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Introduktion / Risikovurdering

TILLYKKE

med din nye biopejs fra Le Feu by Lauritsen!
Vi er glade for du har valgt et af vores produkter og vi håber at din nye biopejs vil bidrage til mange
hyggelige stunder.
Før du går i gang, er det meget vigtigt at du læser og forstår denne brugervejledning.
Vi hos Le Feu by Lauritsen arbejder hver dag for at sikre at du kan få så god og sikker en oplevelse
af vores produkter. Derfor er det vigtigt du læser og forstår denne manual, så du og dine nærmeste
får så god og sikker en oplevelse, som muligt.
Har du spørgsmål omkring Biopejsen når du har læst denne manual, så kontakt din lokale forhandler
eller Le Feu by Lauritsens tekniske support.
Biopejsen bruger Bioethanol som brændstof. Dette brændstof er ekstremt brandbart, og skal
behandles med omtanke og respekt.

LÆS DENNE MANUAL INDEN BRUG
Med venlig hilsen

SørenLauritsen

Søren Lauritsen - CEO & Designer

Før ibrugtagning af bioethanolpejsen skal risikovurdering, montagevejledning og
brugsvejledning læses grundigt igennem. Har du opklarende spørgsmål, så kontakt din
lokale forhandler, eller kundesupport hos Le Feu by Lauritsen.

RISIKOVURDERING
•

Hvis ikke pejsen er monteret med de efter reglerne foreskrevne afstande til vægge, gulv, loft, møbler
og brændbare materialer kan der opstå brand.

•

Hvis ikke pejsen er monteret efter forskrifterne kan den vælte eller falde ned og der kan opstå brand
og personskade.

•

Hvis pejsen står for tæt på elektriske apparater og installationer kan disse tage skade.

•

Hvis brænderen overfyldes og antændes, kan der ske en eksplosion med brand og personskade som
følge.

•

Hvis der påfyldes bioethanol, mens brænderen er tændt, vil der ske en eksplosion med personskade
som følge.

•

Hvis der påfyldes bioethanol inden brænderen er kold kan der ske en eksplosion med personskade
som følge.

•

Hvis man har spildt bioethanol på hænder, tøj eller andre legemsdele, kan det antænde med alvorlige
forbrændinger til følge.

•
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Hvis brænderen antændes med en for kort tænder/lighter kan der ske personskade.

Risikovurdering / Brugsanvisning
•

Hvis brænderen reguleres uden den medfølgende reguleringsstang kan der ske personskade.

•

Hvis der røres ved pejsens svøb eller brænder efter den er tændt kan der ske personskade.

•

Hvis ikke pejsen holdes under opsyn af en voksen, kan børn og kæledyr komme for tæt på med
forbrænding og brand som følge.

•

Hvis pejsen benyttes i små og ikke ventilerede rum, er der fare for kulilteforgiftning med i værste fald
døden som følge.

•

Hvis der bruges ikke godkendt bioethanol eller andre typer brændbare væsker er der fare for
eksplosion, brand og personskade.

•

Hvis uheldet er ude og der opstår brand kan situationen forværres, hvis man ikke brandslukker på
rette måde.

•

Hvis uheldet er ude og man hælder vand i ikke forstøvet form på brændende bioethanol kan det
forværre situationen.

•

Bioethanol kan være misfarvende.

BRUGSANVISNING
Inden påfyldning af bioethanol og optænding skal risikovurderingen være læst og
montagevejledningen fulgt. Hvis du har spørgsmål vedrørende brugen af din biopejs, kontakt da din
lokale forhandler, Le Feu kundesupport eller anden professionel.
LÆS FØLGENDE INDEN BRUG!
•

Påfyldning og optænding må kun udføres af en voksen person.

•

Brug kun godkendt bioethanol.

•

Tjek altid at brænderen er kold inden du påfylder bioethanol.

•

Påfyld bioethanolen med et lille målebæger når brænderen står på sin plads og spjældet er
helt åben, spildes der tørres det op med en klud og denne bortskaffes inden optænding.

•

Påfyld aldrig mere bioethanol end du ønsker at brænde ved en optænding, max. 1,5 liter.

•

Brændetid på 1 liter med spjæld fuld åben er ca. 2-3 timer afhængigt af omgivelserne

•

Antænd kun brænderen med en lang lighter eller en pejsetændstik.

•

Sørg for der er ventilation i rummet.

•

Hav altid en brandslukker i nærheden, hvis uheldet skulle være ude.

•

Der kan gå op til 15 minutter inden flammen får et orange skær.

•

Luftspjældet reguleres med den medfølgende reguleringsstang.

•

Sluk brænderen ved at lukke for luftspjældet i en hurtig glidende bevægelse.

•

Det er yderst farligt at påfylde bioethanol på en varm brænder, vent derfor minimum en halv
time med spjældet helt lukket inden der påfyldes igen.

•

Den ansvarshavende for pejsen er forpligtet til at instruere, hvis en anden person skal bruge
den.

•

Sørg for at dette dokument altid er tilgængeligt.

•

Bioethanol Bør ALDRIG bruges af personer under 18 år.

•

Overhold alle instruktioner fra producenten af bioethanolen.
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Brugsanvisning / Vedligeholdelse

•

Vask altid hænder efter håndtering og brug af bioethanol

•

Opbevar altid bioethanolen utilgængelig for børn, ved stuetemperatur og uden direkte sollys

•

Bioethanolen må ikke opbevares nær varmekilder

•

Bioethanolen må ikke opbevares nær åben ild

•

Bioethanol skal altid bruges med omtanke og forsigtighed.

•

Bioethanol er ekstremt brandfarligt, udvis derfor ansvarlighed og følg gældende råd og
lovgivning.

•

Bioethanol forårsager alvorlig irritation ved kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt med øjnene,
skyld omhyggeligt med vand i flere minutter. Hvis du har kontaktlinser, skal disse fjernes. Kontakt
læge og medbring emballagen.

•

Bioethanol må IKKE INDTAGES, sker dette, kontakt straks læge og medbring emballage.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
For at holde din biopejs pæn og flot kan man med jævne mellemrum rengøre kuplen indvendigt.
Dette gøres nemmest med en fugtig klud, ved at tørre af for sodrester og lignende, når den er helt
afkølet.
Den hvide ovn rengøres forsigtigt på indersiden. Der må ikke bruges ætsende kemikalier til rengøring
da det kan skade lakken og medfører permanente skader. Rengøring af indersiden skal minimeres,
da sod er svært at fjerne på den hvide overflade uden at gnide det ind i lakken, hvilket medfører
permanent misfarvning.
Ydersiden af alle ovne rengøres med en fugtig klud.
Biopejsen er malet med pulverlakering, ved Eventuelle ridser anbefales det er den males op med
samme produkt, da produktet er modstandsdygtigt overfor den høje varme. Kontakt din lokale
forhandler eller Le Feu Kundesupport for nærmere information.
Alle sorte dele er pulverlakeret. Det anbefales at disse dele aftørres med en fnugfri, fugtig hård
opvreden klud.
Rustfri dele kan med fordel oppudses med rensemiddel til rustfri stål. Dette gøres ved at anvende
en svamp med hvid eller blå fod (disse er ridsefri) som bevæges langs årene i metallet for at undgå
mærker i stålet.
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Garantibetingelser

GARANTIBETINGELSER
Producenten yder garanti for produktet, med undtagelse af de nedenstående dele, der udsættes for
almindeligt slid, i 2 år fra købsdatoen, som fremgår af: Bevisdokument (faktura og/eller kvittering),
hvoraf sælgerens navn og datoen for salget fremgår.
For at garantien skal være gyldig og dække, må installationen være udført iht. montagevejledningen.
Det anbefales at udføre en funktions test af produktet, før det tages i brug. Installationer, der ikke
overholder de gældende regler, medfører bortfald af garantien, ligesom utilsigtet brug og manglende
udførsel af den af producentens forudsete vedligeholdelse.
Garantien er gældende på betingelse af, at anvisningerne og advarslerne i brugs- og
vedligeholdelsesmanualen, som ledsager pejsen, overholdes således, at det anvendes på den mest
korrekte måde.
Udskiftning af hele pejsen, eller reparation af en del af den, forlænger ikke garantiperioden, der
forbliver uændret.
Med garanti menes gratis udskiftning eller reparation af dele, der konstateres fejlbehæftede på grund
af produktionsfejlfejl.

KLAR TIL BRUG
Du er nu klar til at kunne tænde din biopejs og nyde hyggen.
Har du spørgsmål til produktet, eller mangler du information, kontakt da din lokale forhandler eller Le
Feu Kundesupport.
Husk at sikkerheden er førsteprioritet, og produktet skal derfor bruges med omtanke og respekt. Følg
denne manual for at undgå personskade.
Vi er altid klar til at hjælpe dig!

FIND HJÆLP & MERE INFORMATION PÅ:
www.lefeufires.dk
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