Tervehdys!
Kiitos, olet tehnyt hienon valinnan hankkiessasi LumoX EkoAir ilmaohjaimen.
Puhtaampi puun poltto voi alkaa! Malta kuitenkin hetki ja
tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeeseen huolellisesti.
Terveisin, Palomies Pasi.

LUM OX EKOAI R I LMAN O H JA IM E N T U RVA L L IS U U S O H J E

Tarkista palovaroittimen kunto.

Varmista että savupelti on auki sekä tarkista
polttolaitteen kunto ennen sytytystä.

Älä käytä sytytysnestettä.

Sytytyksen jälkeen laitteeseen ei tule koskea
eikä sitä tule siirtää tulisijasta.

Älä sulje savupeltiä ennen kuin hiilloskin on
palanut loppuun.

Älä koskaan jätä tulta ilman valvontaa.

LU MOX EKOAI R I LM A N O H JA IM E N K Ä Y T T Ö O H J E

Aseta LumoX EkoAir ilmaohjain tulisijan takaseinämään.
Ilmakanavan ansiosta laitetta ei tarvitse saada täysin
takaseinämää vasten.
Säätöpellillä säädät kuinka paljon peität tulisijan omaa arinaa.

1. SYTYTYS

Pidä ilmaaukko auki sytytys vaiheessa, pienemmässä tulipesässä säätöpellin
voi työntää kokonaan sisään ja täyden palon vaiheessa vetää ulos
peittämmään arinaa. Aseta isommat klapit alle ja pienempää pilkettä päälle,
sytytä sytytyspalalla.

2. PUIDEN LISÄYS

Puita lisätään hiilloksen päälle tuohipuoli alaspäin 1-4 klapia,
pidä ilma minimissä.

3. HIILLOSVAIHE
Työnnä säätöpelti sisään ja vedä hiillos tulisijan oman arinan
päälle hiillospalon nopeuttamiseksi.

4. PUHDISTUS

Puhdista LumoX EkoAir jokaisen käytön jälkeen, tuhkien puhdistus
nostamalla yläarina sivuun nokikolalla, pyyhkäise tuhkat puhdistusaukosta
tulisijan omaan tuhkaluukkuun.

LumoX EkoAir ilmaohjainta käyttäessä palotapahtuma on rauhallisempi,
ilmaa ohjataan puupanoksen päälle vain tarvittava minimi määrä.
Palotapahtuma tapahtuu tulipesässä, palaminen on kustannustehokasta ja puhdasta.
Säästöä luonnolle ja lompakolle. Tämä on myös turvallisuustekijä sillä savukaasut eivät
pala savuhormissa jolloin hormin lämpötila on reilusti normaalia alhaisempi.

LU MOX I LMAOH JA IN T E N KO KOA M IS O H J E E T

LumoX EkoAir
Liitä taka-arina ala-arinan päälle siten että taka-arinan tasainen sivu
on taaksepäin. Pyöritä pultit ala-arinan 2KPL (M8x1.5) reikiin ja kiristä.
Etulevy asetetaan taka-arinan auki olevaan etuosaan, aseta tässä
vaiheessa myös Ilmaohjuri, pyöritä pultit rei'istä ja kiristä.
Ilmaohjain "puristuu" kiinni taka-arinan takaseinämään
samoilla pulteilla 2KPL (M8x3.0)
Aseta siivekkeet takalevyn päälle ja kiristä
pulteilla etupuolelta (M8x1,5). Leveys säädettävissä,
jos tulipesä on pieni jasiivekkeet ei mahdu,
voit jättää pois joko toisen tai käyttää vain
Ilmaohjuria.
Osaluottelo
Pultit: 4kpl M8x1.5 2kpl M8x3
1. Säätöpelti
2. Ala-arina
3. Yläarina
4. Taka-arina
5. Ilmaohjuri
6. Siiveke (oikea)
7. Siiveke (Vasen)
8. Etulevy

Videoidut kokoamisohjeet kotisivuilla.
www.lumox.com

