INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA / BEZPIECZEŃSTWA

BIOKOMINEK
DEKORACYJNY
Biokominek uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji.
Trzymać poza zasięgiem dzieci.
Obsługa tylko dla osób pełnoletnich !!!

Ostrożnie, ryzyko pożaru !!!

Uwaga !!! Produkt Niebezpieczny.

Nigdy nie wystawiaj biopaliwa na działanie
ciepła o temperaturze > 50 °C lub dłuższe
działanie promieni słonecznych
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SZANOWNY KLIENCIE,
Nasze Biokominki to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu instrukcji, obsługa biokominka nie będzie problemem.
Biokominek, który opuści fabrykę był dokładnie sprawdzony przed zapakowaniem
pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym
użytkowaniem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych
wypadków.

Uwaga!
Urządzenie obsługiwać tylko po przeczytaniu / zrozumieniu niniejszej instrukcji.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich
bezpieczeństwo.
Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie jako urządzenie dekoracyjne. Każde
inne jego zastosowanie (np. do ogrzewania pomieszczeń) jest niezgodne z jego
przeznaczeniem i może być niebezpieczne.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian nie wpływających na działanie urządzenia.

1. Informacje ogólne
Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować
ją w celu możliwości skorzystania z niej w przyszłości. Bardzo ważne jest zatem przestrzeganie
podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji.
Należy pamiętać, że podczas użytkowania biokominka mamy do czynienia z otwartym ogniem.
Brak przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa może być przyczyną poparzeń, lub
pożaru.
Producent i dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje, które wynikają z nieprwidłowego użytkowania biokominka. Klient ma obowiązek zapoznania się z zasadami prawidłowego użytkowania przed jego pierwszym użyciem.

1.1 Podstawowa zawartość dostarczonych
materiałów w zestawie
►Biokominek
►Instrukcja obsługi
►Pojemnik(i) spalania
►Uchwyt regulacji lub zagaszarka
►Lejek*
►Zestaw kamieni ozdobnych*
►Zestaw kołków montażowych*
►Listwa dyst. do sprawnego mocowania*
►Listwa do mocowania narożnego*
►Aromateryzer*
►Szyba ochronna (opcja)*
►Nawilżacz powietrza*

* - dodatkowe opcje w zależności od aktualnych promocji.

1.2 Zasady użytkowania
• Urządzenie należy stosować do celów dekoracyjnych - nie nadaje się do ogrzewania pomieszczeń.
• Urządzenie należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniem opisanym w instrukcji.
• Urządzenie nadaje się wyłącznie do spalania bioetanolu ( nie można w nim nigdy spalać innych
substancji) - RYZYKO POŻARU!!!
• Do biokominków zalecane jest stosowanie tylko i wyłącznie Bioetanolu (96,5% etanol).
• Zabronione jest używanie produktów na bazie benzyny lub innych substancji przeznaczonych
do innych celów, ponieważ wydzieliny tych substancji mogą być toksyczne lub wywołać pożar
- RYZYKO POŻARU!!!

1.3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wolno pozostawiać płonącego biokominka bez nadzoru - RYZYKO POŻARU!!!
• Należy pamiętać, że ogień ZAWSZE stanowi potencjalne ryzyko pożaru oraz poważnych obrażeń ciała - RYZYKO POŻARU!!!
• Biokominki powinny być używane wyłącznie do celów dekoracyjnych. Choć stanowią dodatkowe źródło ciepła nie są skonstruowane do ogrzewania pomieszczeń – ich głównym przeznaczeniem jest funkcja dekoracyjna.
• Biokominki powinny być montowane w pomieszczeniach z dobrą wentylacją i możliwością
wietrzenia.
• Produkty oraz jego części składowe podgrzewają się podczas pracy i pozostają jeszcze przez
pewien czas gorące po wygaśnięciu. Z uwagi na wysoką temperaturę, należy unikać bezpośredniego dotyku obudowy podczas korzystania z urządzenia. Przed dotknięciem należy odczekać
co najmniej 15 minut do ostygnięcia biokominka - RYZYKO POPARZEŃ!!!
• Użytkować tylko w wystarczająco dużych pomieszczeniach. (Kubatura pomieszczenia powinna
wynosić co najmniej 44m3 - pokój o wymiarach 20m2 i wysokości 2,20m).
• Mocować urządzenie tylko na równych, twardych i niepalnych ścianach. Odstęp od podłogi
powinien wynosić co najmniej 60cm jeżeli mocowany jest na ścianie - RYZYKO POŻARU!!! *
• Przed montażem na ścianach nieodpornych na działania wysokich temperatur lub w celu uniknięcia ewentualnego przebarwienia ściany, należy np. przykleić matę termoizolacyjną do tylnej obudowy biokominka. Mata posiada odporność 1000 stopni C. *
* - nie dotyczy biokominków wolnostojących

• Nigdy nie należy dolewać paliwa podczas otwartego płomienia lub do pojemnika spalania RYZYKO POŻARU, POPARZEŃ!!!
• Bioetanol należy przechowywać dokładnie zamknięty - RYZYKO POŻARU!!!
• Przechowywać bioetanol z dala od dzieci i zwierząt domowych ( przestrzegać informacji zawartych na butelce bioetanolu) - RYZYKO POŻARU!!!
• Chronić oczy, błony śluzowe i skórę przed kontaktem z bioetanolem oraz nie wdychać jego
oparów - RYZYKO ZATRUCIA!!!
• Zabrania się spożywania biopaliwa. Spożycie grozi zatruciem i innymi konsekwencjami zdrowotnymi. W przypadku kontaktu biopaliwa z przewodem pokarmowym lub oczami należy koniecznie skontaktować się z lekarzem - RYZYKO ZATRUCIA, USZKODZENIA CIAŁA!!!
• Dzieci i zwierzęta należy trzymać z dala od płonącego urządzenia - RYZYKO POŻARU!!!
• Nigdy nie palić tytoniu w czasie używania biopaliwa - RYZYKO POŻARU!!!
• W czasie działania urządzenia unikać w pomieszczeniu przeciągu - RYZYKO POŻARU!!!
• Zabrania się przenoszenia biokominka, w którym pali się płomień - RYZYKO POŻARU!!!

1.4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Paliwo powinno być przechowywane w temperaturze pokojowej – nie narażać paliwa na bezpośrednie działanie słońca aby uniknąć samozapalenia - RYZYKO POŻARU!!!
• Paliwo musi być trzymane w bezpiecznej odległości (co najmniej 1m) od urządzenia - RYZYKO
POŻARU!!!
• W momencie rozlania paliwa kominek musi zostać wytarty np. ręcznikiem papierowym oraz
umyty wodą w celu uniknięcia zapalenia poza pojemnikiem spalania - RYZYKO POŻARU!!!
• Rozlane paliwo może prowadzić do przebarwienia na parkiecie i jego ewentualnego uszkodzenia - RYZYKO POŻARU!!!
• Należy dostosować płomień tak, aby nie ogrzewał on bezpośredniej górnej części obudowy
urządzenia. Jeżeli płomień osiągnie więcej niż połowę wysokości przestrzeni spalania należy
przymknąć pokrywy w taki sposób, aby go zmniejszyć. Uniknie to zagotowania Bioetanolu i
zapewni małe zużycie BIOPALIWA. Proces będzie bardzo ustabilizowany. *

* - nie dotyczy biokominków wolnostojących

2. Obsługa biokominka
2.1 Montaż biokominków ściennych*
Biokominek powinien być montowany do ściany wyłącznie przez instalatora posiadającego stosowne
uprawnienia
Biokominek należy zainstalować tylko na solidnej ścianie z niepalnych materiałów - RYZYKO POŻARU!!!
Przed montażem należy sprawdzić specyfikacje opisane w dziale „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa”, w celu ustalenia czy pomieszczenie przewidziane do montażu nadaje się do użytkowania urządzenia.
Szynę mocującą należy przyłożyć do miejsca na ścianie gdzie będzie montowane urządzenie, jednocześnie wykorzystując ją do zaznaczenia miejsc nawiercenia otworów. (Przy pomocy poziomicy można upewnić się, czy szyna znajduję się w równej pozycji poziomej). Zalecamy minimalny dystans 60cm
pomiędzy podłogą a urządzeniem, jeżeli mocowane jest ono na ścianie. Należy wywiercić dziury i zamocować szynę elementami mocującymi do ściany używając dostarczonych materiałów montażowych (dostarczone elementy mocujące nadają się do kamiennych, ceglanych lub betonowych ścian).
Należy powiesić biokominek na szynie mocującej i upewnić się, czy mocowanie szyny i urządzenia
są odpowiednio stabilnie zamocowane.

2.2 Składanie urządzenia
Pojemnik na bioetanol należy włożyć do biokominka (nigdy nie wkładać napełnionego pojemnika na
paliwo do urządzenia), ponieważ można nieopatrznie wylać paliwo na części urządzenia lub jego otoczenie - RYZYKO POŻARU!!!
Pojemnik spalania (dotyczy pojemników z regulacją płomienia) należy zawsze zakładać otworami
bliżej czołowej części biokominka. Płaskiepokrywy należy ułożyć zagięciem do góry, tak żeby zagięcie pokrywy było bliżej czołowej części biokominka.

Pokrywę pojemnika na bioetanol należy położyć na pojemnik w taki sposób, aby podczas zamykania
lub kontrolowania wysokości płomienia pokrywa mogła swobodnie przesuwać się w tył lub w przód.
Haczyk w kolorze czarnym dostarczony w zestawie należy
zamontować od dołu w tylnej części biokominka i zamieścić w miejscu wyciętego małego otworu oraz zamocować
haczyk do ściany kołkiem szybkiego montażu.

* - w przypadku biokominków wolnostojących instrukcja
montażu jest załączona oddzielnie

2.3 R
 ozpoczęcie pracy urządzenia

(dot. tylko pojemników z regulacją wysokości płomienia)

Przed rozpoczęciem korzystania z Biokominka należy sprawdzić:
1. Czy urządzenie jest prawidłowo złożone? - RYZYKO POŻARU!!!
2. Czy urządzenie jest odpowiednio przymocowane przy użyciu szyny do twardej i niepalnej
powierzchni ściennej? - RYZYKO POŻARU!!!
Należy otworzyć pokrywy pojemnika spalania używając uchwytu do przesuwania pokryw i napełnić pojemnik bioetanolem maksymalnie do ¾ pojemności pojemnika.
Przed odpaleniem należy upewnić się, że pojemniki nie są przepełnione, a biokominek nie jest
polany biopaliwem - RYZYKO POŻARU!!!
Butelki z biopaliwem postawić w bezpiecznej odległości (co najmniej 1m od urządzenia) RYZYKO POŻARU!!!
Do odpalenia najlepiej użyć długą zapałkę lub zapalarkę z wydłużoną szyjką - OSTROŻNIE RYZYKO POŻARU!!!
Jeżeli nie posiadamy długiej zapałki lub zapalarki, wówczas należy zanurzyć końcówkę uchwytu kontrolującego w wypełnionym pojemniku spalania, a następnie zapalić wilgotne końcówki
zapalniczką(należy pamiętać o bezpiecznej odległości od pojemnika) - RYZYKO POŻARU!!!
Zapalony koniec uchwytu przenieść do otworu pojemnika na bioetanol w celu jego zapalenia
(zachowaj ostrożność i i utrzymuj bezpieczny dystans na długość narzędzia) - OSTROŻNIE - RYZYKO POŻARU!!!
W przypadku gdyby bioetanol się nie zapalił, powtórzyć proces zapalania do momentu, gdy
powstanie stabilny płomień - OSTROŻNIE - RYZYKO POŻARU!!!
Z początku płomień będzie spalał się nisko. Należy odczekać 10-15 minut do momentu, gdy
płomień osiągnie optymalną temperaturę i wysokość.
Przy pomocy uchwytu możemy regulować wysokość płomienia przez otwieranie bądź zamykanie przesuwanych zamknięć pojemnika spalania.
Płomień należy dostosować na taką wysokość, aby nie opalał górnej części obudowy urządzenia (odległość minimum 10 cm).

2.4 Ponowne napełnianie i wygaszanie
Należy pamiętać, aby nigdy nie nalewać biopaliwa wprost na palący się płomień.
Przed uzupełnieniem biopaliwa w zbiorniku, należy pozwolić na schłodzenie się biokominka
przez conajmniej 15 minut (nie dolewać płynu do gorącego pojemnika spalania). Pojemnik na
paliwo należy napełnić ponownie (kroki z instrukcji powyżej). Zapalić bioetanol w taki sposób,
jak opisano to w dziale „Rozpoczęcie pracy urządzenia”.

Nigdy nie należy próbować polewać biokominka wodą. Należy pozwolić, aby płomień wypalił się
sam - jeżeli jest to możliwe. Płomień powinien palić się tak długo, aż wypali się całe paliwo. Aby
zgasić płomień zanim wypali się płyn, należy przy użyciu uchwytu zamknąć pokrywy regulacyjne
w kolejności od prawej do lewej lub odwrotnie.
W biokominkach bez regulacji płomienia zagaszamy płomień za pomocą zagaszarki zakrywając
otwór palnika.
Jeżeli nie udało się zagasić płomienia należy powtórzyć te czynności zamykając pokrywy dynamicznie - OSTROŻNIE - RYZYKO POŻARU!!!

UWAGA!
W przypadku podjęcia wszystkich działań bezpieczeństwa doszło jednak do
pożaru, podejmij próbę ugaszenia odpowiednimi środkami np. piana odporna na alkohol
oraz dwutlenek węgla . Zaleca się posiadanie urządzenia gaśniczego w pobliżu urządzenia.

2.5 Konserwacja i przechowywanie
Przed przystąpieniem do czynności czyszczenia pojemnika spalania należy pamiętać o schłodzeniu się urządzenia - RYZYKO POPARZEŃ!!!
Pojemnik spalania należy regularnie czyścić ciepłą wodą i zwykłym płynem do mycia.
Nie używać agresywnych środków czyszczących takich jak gąbka, ponieważ mogą one zarysować
powierzchnię biokominka. Zalecamy zmywać miękką lekko wilgotną szmatką.

UWAGA!
Nie należy używać środków chemicznych takich jak rozpuszczalniki, spirytus czy benzyna RYZYKO POŻARU!!!
Producent nie odpowiada za szkody powstałe podczas niewłaściwego czyszczenia oraz użytkowania produktu.
Przed przechowywaniem produktu należy pozwolić na całkowite schłodzenie się urządzenia RYZYKO POPARZEŃ!!!
Przy zdejmowaniu produktu ze ściany również należy pamiętać o całkowitym ostygnięciu urządzenia i jego akcesoriów - RYZYKO POPARZEŃ!!!
Urządzenie przechowywać w czystym i suchym miejscu.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO I BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
NASZEGO BIOKOMINKA

3. Zasady zwrotów i warunki gwarancji
3.1 Zwroty - odstąpienie od umowy
Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
Klient ma prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od daty zakupu, bez podania przyczyny jeżeli
zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa..
W takim przypadku Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Państwa płatności w tym koszty
dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
nas), niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu towaru. Sprzedawca
nie ponosi kosztów odesłania towaru.
Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, należy złożyć
nam oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail dystrybutora /sprzedawcy.

3.2 Warunki gwarancji
Producent udziela na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej gwarancji na oferowane przez siebie
produkty na zasadach określonych niniejszym dokumentem.
1. Termin udzielonej gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia zakupu. W przypadku innych akcji
promocyjnych – na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.
2. Gwarancja będzie respektowana po dostarczeniu przez Klienta dowodu zakupu oraz reklamowanego wyrobu z kompletem wszystkich elementów.
3. Warunkiem uznania gwarancji na zasadach wynikających z niniejszego dokumentu jest użytkowania objętego gwarancją produktu zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem.
4. G
 warantowi przysługuje uprawnienie do wyboru sposobu zaspokojenia uznanych roszczeń gwarancyjnych (nieodpłatna naprawa, wymiana produktu na nowy lub odstąpienie od umowy).
5. W
 przypadku uznania reklamacji – okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
6. Reklamowany produkt wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć na adres dystrybutora / sprzedawcy (adres znajduje się na dowodzie zakupu lub stronie internetowej).
7. W przypadku uznania reklamacji koszt dostarczenia wyrobu ponosi Gwarant.

8. Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń zgłoszonych po okresie gwarancyjnym;
- produktów naprawianych lub przerabianych przez osoby nieuprawnione;
- uszkodzeń powstałych z winy użytkownika;
- uszkodzeń wynikłych z wpływu otoczenia i niewłaściwego składowania urządzenia;
- uszkodzeń mechanicznych oraz wynikłych z wpływu ciał obcych;
- normalnego zużycia części związanych z eksploatacją urządzenia o swojej skończonej
trwałości.
9. Gwarancja ma charakter umowny i strony zgodnie wykluczają odmienne uregulowania.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z: niezgodności towaru z umową (w przypadku Konsumentów dokonujących
zakupu w celu nie związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej).

Dane kontaktowe dystrybutora/sprzedawcy:
Wyprodukowano w Polsce dla:
(dane znajdują się na dowodzie zakupu lub poniżej)

Nazwa produktu: BIOKOMINEK*
Data sprzedaży: PATRZ NA DATĘ NA FAKTURZE/PARAGONIE

* - Dokładna nazwa modelu widnieje na fakturze

Pieczątka i podpis sprzedawcy

Druk: zasadamedia.pl

