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Jotul F 100 termékinformáció:
Anyaga:
Felülete:
Tüzelőanyag:
Fatönk hossza:
Huzat rendszer:
Égetési rendszer:
Kémény kivezetés:
Kémény kiv. mérete:
Súly:
Kiegészítők:
Termék méretei:

Öntöttvas
Feketére festett és
kékesfeketére
zománcozott
Fa
40 cm (max.)
Felső huzatrendszer
Másodlagos égetés
Felül, hátul
Ø 125/150 mm
97 kg
hosszú lábak
Lásd az 1. ábrát

Általános biztonsági óvintézkedések
Követelmények a padlólaphoz: Ha a kályhát
gyúlékony padlóra telepítjük, akkor egy erős,
ellenálló, tűzálló réteggel kell takarnunk a
padlót a kályha alatt. Ennek a rétegnek
legalább 150 mm-rel kell minden irányban
nagyobbnak lennie, mint a kályha alapterülete,
illetve 300 mm-rel nagyobbnak a kályha
elejénél, az ajtónál (Lásd a Beépítési
Szabályzatot). Javasoljuk, hogy ez ügyben
vegye fel a kapcsolatot a helyi Jotul
kereskedőjével,
mielőtt
beüzemelné
a
terméket.
A termék távolsága a faltól (lásd az 1.ábrát)
Követelmények a falhoz: A falnak legalább
100 mm vastagnak kell lennie, téglából,
betonból, vagy könnyű betonból. Más
anyagokból is készülhet amely megfelelő
dokumentációval el van látva.
A kályha beüzemelése fali bemélyedésbe: A
szabadon álló kályhát fali bemélyedésbe is el
lehet helyezni, ha a fal megfelel az előző
bekezdésben leírtakhoz. A fali bemélyedés és
a kályha között 100 mm távolságnak kell
lennie hátul és oldalt. A bemélyedés
magassága nem lehet kisebb, mint a termék
magasságának és a bemélyedés mélységének
az összege. A fali bemélyedésnek elöl
nyitottnak kell lennie
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Mindig ellenőrizze le a helyi szabályokat,
hogy biztosított legyen a beépítés biztonsága
és szabályossága.
A kályha használatakor mindig tartsa be a
biztonsági óvintézkedéseket:
! Soha ne fűtse túl a kályhát. Ez komoly
károkat okozhat a kályhában és a
kéményben!
! Soha ne használjon benzint vagy
bármilyen hasonló folyadékot a tűz
begyújtásához!
! Kerülje el, hogy alacsony légnyomás
alakuljon ki abban a szobában, ahol a
kályha üzemel, mert mérgező gázok
áramolhatnak vissza a szobába!
! Soha ne oltsa el a lángot vagy a hamut
vízzel, mivel ez károsíthatja a kályhát és
sérülést is okozhat!
! Ha nyitott ajtóval használja a kályhát,
tegyen szikrafogót a tűz elé, és figyeljen
arra is, hogy bútor vagy egyéb gyúlékony
anyag ne legyen túl közel a kályhához!
! A hamut a házon kívül helyezze el, vagy
ürítse olyan helyre, ahol nem okozhat
lehetséges veszélyhelyzetet!
! Óvatosan használja a kályhát, mert az
nagyon forró!

Jotul F 100 beüzemelése
Ellenőrizze
le
a
kályhát,
hogy
megbizonyosodjon
sérülésmentességéről,
mielőtt először felszereli a készüléket.
Előzetes összeszerelés a beüzemeléshez
A termék nehéz. Szüksége lesz segítségre,
mialatt összeszereli és a helyére állítja.
A kályha összeszerelése (lásd a 2. ábrát)
1. Miután kicsomagolta a kályhát, vegye ki a
kályhába csomagolt alkatrészeket. Ezek az
alkatrészek a driples füst kivezető, a
hamufogó tálca és az ajtókilincs gombja.
2. Ellenőrizze le a kályha sérülésmentességét
és a szabályozó karok működőképességét.
3. A felső lap 2 csavarral van rögzítve.
4. Szerelje fel a hamufogó tálcát, ráakasztva a
kályha elejére, közvetlenül az ajtó alá.
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5. Csavarozza fel az ajtókilincs gombját az
ajtókilincsre (Az alátétet tegye a kilincs és
a gomb közé).
Használati utasítás
A Jotul F100 CB (Clean Burn) rendszerű
kályha, másodlagos égetési rásegítéssel, ami a
füstben lévő mérgező gázokat és szilárd
részeket is elégeti. Ezért nagyon fontos, hogy
az ilyen rendszerű termékeket megfelelően
használjuk.
A Jotul F 100 a következő vezérlővel van
felszerelve:
Levegőszellőző vezérlő (lásd a 2-A ábrát)
Begyújtás szellőző vezérlő (lásd a 2-B ábrát)
Bal oldali helyzetben:
Jobb oldali helyzetben:

Zárva
Teljesen nyitva

Begyújtás/használat
•

•

•

•

•

Nyissa ki teljesen a levegőszellőzőket a
jobb oldali helyzetbe tolva a kart (lásd 2A/B ábrát)
Kicsi tűzzel kezdjen. Hagyja az ajtót félig
nyitva amíg a fa tűzre kap. Fokozatosan
növelje a méretet és tartsa így a tüzet pár
óráig. Ismételje meg ezt párszor.
A fa begyulladása után a begyújtás
szellőző kart elzárhatjuk, vagy a kémény
igénynek megfelelően kicsit nyitva
hagyhatjuk.
Miután a kályha elérte az üzemi
hőmérsékletét a levegőszellőző vezérlővel
folythatjuk az égést, mellyel növelhető a
fűtésidőtartam.
Amennyiben újra töltjük a kályhát, úgy a
szellőző karokat nyissuk ki maximális
állapotba.

Figyelem! Első használatkor kellemetlen
szagokat érezhet, mely a továbbiakban
természetesen már nem fog jelentkezni.
Festett termékek: Amikor először gyújt tüzet,
normális jelenség, hogy az új festett kályha
kellemetlen szagot bocsát ki. Ez a szag nem
mérgező, de tartsa nyitva az ablakot vagy az
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ajtót a kályha
érdekében.

közelében

a

kiszellőzés

Zománcozott termékek: Az új termék első pár
használatakor lecsapódhat víz a kályha
felületére. Elkerülendő folt megmaradását a
felületen, fontos, hogy a lecsapódott vizet
töröljük le azonnal.

Tisztítás és korom eltávolítás
A kályha használata során korom rakódik le a
belső oldalfalakra. A korom jó szigetelő, így
csökkenti a kályha melegének kifelé áramlását.
Azért, hogy elkerüljük a karbolsav vagy a
kondenzált víz kialakulását, fontos, hogy
rendszeresen megnöveljük a hőfokot, hogy a
lerakódás elpárologjon.
Legalább évente egyszer végezzen egy rutin
karbantartási ellenőrzést. Ezt akkor érdemes
megcsinálni, amikor a kéményt és a
kéménycsövet tisztítja/tisztítják.

A kéménycső tisztítása
A kályhát a legkönnyebben az ajtón át tudja
kitisztítani. A füstcső kitisztításához vegye ki a
főzőlapot.
A Jotul azt javasolja, hogy alaposan vizsgálja
át a kályhát a tisztítás után. Ellenőrizze az ajtó
és az üveg tömítéseit. Cserélje ki a
tömítéseket, ha azok lazák vagy lyukasok.

Külső karbantartás
Festett termékek: Néhány év használat után a
festett termékek megváltoztathatják színüket.
A megkopott részeket ajánlatos lecsiszolni
újrafestés előtt.
Zománcozott termékek: A zománcozott
termékeket elég száraz ronggyal letörölni. Ne
használjon szappant és vizet. Az esetleges
foltokat tisztítófolyadékkal el lehet távolítani.

Tűzifa hossza, mennyisége és
minősége
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A tűzifa maximális hossza 40 cm legyen. A
fahasábokat a kályha oldalsó falával
párhuzamosan helyezzük el a kályhában. Az
optimális működésnél a Jotul F 100 CB
minimális hőkibocsátása 2,7 kW, névleges
teljesítménye 5,5 kW. Számítások szerint egy
óra alatt 2,2 kg „minőségi tűzifát” kell
felhasználni a névleges hőkibocsátáshoz.

A „minőségi tűzifa” a Jotul szerint
A jó minőségű tűzifának olyan száraznak kell
lennie, hogy víztartalma körülbelül 20-25%
legyen. Annak érdekében, hogy ezt a szintet
elérjük, a fát késő télen vagy kora tavasszal
vágjuk ki, majd a nyár folyamán a szabad
levegőn szárítsuk. Ősszel a fahasábokat zárt
helyre vigyük, hogy az eljövendő tél során
felhasználjuk.
Jó minőségű tűzifának mondhatóak az olyan
jól ismert fafajták, mint a bükk, a nyír, és a
tölgy.
1 kg fa energiaértéke nem változik sokat.
Másfelől viszont a különböző fafajták nettó
súlyai jelentősen eltérhetnek egymástól. Azaz
egy bizonyos mennyiségű nyírfa elégetése
kevesebb kW energiát ad, mint az ugyanannyi
mennyiségű bükkfa. 1 kg „minőségi tűzifa”
energiaértéke kb. 3,8 kWh. 1 kg teljesen száraz
fa energiaértéke kb. 5 kWh, míg egy 60%
nedvességtartalmú fa esetében ez az érték csak
kb. 1,5 kWh.
A gyártó fenntartja jogot, hogy a termékben
műszaki változtatást végezzen előzetes
tájékoztatás nélkül.
További információ kérhető személyesen,
telefonon, faxon, vagy e-mailben az alábbi
címen:
MANI Magyar-Norvég Ing. és Ker. Kft.
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81.
Tel./Fax: 363-3058, E-mail: mani@mani.hu
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