
KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND 
 

Lugupeetud klient 

Täname teid, et valisite biopõleti. 

Enne toote kasutamist lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi, et vältida valesti kasutamisest tingitud toote kahjustamist. Pange 

kasutusjuhend kindlasse kohta hoiule, et saaksite seda vajaduse korral uuesti lugeda. Järgige alati ohutusnõudeid. Kui annate seadme 

kellelegi kasutada, siis andke kindlasti kaasa ka kasutusjuhend. 

Antud biopõletit (milles kasutatakse bioetanooli või geelkütust) võib kasutada ainult dekoreerimise otstarbel. See ei ole mõeldud 

ruumi kütmiseks. 

 

Ohutusnõuded 

Asetage biopõleti tugevale, stabiilsele ja kuumakindlale pinnale. Järgige alati biokütuse kasutamise ohutusnõudeid. Biopõleti täitmisel 

on suitsetamine, söömine või joomine keelatud. Biopõleti tuleb paigutada mööblist, kardinatest ja teistest süttivatest materjalidest 

vähemalt 30 cm kaugusele. Biopõleti peab jääma laest, lampidest ja teistest esemetest vähemalt 1,5 m kaugusele. Ärge liigutage 

biopõletit, kui kütusemahuti on kütusega täidetud ega siis, kui põleti põleb. Ärge jätke põlevat biopõletit järelevalveta. Jääge 

biopõletist ohutusse kaugusesse. Hoidke lapsed ja lemmikloomad biopõletist eemal. Hoidke biopõletit ja kütust lastele ja 

lemmikloomadele kättesaamatult. Kütus on söögikõlbmatu. Kütuse allaneelamisel pöörduge viivitamatult arsti poole ja näidake talle 

kütuse pakendit või etiketti. 

Vältige kütuse sattumist silma, limaskestadele ja nahale. Ärge hingake sisse kütusest vabanenud aure. Biopõletit ei tohi kasutada 

toiduvalmistamiseks. Ärge põletage biopõletis mis tahes muid materjale. Biopõleti ja selle komponendid kuumenevad kasutamisel 

ning jäävad kuumaks ka mõneks ajaks pärast tule kustutamist. Enne biopõleti liigutamist või kütuse lisamist laske seadmel maha 

jahtuda. Ärge lisage kütust põlevasse biopõletisse ega siis, kui kütusemahuti on kuum. Ärge kustutage tuld veega! Lugege teavet 

õigete kustutamismeetodite kohta allpool olevast peatükist „Kasutamine“. Soovitame rangelt, et hoiaksite  töökorras tulekustutit 

biopõleti kasutamise ajal käepärast. 

 

Kasutamine 

Võtke kõik biopõleti komponendid pakendist välja. Eemaldage kogu pakkematerjal. Ärge kasutage biopõletit, kui seade ise või 

kütusemahuti on kahjustunud. Asetage biopõleti tugevale ja stabiilsele pinnale. Veenduge, et biopõleti on stabiliseeritud. Kontrollige, 

et kõik ohutusnõuded oleksid täidetud. Võtke kütusemahuti/põlemistoos biopõletist välja ja täitke see kütusega. Kasutage kütuse 

süütamiseks pikka tulesüütajat või pikka tuletikku. Pärast süütamist on leek esialgu keskmise suurusega. Mõne minuti möödumisel 

muutub leek intensiivseks. 

 

Nõuanded 

Kasutage leegi kustutamiseks alati komplekti kuuluvat metallist leegikustutajat. Asetage metallist kaas ettevaatlikult kütusemahuti 

peale. Kaas katkestab hapnikuvarustuse ja leek kustub. Võimalusel laske kütusel täielikult ära põleda, et kütuse uuesti süütamisel 

puuduks igasugune võimalus plahvatuse tekkeks. Enne biopõleti süütamist täitke kindlasti kütusemahuti. 

 

Puhastamine ja hooldus 

Laske seadmel täielikult maha jahtuda. Ärge kasutage puhastamiseks harju, traatnuustikuid ega söövitavaid puhastusvahendeid. 

Puhastage seadme pindasid ja komponente pehme niiske lapiga, millele võite vajaduse korral lisada veidi pehmetoimelist 

puhastusvahendit. Puhastage kütusemahutit regulaarselt sooja vee ja nõudepesuvahendiga. Laske kõigil komponentidel täielikult ära 

kuivada. 

 

Hoiustamine 

Enne biopõleti hoiule panekut veenduge, et kõik komponendid on täielikult maha jahtunud ning kütusemahuti on täiesti tühi. 

Hoiustage biopõletit puhtas kuivas ruumis. 

 

Pakendi sisu 
1 biopõleti 

1 põlemistoos/kütusemahuti 

1 kaas leegi kustutamiseks 

 

Tehnilised andmed 

Kütus: bioetanool, geelkütus 

Kütusemahuti mahtuvus: umbes 120 ml 

Maksimaalne põlemisaeg: umbes 70-80 minutit 

 

Jäätmekäitlus 

Sorteerige ja eemaldage pakendijäätmed. Kõrvaldage seade kasutusest vastavalt kehtivatele jäätmekäitluseeskirjadele. Küsige 

täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest või jäätmekäitlusettevõttest. Ärge kallake kütust kanalisatsiooni ega kraanikaussi. Viige 

kasutusest kõrvaldatud kütus ohtlike jäätmete kogumispunkti. 

 

Maaletooja: Cider Mill OÜ; info@cidermill.eu ; Tel. +37253516054 ; Lao 8/26 Pärnu 80010 

mailto:info@cidermill.eu

