Útmutató a kisház fűtéséhez
(cserépkályha, búboskemence, fürdődézsa)
Búboskemence
1. Készítse be a gyújtóst (2x2cm) és
tűzifát a tűztérbe. Két nagyobb
hasábot tegyen a szélére, majd
keresztbe fektesse rá az aprófát.
Fontos, hogy a fát a tűztér külső
részére, a szellőző rácsra helyezze
különben nem megfelelő a szellőzést
és füst keletkezik. Illetve, hogy a
kemence tetején lévő kéménykiálláson
lévő iránymutató a kemence felé
mutasson.

2. Gyújtsa meg a gyújtóst, zárja be a
tűztér ajtaját. A huzatszabályzó ajtót
hagyja nyitva, amíg a fa lángra kap.

3. Zárja be a huzatszabályzó ajtót és állítsa a szabályzó
nyílásokat negyed állasba.

4. Ha a tűz lángra kapott, rakjon további nagyobb hasábokat a
tűzre. Amint a nagyobb hasábok lángra kaptak, a szabályzó
nyílásokat résnyire vegye le.
Figyelem, abban az esetben, ha a kemence hideg és nem volt a
napokban begyújtva a kéménybe is be kell gyújtani. Ha nem
biztos, hogy ez a lépés szükséges, lépjen kapcsolatba a
házgondnokkal (Tóth Pista 06-30-292-1869).
A kéménybe gyújtás: Helyezze be a gyújtóst (2x2cm) a
kéménynyilásba és gyújtsa meg. Majd helyezze az ajtót vissza. A
kéménynyilást a konyhában a szemetes mögött találja.

Gyújtóst vagy a konyhába kihelyezve vagy a bejárattól balra eső
szekrény fiókjában talál.

Cserépkályha
1. Készítse be a gyújtóst (2x2cm) és
tűzifát a tűztérbe. Két nagyobb
hasábot tegyen a szélére, majd
keresztbe fektesse rá az aprófát.
2. Gyújtsa meg a gyújtóst, zárja be a
tűztér ajtaját. A huzatszabályzó
ajtót hagyja nyitva, amíg a fa lángra
kap.

3. Zárja be a huzatszabályzó ajtót és
állítsa a szabályzó nyílásokat
negyed állasba.

4. Ha a tűz lángra kapott, dobjon
további nagyobb hasábokat a tűzre
a fenti nyíláson. Amint a nagyobb
hasábok lángra kaptak, a szabályzó
nyílásokat résnyire vegye le.
Kérjük, ne felejtse el használni a szénmonoxid mérőt, ha begyújt a
házba. A szénmonoxid mérőt a hálószobában a jobb oldali éjjeli
szekrényben találja. Kérjük, hogy a kályhától 1-2 méterre helyezze
el légzésmagasságban vagy valamivel az alatt.

Fürdődézsa
1. FONTOS: tüzelés előtt mindig kapcsolja be
a kazán bal oldalán lévő zöld kapcsolót! Ez
indítja el a keringtető szivattyút és e nélkül
a dézsa fűtése tűzveszélyes.
2. Készítse be a gyújtóst (2x2cm) és tűzifát a
tűztérbe. Két nagyobb hasábot tegyen a
szélére, majd keresztbe fektesse rá az
aprófát. Gyújtsa meg a gyújtóst, zárja be a
tűztér ajtaját. A huzatszabályzó ajtót
hagyja nyitva, amíg a fa lángra kap.
3. Ha a tűz lángra kapott, rakjon további nagyobb hasábokat a
tűzre. Amint a nagyobb hasábok lángra kaptak, zárja be a
huzatszabályzó ajtót.
A következő felfűtés előtt kérjük ellenőrizze, hogy nincs-e
szükség a hamutér ürítésére. Ha igen, a hamut a kihelyezett
lapáttal távolítsa el egy vödörbe, amit a dézsával szembeni
kamrában talál.

