ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Τοποθετήστε την θερμάστρα με τα μπουριά σε απόσταση έως και 2
μέτρα μακριά από κάθε εύφλεκτο αντικείμενο. Εάν είναι αερόθερμη
συνδέουμε την πρίζα.
Οι σωληνώσεις θα πρέπει να ξεκινούν κάθετα από την σόμπα
τουλάχιστον 1,5 μέτρο και οριζόντια έως 2 μέτρα καθώς και να
αποφεύγονται οι πολλές γωνίες (έως 3 κάθετες).
Για το άναμμα φροντίστε να υπάρχει μια ποσότητα πετρελαίου
θέρμανσης στο ντεπόζιτο.
Γυρίστε τον διακόπτη του ντεπόζιτου (ΟΝ-OFF/AUF-ZU)
αριστερόστροφα 4-5 φορές.
Πίσω από την θερμάστρα βρίσκεται εγκατεστημένο το καρμπιρατέρ
ΤΟΒΥ στο οποίο στην στενή πλευρά υπάρχει ένας μικρός μοχλός
ασφαλείας. Σηκώστε τον μια φορά προς τα επάνω ώστε να ανοίξει η
ροή του πετρελαίου. Σε μερικά μοντέλα βρίσκεται μπροστά πίσω από το
αποσπώμενο μεταλλικό μέρος της θερμάστρας καθώς και ένας
επιπλέον περιστρεφόμενος μοχλός ασφαλείας προς τον κάδο καύσεως.
Γυρίστε τον διακόπτη έως και την θέση 3 για να κατέβει πετρέλαιο στον
θάλαμο καύσης, επιστρέψτε τον διακόπτη στην θέση 1 όσο διαρκεί η
έναυση, και εάν είναι αερόθερμο ανάβουμε τον διακόπτη για να δώσει
επιπλέον οξυγόνο στην καύση.
Ανοίξτε το μαντεμένιο μάτι ή την πόρτα και μόλις δείτε την πρώτη
σταγόνα πετρελαίου ρίξτε ένα αναμμένο κομμάτι βαμβάκι με μπλε
οινόπνευμα με το εργαλείο ή απευθείας ανάμεσα από την μαντεμένια
ροδέλα του δοχείου καύσης.
Φροντίστε η μαντεμένια ροδέλα να πατάει σταθερά στους 3 πύρους
ακριβώς επάνω από την φωτιά (το στενό μέρος προς τα επάνω και οι
τρύπες καθαρές από στάχτη).

Εάν υπάρχουν περισσότερες ροδέλες συμβουλευτείτε της οδηγίες για
την σωστή τοποθέτησή τους.
Η θερμάστρα χρειάζεται περίπου 10-15 λεπτά για να ανάψει.
Η έναυση έχει ολοκληρωθεί όταν η φλόγα έχει περάσει επάνω από τις
τρύπες τις μαντεμένιας ροδέλας.
Τώρα μπορείτε να αυξομειώσετε μεταξύ των δυνάμεων 1-6.
Σε αερόθερμες σόμπες φροντίζουμε να είναι ανοιχτό το αερόθερμο
καθόλη την διάρκεια λειτουργίας της σόμπας και να δυναμώνουμε την
παροχή αέρα στην θέση 1 ή 2 αντιστοίχως με την παροχή πετρελαίου 16.
Σε περίπτωση αποτυχίας της έναυσης περιμένουμε να παγώσει
ολόκληρη η συσκευή και καθαρίζουμε με ένα στεγνό σφουγγάρι ή πανί
όλο το άκαυτο πετρέλαιο από τον κάδο, έπειτα επιχειρούμε νέα
έναυση.
Στην πρώτη έναυση ενδέχεται για διάστημα 20 λεπτών να υπάρξουν
ορισμένες αναθυμιάσεις που οφείλονται στα χρώματα και τα
κατάλοιπα του χάλυβα.

