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 FDV Dokumentasjon  Forvaltning, drift og  vedlikehold 

 Dato: 1. jan. 2022 
 Leverandør: Heatro 
 Modell: 55, 69, 81 

 1. GRUNNLEGGENDE KRAV 

 Grunnleggende krav ved bygging av peis med innsats: Ildstedet skal monteres iht. angitte 
 oppstillingsvilkår i produktets tilhørende installasjonsmanual. En kompetent montør/installatør eller 
 lokalt feiervesen bør konsulteres før installasjon for å vurdere skorsteinens egnethet og tilgang til 
 forbrenningsluft. 

 Nasjonale og lokale standarder, bygningsregler og brannforskrifter må overholdes. 

 2. GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER 

 Fyring i innsatspeis frigjør mye energi. Dette fører til sterk oppvarming av overflatene, ovnsdørene, 
 dør- og betjeningshåndtak, glass, røykrør og i noen tilfeller omrammingen. Unngå berøring av disse 
 delene uten egnet utstyr som varmebestandige hansker eller andre hjelpemidler. 

 Gjør barn oppmerksomme på disse farene og hold dem unna peisen når den er i bruk. 

 3. PRODUKTINFORMASJON 

 Innsatsen er konstruert og testet for forbrenning av ved. 

 Brennkammeret er isolert med plater av Chamotte®, et varmeisolerende betongprodukt. Eventuelle 
 sprekker i disse platene forringer ikke isolasjonsevnen. For nye plater, ta kontakt med forhandler. 
 Tilknytning av ildsteder krever spesialtilpasset tilkoblingsdel, se monteringsveiledning. 

 Øvrige produktdata: Se produktets manual for opplysninger om vekt, installasjon og reservedeler. 

 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

 Rengjøring og rengjøringsmetoder: 

 -Dørglass: Kan rengjøres med glassrens og en klut. Vær varsom ved bruk av glassrens da den kan 
 skade lakken på rammen. Spesialsvamp for rengjøring av glasset kan kjøpes hos forhandler. 
 -Øvrige deler i stål: Flekker fjernes forsiktig med lett fuktet klut og tørkes deretter godt. 
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 Ettersyn/kontroll: 
 Installasjon av ildsteder skal meldes til lokale bygningsmyndigheter. Huseier er ansvarlig for å ivareta 
 sikkerheten og at installasjon og ovn blir inspisert og godkjent av en som er kvalifisert. 

 -Husk at ildstedet alltid må være kaldt før inspeksjon. 

 -Pakninger og tetningslister som er slitt eller deformert bør byttes ut for å sikre at ildstedet er tett og 
 fungerer optimalt. Kontroller at overgangen mellom glasset og døren er helt tett. 

 -Asken bør tømmes med jevne mellomrom (hvor ofte avhenger naturligvis av hvor mye 
 ildstedet brukes). Vær oppmerksom på at asken kan inneholde glør selv et døgn etter at ilden er 
 opphørt. Bruk en beholder av ikke brennbart materiale til å fjerne asken. Det anbefales en 
 spesiallaget askeboks for støvsuger. (Merk: støvsuger skal aldri brukes direkte asketømming.) 

 NB! Vær varsom med isolasjonsplatene ved tømming av aske, spesielt ved bruk av askespade. 

 Vedlikehold: instruks og intervall: 

 -Ildstedet bør feies og inspiseres en gang i året, gjerne før fyringssesongen starter. 
 -Deformerte/slitte pakninger skal byttes. 
 -Løse skruer i glassfester strammes forsiktig til, OBS! Strammes skruene for hardt kan 
 glasset sprekke. 

 Ta kontakt med forhandler ved behov for reservedeler. 
 Tips: Ta bilde av serienr. før installasjonen, da dette ofte kreves ved en evt. reklamasjon. 

 3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING 

 ●  Anbefalt utakingstid: Ingen informasjon 
 ●  Utslipp gjennom: Ikke angitt 
 ●  Utslipp til: Ikke angitt 
 ●  Miljødeklarasjoner: Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet. 
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 4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 

 ●  Ildstedet skal ikke slukkes med vann eller annen væske da dette kan 
 forårsake sprekkdannelser i godset. Bruk av tennvæske kan medføre eksplosjon i 
 ildsted og skorstein og i verste fall medføre husbrann. 

 ●  Varme, brannskader og røykutvikling 
 ●  Overhold de forskrifter og sikkerhetsavstander som produktet krever. 

 5. HENVISNINGER 

 ●  FOR 2009-08-03 nr. 1028: Forskrift om sikkerhet,  helse og arbeidsmiljø på bygge- eller 
 ●  anleggsplasser (Byggherreforskriften) 
 ●  Følg produktets brukermanual 

 6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL 

 *Behandling av avfall er definert iht. FOR 2004-06-01 nr.930 Forskrift om gjenvinning og behandling 
 av avfall (avfallsforskriften) 

 ●  Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg 
 ●  Avfallshåndtering: Deponering 
 ●  Avfallstype: Stål og jern? (Kode for avfallsbehandling 17 04 05) 

 Keramisk glass? ( 17 02 02) NB! Keramisk glass kan IKKE kastes i 
 vanlig glassgjenvinning. 

 7. TEKNISK SERVICE 

 Produsent/ importør:  Online Megastore AS 
 Organisasjonsnr.:  NO 815 123 662 MVA 
 Postadresse:  Økernveien 147 
 Postnr. og poststed:  0580  Oslo 
 Telefon:  (+47) 21 01 40 10 
 E-post:  post@hotmegastore.no 
 Internettadresse:  www.hotmegastore.no 

http://www.hotmegastore.no/

