VIKTIG INFORMASJON OM PIERO PIZZAOVN!
Piero er testet for gasslekkasjer på fabrikk. Du er allikevel ansvarlig for at installasjonen er gasstett.
Du er også ansvarlig for å montere gassregulatoren til slangen.
Brukerhåndboken som følger produktet er på engelsk. Du kan laste ned en norsk versjon på
www.varmefag.no. Du plikter å sette deg inn i produktets funksjoner og sikkerhetinnstukser før
produktet tas i bruk
Piero leveres i to varianter:

Piero uten understell må plasseres på et
ubrennbart underlag.
Medfølgende bein må benyttes.
Gass-slangen må ikke ligge under ovnen.
Les s. 16-18 i brukerhåndboken.

Fyre med ved:

Fyre med gass:
Du tenner brenneren ved å vri en knott (A-B) til MAX
samtidig som du holder den inne. Hold den så inne noen
sekunder slik at sikkerhetsmekanismen aktiveres.

A

B

Du kan nå se at flammen brenner gjennom slissene i fronten. Om du ikke lykkes. Les side 19 i brukerhåndboken.
Merk at det finnes en prosedyre for å justere/kalibrere
flammene til optimalt nivå. Dette finner du også i brukerhåndboken.
Spjeldet kan brukes til å regulere temperaturen.

En metall-kurv medfølger ovnen for å holde bålet adskilt fra
maten du steker. Før ovnen er varm nok til bruk skal du fyre i
midten av ovnen. Da varmer du både pizzasteinen og brennkammeret på best mulig måte. Når ovnen er varm skyver du
bålet til siden.

Spjeldet skal alltid være i åpen posisjon når du fyrer med
ved. Les brukerhåndboken om du er usikker.
Ved høye temperaturer og når flammene har lagt seg kan du
justere noe på spjeldet for å regulere temperaturen.
- Bruk alltid tørr ved. Ikke bar-trær.
- Bruk kun opptenningsull uten kjemikalier.

Metall-listen i bakkant skal stå i åpen posisjon når du
fyrer med gass.

Pipespjeld

Metall-listen i bakkant skal stå i lukket posisjon når du
fyrer med ved.

List

Lukket pipespjeld

Fyring med gass

Åpent pipespjeld

Fyring med ved

Bokstaven ”F” står riktig vei

Bokstaven ”F” ute av stilling

Listen står opp

Listen ligger ned

Døroppheng

