F” -logoen stående rett.
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På denne måten oppvarmes stekeflaten direkte av brenneren, de varme avgassene som passerer gjennom
sideveggene til de innvendige veggene hjelper til med å varme oppe i brennkammeret. Samtidig hjelper den
lukkede døren og det lukkede spjeldet med å beholde varmen. og rask spredning i røykrøret. Brennernes
MAX-flammeregulering, tillater en rask økning av den indre temperaturen selv etter at døren er åpnet for
å sette inn maten. Det lukkede spjeldet er også nyttig for å holde på temperaturen, og sparer drivstoff fordi
vi kan arbeide med brennerne på et minimum (se avsnitt om minimumsregulering) mens vi opprettholder
kontrollert spredning av varmen.
Hvis du av en eller annen grunn trenger å senke den indre temperaturen noen få grader uten å måtte åpne
døren (og dermed unngå en overdreven senking av temperaturene), kan vi justere spjeldet ved å sette den i
”åpen” posisjon for å justere temperaturen på en mer kontrollert måte.Knappen må dreies 90 ° med klokken
for å ha ”åpen” posisjon
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Når tilberedningen er ferdig, må du slå den av ordentlig ved først å lukke tilførselsventilen på gassflasken.
Vent noen sekunder til flammen slukker på grunn av mangel på gass. På dette punktet, skru av ventilene.
Denne prosedyren brukes til å tømme hele gasskretsen og unngå brann eller gassulykker inne i ovnen. Vent
til ovnen er avkjølt før du beveger den (hvis den er på hjul) eller rengjør den inni.
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BRUK AV OVNEN I VEDFYRINGSMODUS
Piero-modellen kan også brukes som kun en vedfyrt pizzaovn. Det anbefales da å koble fra gass-

flasken til ovnen, da en utilsiktet lekkasje kan skape en farlig gassakkumulering
med fare for eksplosjon eller brann.

Legg noen biter tørre trefliser i en uregelmessig haug midt på stekeflaten.
Tenn opptenningsveden, men ikke bruk tennvæske ol. og tilsett større vedbiter når det har tatt fyr ordentlig
for å oppnå en god flamme.
Mat ilden kontinuerlig med små til middels store vedbiter. Når ovnen er blitt god og varm , og veden er blitt
til glør, flytt glørne til den ene siden av kammeret.
På dette tidspunktet vil den ildfaste overflaten være fin og varm, og samtidig kan glørne/bålet mates ved å
tilsette små mengder ved.
Gjennom spjeldet vil det være mulig å håndtere varmespredningen inne i brennkammeret
I de første tenningsfasene anbefales det å bruke spjeldet i åpen stilling, da det sannsynligvis vil være en del
røyk som skal ut.

Åpent (over)
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Lukket (under)
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Når flammen har slukket eller ønsket temperatur er nådd, er det mulig å opprettholde flammen lenger
ved å lukke spjeldet. Husk at selv om spjeldet er stengt, garanterer det likevel en minimumspassasje på
rundt 20%.
Opprettholdelsen av den interne temperaturen avhenger av mange sammenhengende faktorer som
treets kvalitet, ventilens posisjon og hvor mye døren er åpen.
INNVENDIG RENGJØRING AV OVNEN ETTER FYRING MED VED.
Vent med rengjøring til ovnen er helt avkjølt.
Når du bruker ved, vil det være en oppsamling av aske fra forbrenningen av ved eller matrester som er
igjen på de ildfaste overflatene. Disse restene må støvsuges ved hver bruk, da det ikke er noen oppsamlingsskuff for å samle dette, i tillegg til at det indre kammeret ikke er stort nok til å kunne sette det til
side.
Inne i brennkammeret er det et system for å holde asken og forhindre at den faller ned mot gassforbrenningskammeret under. Disse lagringsområdene er små og bør holdes rene med en passende støvsuger, etter hver gang du bruker ovnen. På grunn av termisk ekspansjon er de ildfaste platene litt smalere enn brennkammeret, slik at aske og matrester kan falle inn i mellomrommene mellom platene. For
å forhindre at disse restene faller rett ned i gassforbrenningskammeret, er det anordnet et fast oppsamlingssystem og en avtakbar sentral kanal renne

Seksjon sett ovenfra av brennkammeret og mulige askefallspunkter (hele omkretsen og det sentrale området)
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Fortsett med å støvsuge overflaten på de ildfaste platene, og pass på å ikke knuse dem, løft dem og ta dem ut
av ovnen ved å oppbevare dem midlertidig på et trygt sted. Som nevnt tidligere er det askeoppsamlingskanaler under platene som må rengjøres for å unngå overdreven akkumulering og utslipp av rester i gassbrennerområdet.

Den sentrale kanalen kan fjernes for å lette tilgangen til gassforbrenningskammeret.
Støvsug og hold brennhullene fri for hindringer.
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UTSKIFTNING AV DELER:
Noen deler kan erstattes av kunden / brukeren ved å følge instruksjonene på de neste sidene, mens noen
komponenter krever faglært håndverker
Delene som kan erstattes uavhengig er:
-batteri og gnistgenerator
- tennplugg
-brenner
-termometer
-refleksplater
ILDFASTE PLATER. Bare løft den ene siden av platen, løft den opp og trekk den gjennom døren. Sett den
nye platen på plass igjen, og pass på å ikke treffe kantene.
BRENNER: Utskifting av brenneren (2) må gjøres etter at innløpsgassen er lukket og gassflasken er koblet
fra. Følg prosedyren som angitt for å utføre lekkasjetesten
Fjern de ildfaste toppene og askeoppsamlingskanalen for å få tilgang til brennerne nederst i ovnen.

Skru ut og løsne brennerstøttebrakettene
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Fjern brennerne fra støttene for å løsne dem
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Ta av braketten fra den gamle brenneren og sett den på den nye, og pass på å sette den i riktig retning.

Sett den skiftede brenneren på plass igjen, og pass på at du ikke skader tennpluggen og termoelementet festet
på brennerholderblokken. Vær også oppmerksom på brenneren: Brennerholderblokken har spor for innføring av brenneren. Vær sikker på at de er sentrert, ellers vil systemet ikke fungere skikkelig med fare for
brann eller eksplosjon
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Låsespor på brennerholderen

Profiler som skal settes inn i låsesporene til brennerholderen
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TENNEPLUGG: Når det gjelder utskifting av batterier, tenning eller termometer, må du få tilgang til kontrollboksen ved å fjerne frontpanelet

Trekk forsiktig i knappene til de løsner.

Finn de 4 skruene som er angitt med pilene, 2 under knottene og 2 under hyllen. Skru ut og lagre for montering.
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På dette tidspunktet støttes dekselet bare av sidemagnetene, trekk litt for å løsne det. Vær oppmerksom på
kobbertråen på termometeret som er inne i strukturen, pass på at du ikke knuser eller bøyer det.
Tennpluggene er koblet til tenngeneratoren ved hjelp av en hurtigkobling mens de på brennerenheten er
installert, i et forboret sete og låst med en metallklips. For å erstatte dem, trekk ledningen forsiktig til den
kommer av generatoren. Ved hjelp av en skrutrekker løsner du metall-låseklemmen på siden av brenneren og
fjerner tennpluggen.
Hurtigtilkobling på gnistgeneratoren

Låseklemme av metall.

Side 34

BRUKERHÅNDBOK PIERO OVN
Bytt ut tennpluggen ved å koble den til tenngeneratoren på nytt, og bytt ut låseklemmen som ikke bare
blokkerer tennpluggen, men som også sørger for riktig avstand fra brenneren for riktig bruk. Før du starter
ovnen på nytt, må du kontrollere funksjonen til den utskiftede delen og sørge for at den kan antenne gnisten
på brenneren. For å kontrollere visuelt, fjern bare ildfast plate, trykk på en knott uten å vri den for å aktivere
tenningskretsen og se om gnistglødepluggene genererer gnisten som vil slippe ut på brenneren på det punktet som er angitt på tegningen nedenfor.

Begge glødepluggene må fungere samtidig for å unngå tenningsforsinkelser eller akkumulering(opphopning)
av uforbrent gass i forbrenningskammeret.
Ved å trykke på en av knappene aktiverer kretsen begge tennpluggene samtidig.
Gnistgenerator og batteri:
Etter at du har fjernet frontdekselet (se forrige side), kan du finne gnistgeneratoren i den sentrale delen av

For å bytte ut batteriet, skru av lokket på høyre side, ta ut AAA-batteriet og sett inn et nytt.
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Hvis generatoren må byttes ut, må du også skru av låsringen for å fjerne enheten. Koble ledningene forsiktig
for ikke å skade terminalene, og pass på å koble dem ordentlig til den nye generatoren.

TERMOMETER: følg fremgangsmåten til frontdekselet er fjernet. Dette for å få tilgang til stedet der termometeret er festet.
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Før du tar termometeret ut av dekselet, er det nødvendig å fjerne kobbertråpæren som er plassert inne i
brennkammeret i høyre hjørne ved siden av døråpningen. Fjern ildfast plate først for å lette fjerningen.
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Under platen, i hjørnet, er det et hull som kobbertråpæren kan passere gjennom.
Skru ut de to skruene og fjern festeburen som holder termometerhuset festet til frontdekselet. Fjern på dette
tidspunktet termometeret og sett det på igjen, og pass på å ikke bøye eller knuse kobbertråen.
Fest den nye forbindelsen til dekselet ved å sentrere posisjoneringen og stram deretter skruene for å forhindre
rotasjon. Rull forsiktig kobbertråen og før pæren forsiktig gjennom hullet som er koblet til brennkammeret.
La pæren være noen centimeter over nivået på den ildfaste platen for å måle en gjennomsnittstemperatur
mellom luft og plate. For å holde pæren på plass, setter du bare ildfast plate på plass igjen, og pass på å ikke
knuse kapillarrøret. Resten av kapillarrøret som er under, må plasseres inne i kontrollboksen for ikke å forstyrre gassrøret og forhindre at det kommer ut av åpningen på underplaten. Lukk dekselet og pass på å ikke
knuse kobbertråen..
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