
Szavatossági felelősségünk kizárása:

A javítás helye, módja

Szervízünk öntől futárszolgálattal elhozza ill visszaviteti az
elromlott készüléket.

A hibás teljesítés megállapításához a bizonyítási teher, a vásárlást követő 6hónapig
kötelezettet, 6 hónap után vevőt terheli!

Kérjük, maradéktalanul tartsa be a kezelési és használati útmutatóban foglaltakat, az eltérő
használat és kezelésből bekövetkezett hibára szavatossági javítást nem vállalunk, ennek
költsége a szavatossági időn belül is a készülék tulajdonosát terheli.
Az eladótól követelje meg a vásárláskor a szavatossági jegy pontos kitöltését.
A szabálytalanul kiállított szavatossági jegy alapján érvényesített igények teljesítése a
kereskedőt terheli!
A szavatossági jegyen történt bármely javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése,
nem megfelelő értékű nyugta vagy számla a szavatossági jegy érvénytelenségét vonja maga
után.
- Amennyiben a használati útmutatóban előírt karbantartást elmulasztja.
- A rendeltetéstől eltérő használat, baleset, ütközés, elemi kár, szakszerűtlen tárolás esetén.
- Ha a készüléket szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították, átalakították.
- Ha a készülék gyári száma nem egyezik meg a szavatossági jegyen lévő számmal.
- Ha a készüléket kölcsönzik, vagy ipari célra használják.
Elveszett szavatossági jegyet nem áll módunkban pótolni!

- A termék szavatossága a bejelentéstől a kijavításig eltelt idővel meghosszabbodik.
- Főalkatrész csere esetében a szavatossági idő a főalkatrészre újra kezdődik.
- Cserélt készülékeknél a szavatosság újra kezdődik.
- üzemeltetés helyén kell a 10Kg-nál súlyosabb termékeket ( kivéve járművek ) megjavítani.
Amennyiben a javítás a helyszínen nem végezhető el a le és felszerelésről , az el és
visszaszállításról a szavatosságra kötelezett gondoskodik.
Az előző pont hatálya alá nem tartozó készülékeket a vásárlónak kell beszállítania a
lakóhelyén lévő javító szolgálathoz vagy ha olyan nincs akkor a legközelebbi szervízbe vagy
oda ahol a terméket vásárolta.

A termék jelentősebb részei: generátor: motor
rádiómagnók: tuner, lejátszófej

A termékre az első tulajdonos által érvényesíthető szavatossági kötelezettség 2 évig áll fenn!

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelt bennünket és bízunk abban, hogy a
most vásárolt készülék használata sok örömet szerez majd Önnek! Reméljük, hogy hamarosan
visszatérő vevőként üdvözölhetjük!

12.oldal

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI
ÚTMUTATÓ és SZAVATOSSÁGI JEGY

A JA027 TÍPUSÚ KANDALLÓHOZ
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Elektrikó Kft. mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a készülék a
magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel, CE
megfelelőséggel rendelkezik.

Forgalomba hozza: Elektrikó Kft.
2115, Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ

Garanciaviselő: Elektrikó Kft.
Vegye igénybe alkatrész csomagküldő szolgálatunkat  és szervízünket

Kérjük használat előtt feltétlen olvassa végig a használati útmutatót!

HIBABEJELENTÉS
Email.: Szerviz@elektriko.hu

Szervíz: Tel/fax.: ,               Mobil:06-28485015 06-20-5229741

JA027
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ELŐSZÓ:

FELÉPÍTÉS:

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott öntöttvas  kandallót választotta.

Reméljük, hogy a hosszú ideig, várhatóan (kb. 15 évig) szolgálja Önt e termék.

- A kandalló öntötvas elemekből van összecsavarozva.
- Az első oldal középső részén van a kétfelé nyíló betöltő ajtó, melynek alsó részen

helyezkedik el a primer levegőszabályzó.
A betöltő ajtó felett található a (begyújtáskor nyitva kell
hogy legyen). A tetején vagy a hátulján a füstcső kiáramló található.

- A kandalló tűzterét öntöttvas elemek veszik körül, mely a kandalló
felhasználhatóságának meghosszabítására szolgál. A tűztér alján mozgatható
rostélyszerkezet található

- Belsejében középen hátul öntvény füstterelő elem található.
- A tűztér tetején elől levegőbeáramló nyílás található, az itt érkező levegő mossa az

üveget.

Ezen kandallók formavilágának Európa északi államaiban évszázados
hagyományai vannak.

- sekunder levegőszabályzó
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Füstkivezetés 150mm
felső, vagy hátsó

Kerámia üveg

Secunder
levegőszabályzó

Nyitószerkezet

Pprimer levegő
szabályzó

Tüzelőanyag
betöltő ajtó

Lábak

Kandalló test

Rostély

Füst és
lángterelő

Öntvény elemek
Hamuláda

Üvegmosás



BEÜZEMELÉS:

-

- A kandalló kizárólag megfelelő huzattal ( 10 Pa ) rendelkező kéményre
csatlakoztatható
A kéménynek minimum 14 cm x 14 cm keresztmetszetűnek és minimum 6 m
magasnak kell lennie.

-

- Lehetőleg 1 kéménybe csak 1 kandallót csatlakoztasson!

-

Begyújtáskor néhány percig csak kis tüzet rakjon a kandallóba, hogy a kéménye
bemelegedjen. A szívóhatás a kandallóban várhatóan 3-4perc után keletkezik.
Ezt követően már nagy tüzet is rakhat. A kandalló belső felületén mindenütt szívó
hatás keletkezik, így a füst a kémény irányába távozik. Ha nagy tüzet rak szívóhatás
nélkül, a nagy mennyiségű füst a fűteni kívánt helyiségbe távozik.

FONTOS!

A kandalló kizárólag lakóhelyiségek kifűtésére használható fa vagy barnaszén
tüzelésével.

, így éri el maximális teljesítményét és hatásfokát!

Az elhelyezésnél, a füstcső csatlakozásoknál az egyes vonatkozó építési rendelkezések
tűzvédelmi követelményeit kell figyelembe venni!

Ha a kéményen több
csatlakoztatási hely van kialakítva, ügyeljen arra, hogy a többi helyen a záródugó fel
legyen szerelve! Ha mégis arra kényszerülne, hogy egy kéményből két kandallót
szeretne üzemeltetni a beömlő füstcsőnyílásokat tolja el függőlegesen egymáshoz
viszonyítva minimum 50 cm-rrel.

Mivel a kandalló az égéshez szükséges levegőt az elhelyezési helyiségből veszi, így
gondoskodni kell állandó levegő utánpótlásról!

- Biztosítani kell, hogy 4m 3 légtér jusson minden egyes KW teljesítményre!

- Első begyújtáskor kellemetlen szag képződhet, mely a gyártás során keletkezett
zsiradék, lakk stb leégéséből adódik. Ez természetes, nem hiba, szellőztesse ki a
helyiséget.

- Bekötésnél ügyeljen arra, hogy a helyiség, melybe a kandallót teszik, jól szellőző,
megfelelő huzattal ellátott kéménnyel rendelkezzen!

- Ügyeljen arra, hogy a kandalló hátsó része a faltól minimum 0,5 méterre legyen.

-  Ügyeljen arra, hogy a kandalló oldalsó része a faltól minimum 0,5 m - re legyen.

- A kandalló beüzemeléséhez használjon 2db csövet függőlegesen, 1db könyököt és 1db
csövet pedig vízszintesen kell felhasználni! A kémény nyíláshoz használjon csőrózsát!

Ellenőrizzük a huzatot az ábrának
megfelelően!

Megfelelő Rossz Rossz
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SZAVATOSSÁGI JEGY
Hiányosan kitöltött szavatossági jegy érvénytelen!

Szavatossági idő: 2 év. A rendeltetésszerű használat mellett az Elektrikó Kft
6 hónapig végzi el az ingyenes javítást.
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- Biztonsági okokból az előző pontban felsorolt cső/könyök mennyiségnél többet nem
szabad használni!

- Csak stabilan rögzített csövekkel összeszerelt kandalló üzemelhető be!
A csöveket és a kandallót időszakosan tisztítani kell a koromtól, visszamaradt
égéstermékektől!

- A kéménybe csatlakozó cső esetében ügyeljen arra, hogy ne nyomja túlságosan be a
becsatlakozó csövet, mivel az eltömítheti a kéményt és megakadályozza a jó huzatot.

Kérjük tekintse meg az ábrát:

A kandalló kétfelé nyíló betöltő ajtaján van a primer levegőszabályzó.

A készüléken nincs külön hamuzóajtó, a hamuzóláda a betöltőajtó mögött a kandalló
alsó részén helyezkedik el.

A betöltő ajtón keresztül lehet a kandallót megrakni ( alsó vagy felső begyújtással).

Az ábrán látható helyen található a szekunder levegőszabályzó.

Tisztítsa ki a kandallót a rostélyt. Rakja meg a tűzteret fával vagy szénnel.

Rakjon a tetejére vékonyabb fát / faforgácsot vagy papírt a könnyebb begyúlladáshoz!

Nyissuk ki a szekunder levegőszabályzót. Miután az égés aktívan elindult,
szabályozzuk a levegőt a primér és a szekunder levegő szabályzóval.

A szekunder szabályzó biztosítja a levegőt a füstgázokban lévő éghető anyagok
elégéséhez, valamint az üvegmosáshoz.

Tisztítsa ki a kandallót, a rostélyt. A rostély tetejére tegyen könnyen éghető forgácsot
vagy papírt, majd vékonyabb fákat, ezután barna szenet vagy vastagabb fákat.

( lehetőleg száraz fát) Nyissa ki a hamuzó ajtó szelepét, majd gyújtsa meg a tüzet.
Begyulladás után szintén szabályozza a levegőszabályzókkal az égést a
legmegfelelőbben!

A csöveket csatlakozásuknál teljes mértékben össze kell nyomni,
ellenkező eset ben a különböző hőhatásokra a csövek meglazulhatnak,
szétpottyanhatnak, amelyből súlyos baleset keletkezhet!

Felső begyújtás:

Alsó begyújtás:

A KANDALLÓ ÜZEMELTETÉSE:
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FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- Tartsa távol a gyermekeket a kandallótól, mivel az forró és égési sérüléseket okozhat!

- ( bútor, dekor anyagok  stb.. )

- Soha ne érintse meg a készüléket puszta kézzel! Ne hagyja azt felügyelet nélkül!

- Amikor száraz tüzelőt tesz a tűztérbe, és a kályha  ajtaja tovább nyitva van, mindig
nyissa ki az ajtót vagy az ablakot, mivel a szoba légterébe szennyezett levegő
kerülhet!

-

- Beüzemelés előtt és később rendszeresen ellenőriztesse a kéményét, az megfelelően
szellőzik - e! Az eldugult kémény nem csak balesetveszélyes, de rontja a készülék
hatásfokát is!  Ne felejtse, hogy a kémény a helyes működéshez olyan fontos mint
maga a készülék. Kérjük, kérje ki az illetékes kéményseprő - mester hozzájárulását,
mielőtt a készüléket csatlakoztatja , beüzemeli!

- A kémény és a kandalló közötti összeköt elemeknek ugyanolyan keresztmetszetnek
kell lennie mint a kandalló kivezető csonkja!

- Győződjön meg róla, hogy az összerakott kandalló csövek tökéletesen zárnak-e,
megfelelően egymásba vannak-e tolva, és még nagyobb tüzelés esetén sem szökik ki a
füst a csőből a szobába!

- azért , hogy a  tűzhelyben
a tüzelőanyag könnyebben begyulladjon.

- Ügyeljen, hogy a kandalló körül gyúlékony anyag sose legyen! Amennyiben a padló
gyúllékony anyagból van ( így  különösen szőnyeg, parketta, padló), úgy a kandalló
csak úgy használható, hogy azt nem gyúlékony alapra állítja, mely alap mérete
minimum 30cm-el túlnyúljon a kandalló méretén!

- A kandallókat csak zárt tűztérajtóval szabad üzemeltetni, máskülönben
balesetveszélyes .

- Tilos a  környezet szennyező anyagok égetése a tűztérben!

Minden éghető berendezést a kandalló minimum 1m
körzetéből távolítson el!

A jó és hatékony működés érdekében tartsa karban és tisztítsa a készülékét
rendszeresen! Tisztítsa a csöveket is! Ügyeljen a kéményre és annak
tisztíttatására is!

SOSE HASZNÁLJON tűzveszélyes, gyúlékony anyagot

A kandallót nem szabad túlhajtani, a rendszeresen maximális huzattal üzemeltetett

kandallóban tönkre mennek a belső elemek, túlhevülhetnek az öntöttvas elemek, s az

egyenletlen hőtágulás következtében elrepedhetnek. Ha vörösen kedz izzani a

kandalló bármely része, azonnal csökenteni kell az égést.
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Elölnézet Oldalnézet

14cm

62cm

36cm

67cm

45cm
59cm

44cm

62cm

68cm

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS:

- Begyújtás elött rendszeresen tisztítsa meg a kandallót és a csőrendszert. Ezt
ellenőrizze le alaposan!

- Amennyiben valamilyen javításra, felújításra van szükség, forduljon szakemberhez!

- Ügyeljen arra, hogy parázs, ne kerülhessen a szemét gyűjtőbe, mivel tüzet okozhat!

- Az üveges kiviteleknél az üveget nedves, tiszta kendővel tisztítsa meg! Javasoljuk a
secunder levegőszabályzó használatát, mely megtisztítja az üveget.

- Sose használjon súroló, karcoló tisztítószereket.

Füstcsonk átmérője:

Teljesítmény:

Tüzelőanyag:

Fűthető légtér: (előírt szigetelés mellett)

Tűztés keresztmetszete: ~

Készülék súlya:

Befoglaló méret (mag*szél*mély):

Egyéb méretek:

TECHNIKAI ADATOK

JA027Típus:

150mm

14kW

tüzifa, barnaszén

~ 180-220 légm3

52*27cm

~138kg

~68*67*42cm


