„Jøtul F 105“

„Jøtul F 105“

Instrukcija, versija P00

LT

–

Montavimo ir naudojimosi instrukcija

„Jøtul F 105 B“

„Jøtul F 105 LL“

„Jøtul F 105 SL“

Prie produkto pridėtas instrukcijas būtina išsaugoti visą jo tinkamumo naudoti laikotarpį.
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1.0 Santykis su valdžios
institucijomis
•

•
•

Židiniai turi būti montuojami, laikantis vietos įstatymų ir
taisyklių. Montuojant produktus, privaloma laikytis visų
vietos potvarkių, įskaitant apimančius valstybės ir
Europos standartų reikalavimus.
Sumontuotą produktą galima pradėti naudoti tik po to, kai
jį patikrins kvalifikuotas tikrintojas.
Prieš montuodami naują židinį, kreipkitės į vietos statybų
kontrolės instituciją.

2.0 Techniniai duomenys
Medžiaga:
Apdaila:
Dūmų išlaidas:
Dūmtakio matmenys:
Lauko oro tiekimo jungtis:

Ketus
Dažai / emalis
Viršutinis, užpakalinis
Ø 150 mm
Ø 80 mm

Produkto svoris:
Degimo kamera trumpomis kojelėmis: 94 kg
Degimo kamera ilgomis kojelėmis: 97 kg
Degimo kamera su pagrindu: 107 kg
Steatito viršus:
14,5 kg
Neprivalomi priedai:
Pelenų padėklas, lauko oro
tiekimo jungties rinkinys,
steatito viršus, pelenų
padėklas „Jøtul F 105“ su
kojelėmis, pelenų padėklo
rankena.
Produkto matmenys ir atstumai: žr. 1 pav.

Techniniai duomenys pagal EN 13240

Ant visų mūsų produktų yra etiketė,
kurioje nurodytas serijos numeris ir
metai. Užsirašykite šį numerį tam
skirtoje montavimo instrukcijos
vietoje.

Pro d ukt as:

„Jøtul“

Kietuoju k uru kūr en am as k am bar io šildyt uv as

St and art as
M ažiau s ias ats t um as iki n ede gių med žiagų
M ažiau s ias ats t um as iki d egi ų medž iagų

:
:
:

Iš met a mo C O d alis d egimo pro d uktuos e
D ūmt akio d ujų t emp erat ū r a
Vard inis šilu mo s at idavimas
Ef ektyvu mas
D arb inis int erv alas
Kuro tip as
Veiki mo princ ip as
P riet ais ą galima n aud o ti s u b end ruo ju d ū mt akiu .

:
:
:
:
:
:
:

Valst yb ė

Kat ego rij a

N or ve gi j a

Klasse II

S ert ifik at as/ Patvir t ino
stan dartas

Šved ij a

O GC

SP

ES

Tar pin ė

EN

SP Sveriges Pr ovnin gs- och
Fo r sk n ingsin stitut AB
SP Šv edij o s N ac ion alin is
ban dym ų ir t yrimų
institut as

Vadov aukitės n aud ojimo si instrukcijomis. Naudokite tik
rekomend uojamas ku ro rūšis.

Serijo s Nr.: Y-xxxx, m etai: 200x
Gam int ojas:

„Jø tul AS“
P.d . 1441
N-1602
Fredrikstad as

2215 46

Kreipdamiesi į mažmeninės
prekybos atstovą ar „Jøtul“
pagalbos, visuomet nurodykite šį
numerį.
Serijos Nr.

Vardinė galia:
Dujotakio tūris:
Kamino trauka, EN 13240:
Rekomenduojamas dūmų išlaido
neigiamas slėgis:
Efektyvumas:
CO išmetimas (13 % O2):
CO išmetimas (13 % O2):
NO x, esant 13 % O2:
OGC, esant 13 % O2:
Dalelių išmetimas NS 3059:
Oro sąnaudos:
Kamino temperatūra, EN 13240:
Dūmų išlaido temperatūra:
Dulkės:
Kuro tipas:
Didžiausias pliauskos ilgis:
Kuro sąnaudos:
Didžiausias prakurų kiekis:
Vardinis prakurų kiekis:
Naudojimas:

4,5 kW
4,2 g/s
12 Pa
14–16 Pa
83 %, esant 5,2 kW
0,09 %
1101 mg/Nm 3
99 mg/Nm3
76 mg/Nm3
2,7 g/kg
3,4 l/s arba 12,2 m3/h
231 °C
277 °C
<7 mg/Nm3, esant 13 % O2
Malkos
33 cm
1,51 kg/h
2,0 kg
1,1 kg
Nutrūkstamas

Nutrūkstamas degimas šiuo atveju reiškia įprastą židinio
kūrenimą, kai kuro pridedama malkoms sudegus iki žarijų.
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3.0 Sauga

3.2 Grindys

Pastaba! Kad užtikrintumėte optimalų darbą ir saugą,
„Jøtul“ pataria pasisamdyti kvalifikuotą meistrą
krosnelei sumontuoti (išsamaus platintojų sąrašo
ieškokite adresu www.jotul.com).

Pagrindas

Platintojui, montuotojui ar naudotojui kaip nors modifikavus
produktą, jis gali veikti ne taip, kaip numatyta, ir nebūti toks
saugus, kaip numatyta. Tas pat taikytina ir tuo atveju, jei
įmontuosite ne „Jøtul“ tiekiamus privalomus ar neprivalomus
priedus arba jei išardysite ar išimsite židinio darbui ir saugai
būtinas dalis.

Prieš montuojant židinį, rekomenduojame iš po jo pašalinti
bet kokią prie pagrindo nepritvirtintą grindų dangą
(plūdriąsias grindis).

Visais išvardytais atvejais gamintojas neatsako už produktą,
o Jūs netenkate teisės teikti reklamacijas.
PASTABA. Degant krosnelei, jos dalys, ypač išoriniai
paviršiai, įkaista! Pasisaugokite!

3.1 Priešgaisrinės priemonės
Kaskart naudojant židinį gali kilti pavojus, todėl būtina laikytis
toliau išvardytų nurodymų:
• Mažiausi saugūs atstumai montuoti ir naudoti židinį
nurodyti 1 pav.
• Nestatykite baldų ir kitų degių medžiagų pernelyg arti
židinio. Degių medžiagų negalima statyti arčiau negu 900
mm atstumu nuo židinio.
• Leiskite ugniai užgesti pačiai. Negesinkite jos vandeniu.
• Užkurtas židinys įkaista ir palietus gali nudeginti.
• Pelenus valykite tik židiniui atvėsus. Pelenuose gali
pasitaikyti karštų žarijų, todėl jų negalima pilti į degų indą.
• Pelenus išpilkite lauke arba tokioje vietoje, kurioje
negalėtų kilti gaisras.

Užsidegus kaminui:
•
•
•
•
•

Uždarykite visas dureles ir ventiliacijos angas.
Ugniadėžės duris laikykite uždarytas.
Patikrinkite, ar palėpėje ir rūsyje nėra dūmų.
Iškvieskite gaisrininkus.
Prieš naudojant židinį po gaisro, specialistai turėtų
patikrinti židinį ir kaminą, ar jie veikia taip, kaip turėtų.

Plieno kaminas

Jei naudojate viršuje montuojamą plieno kaminą, neizoliuotą
vamzdį nuo degimo kameros išveskite maždaug 10 mm
aukščiau viršutinių grotelių. Patikrinkite, ar tvirtai laikosi
tarpiklis tarp dūmtakio ir dūmų išlaido. Tada, laikydamiesi
kamino tiekėjo nurodymų, sumontuokite kaminą.

Įsitikinkite, kad pagrindas tinkamas židiniui. Specifinis svoris
nurodytas 2.0 skyrelyje „Techniniai duomenys“.

„Jøtul F 105
kojelėmis)

SL“

(su

trumpomis

„Jøtul F 105 SL“ galima montuoti tik ant pastatyto
krosnies laito, krosnelės priekyje išsikišusio ne mažiau
kaip 500 mm. Tai taip pat taikytina, jei produktas
pastatytas ant grindų plokštės. Išsamesnės informacijos
ieškokite patvirtinto dokumento J2010 2.22 skyrelyje.

Medinių grindų po
reikalavimai

židiniu saugos

Grindų plokštė skirta apsaugoti grindis ir degias
medžiagas nuo žarijų.
„Jøtul F 105“ su kojelėmis būtina montuoti ant grindų
plokštės, į priekį išsikišusios tiek, kiek numatyta vietos
standartuose ir taisyklėse.
Svarbu! Erdvės po „Jøtul F 105“ su kojelėmis degimo
kamera negalima naudoti kaip talpyklos kam nors sudėti.
Iš po produkto būtina pašalinti bet kokią degią grindų dangą,
pavyzdžiui, linoleumą, kilimą ir pan.

Nedegių grindų priešais židinį saugos
reikalavimai

Priekinė plokštė turi atitikti vietos įstatymus ir taisykles.
Apribojimų ir montavimo reikalavimų teiraukitės vietos statybų
kontrolės institucijoje.

3.3 Sienos
Atstumai iki degiomis medžiagomis padengtų sienų
nurodyti 1b pav.
Atstumai iki degiomis medžiagomis padengtų sienų,
apsaugotų priešgaisrine sienele, nurodyti 1c pav.
Židinį su neizoliuotu dūmtakiu galima naudoti, jei atstumai
nuo židinio iki degiomis medžiagomis padengtų sienų bus
kaip nurodyta 1b pav. Atstumai uždengto ar izoliuoto
dūmtakio atveju taip pat nurodyti 1b pav.
PASTABA. Produktą pastatykite taip, kad galėtumėte išvalyti
krosnelę, dūmtakį ir kamino angą.
Pastaba! Nestatykite baldų ir kitų degių medžiagų
pernelyg arti židinio. Degių medžiagų negalima statyti
arčiau negu 900 mm atstumu nuo židinio.
PASTABA. Nestatykite baldų ir kitų buityje naudojamų daiktų
taip arti krosnelės, kad ši juos džiovintų.
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„Jøtul F 105“

1a pav.

„Jøtul F 105“ su trumpomis kojelėmis

450
150

590

Grindų plokštė

* 40

X

410

**900

Y

350

325

150

Apšvit os
zona

325

350

350
325

150

150

*80

690

550

„Jøtul F 105“ su pagrindu

290

290

590

690

„Jøtul F 105“ su ilgomis kojelėmis

410

410

Mažiausi grindų plokštės matmenys
X / Y= pagal vietos įstatymus ir taisykles
** Mažiausias atstumas iki baldų / degių medžiagų

„Jøtul F 105“ su pagrindu
ir steatito viršumi

jungtis

* 40

* Lauko oro tiekimo

325

350

410

350

325

150

150
350
325

410

PASTABA. Modelį su trumpomis kojelėmis (F 105 SL)
galima montuoti tik ant pastatyto krosnies lait o, krosnelės
priekyje išsikišusio ne mažiau kaip 500 mm. Tai taip pat
galioja, jei produktas pastatytas ant grindų plokštės.
Išsamesnės informacijos ieškokite patvirtinto
dokumento J2010 2.22 skyrelyje.
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150

290

*80

150

590

590

740

740

600

„Jøtul F 105“ su trumpomis
kojelėmis ir steatito viršumi

450

„Jøtul F 105“ su ilgomis
kojelėmis ir steatito viršumi

Degi siena
Dūmtakio centras

Be standartinio konvekcinio skydo

400

605
385

400

* 40

510

200

***100

350
***200

Su standartiniu konvekciniu skydu

*40

*40

605

Lauko oro tiekimo jungties
centras

430

*602

630

300

*499

527

Dūmtakio centras

* 76 (trumpos
kojelės)

* 216

Lauko oro tiekim o jungties centras

* Lauko oro tiekimo jungtis
*** Atstumas iki degios sienos pusiau izoliuoto / uždengto dūmtakio atveju (mažiausiai 30 mm
storio izoliacija)

900181-P00
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6

Mažiausi atstumai iki degiomis medžiagomis padengtų sienų

1b pav.

Mažiausi atstumai iki degiomis medžiagomis padengtų sienų, apsaugotų priešgaisrine sienele

1c pav.

Išorinė

Degi siena

656
327

713

*299

100

225

100

*40

688

*40

75

225

Priešgaisrinė sienelė

355

75

774

856

952

327
*299

355

75

225

75

225

470

*40

895

150
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1193

*40

1193

100

Integruota

264

150
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Gryno oro tiekimas

2C pav., per grindis ir rūsį

Bet kokiame gerai izoliuotame name degimui naudojamas
oras privalo būti atšviežinamas. Tai ypač svarbu mechaniškai
vėdinamiems namams. Grynu oru galima apsirūpinti keletu
būdų. Svarbiausia tiekti orą į patalpą, kurioje stovi krosnelė.
Lauko sienos vožtuvą įmontuokite kaip galima arčiau
krosnelės ir sumontuokite jį taip, kad būtų galima užverti, kai
krosnelė nenaudojama.

Montuodami gryno oro tiekimo jungtį, laikykitės valstybinių ir
vietos statybų reikalavimų.

Uždarojo degimo sistema

Jei gyvenate naujos statybos sandariame būste, naudokite
krosnelės uždarojo degimo sistemą. Prijunkite lauko oro
tiekimą iš ventiliacijos vamzdžio per sieną ar grindis.

Oro tiekimas
„Jøtul“ produktai sudegina maždaug 20–40 m3/h. Lauko oro
jungtį galima primontuoti tiesiai prie „Jøtul F 105“ per:
• apačią;
• lanksčią tiekimo žarną, išvestą iki lauko / kamino viršaus
(tik jei kamine yra atskiras lauko oro vamzdis) ir lauko
oro tiekimo jungtį.
2A pav., per lauko sieną

2B pav., per grindis ir grindų plokštę

8

2D pav., netiesiogiai per lauko sieną
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4.0 Montavimas

4 pav.

PASTABA. Prieš montuodami patikrinkite, ar židinys
neapgadintas.

PASTABA. Produktas sunkus! Statydami ir montuodami
pasikvieskite padėjėjų.
nenuvirstų ant Jūsų.

Saugokitės,

kad

produktas

PASTABA. Nieko nestatykite ant viršutinės krosnelės
plokštės, kad visam laikui nepažeistumėte dažų sluoksnio.
PASTABA. Prieš montuodami židinį, atidžiai perskaitykite
montavimo ir naudojimo instrukcijas!

4.1 Prieš montuojant „Jøtul F 105“
su ilgomis kojelėmis
3 pav.

A

A

5. Nukelkite krosnelę nuo padėklo.
6. Pastatykite krosnelę ir visus 4 varžtus aukščiui reguliuoti
sukdami terkšliniu raktu sureguliuokite, kad stovėtų
horizontaliai tiesiai. Jei užpakalinėje dalyje bus dūmtakio
išlaidas ir lauko oro tiekimas, ant sienos pasižymėkite jų
vietas. PASTABA: neužmirškite atsižvelgti į grindų
plokštės aukštį.

B

A

A

1. Atsukite abu transportavimo varžtus (A), kuriais krosnelė
pritvirtinta prie medinio padėklo.
2. Palikite krosnelę stovėti ant transportavimo padėklo.
3. Iš degimo kameros išimkite pirštinę, varžtų maišelį, lauko
oro jungtį ir adapterį.
4. Patikrinkite, ar lengvai juda valdymo svirtis (B).

9
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JK reikalavimai
5 pav.

4.2 Pasiruošimas montuoti „Jøtul F 105“
su trumpomis kojelėmis
„Jøtul F 105 SL“ (su trumpomis kojelėmis) galima montuoti
tik ant grindų, kurios pagamintos iš nedegių medžiagų. Tai
taip pat galioja, jei produktas montuojamas ant grindų
plokštės.
PASTABA. Nedegi zona krosnelės priekyje turi būti
išsikišusi ne mažiau kaip 500 mm.
PASTABA. Šioje zonoje nei vandeniu, nei elektra šildomų
grindų montuoti nepatariame.
Išsamesnės informacijos ieškokite patvirtino dokumento
J2010 2.22 skyrelyje.
7 pav.

1. Pasukite ortakio liuką (A) į dešinę.
2. Atsukite varžtą (B).
3. Prisukite 40 mm varžtą (C) iš varžtų maišelio.

Patvirtinamoji etiketė
6 pav.

1. Atsukite abu transportavimo varžtus (A), kuriais krosnelė
pritvirtinta prie medinio padėklo.
2. Palikite krosnelę stovėti ant transportavimo padėklo.
3. Iš degimo kameros išimkite pirštines, reflektorinę pertvarą,
varžtų maišelį, lauko oro jungtį ir adapterį.
4. Patikrinkite, ar valdymo svirtis (B) lengvai juda.
1. Iš degimo kameros išimkite patvirtinamąją etiketę (A) ir
pritvirtinkite ją varžtu (B) taip, kaip parodyta. Priveržkite
varžtą terkšliniu raktu. PASTABA! Nenupjaukite etiketei
pritvirtinti skirtos vielutės.
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8

pav.

4.3 Pasiruošimas montuoti „Jøtul F 105“ su
pagrindu
10 pav.

5. Nukelkite krosnelę nuo padėklo.
6. Pastatykite krosnelę ir visus 4 varžtus aukščiui reguliuoti
sukdami varžtų maišelyje esančiu šešiakampiu raktu
sureguliuokite, kad stovėtų horizontaliai tiesiai. Jei
užpakalinėje dalyje bus dūmtakio išlaidas ir lauko oro
tiekimas, ant sienos pasižymėkite jų vietas. PASTABA:
neužmirškite atsižvelgti į grindų plokštės aukštį.

Patvirtinamoji etiketė
9

pav.

8. Iš degimo kameros išimkite pirštines, reflektorinę pertvarą,
varžtų maišelį, lauko oro jungtį ir adapterį.
9. 1. Atsukite šoninės plokštės užpakalinės pusės centre
esantį varžtą.
2. Nuimkite šoninę plokštę (C).
3. Išsukite transportavimo varžtą (D), kuriuo krosnelė
pritvirtinta prie medinio padėklo.
10. Patikrinkite, ar lengvai juda valdymo svirtis (A).
11. Nukelkite krosnelę nuo padėklo ir pastatykite (žr. 1 pav.).
7. Iš degimo kameros išimkite patvirtinamąją etiketę (A) ir
pritvirtinkite ją varžtu (B) taip, kaip parodyta. Priveržkite
varžtą terkšliniu raktu. PASTABA! Nenupjaukite etiketei
pritvirtinti skirtos vielutės.
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Lauko oro tiekimas per grindis

11 pav.

13 pav.

A
A
A
12. Nukelkite krosnelę nuo padėklo.
13. Pastatykite krosnelę ir visus 4 varžtus aukščiui reguliuoti
sukdami varžtų maišelyje esančiu šešiakampiu raktu
sureguliuokite, kad stovėtų horizontaliai tiesiai. Jei
užpakalinėje dalyje bus dūmtakio išlaidas ir lauko oro
tiekimas, ant sienos pasižymėkite jų vietas. PASTABA:
neužmirškite atsižvelgti į grindų plokštės aukštį.

Patvirtinamoji etiketė

A

B

B

1. Adapterį (A) pritvirtinkite degimo kameros apačioje
naudodami pridedamus varžtus (B).
14 pav.

12 pav.

B

B

B
A

A
C

14. Iš degimo kameros išimkite patvirtinamąją etiketę (A) ir
pritvirtinkite ją varžtu (B) kaip parodyta. Priveržkite varžtą
terkšliniu raktu. PASTABA! Nenupjaukite etiketei
pritvirtinti skirtos vielutės.
12

C

2. Prie adapterio pritvirtinkite lauko oro jungtį (A), įstatydami
du varžtus (B) į griovelius ir užverždami veržlėmis (C).

LIETUVIŠKAI
Lauko oro tiekimas per užpakalinį
išlaidą

Lauko oro jungtis per pagrindą

15 pav.

17 pav.

1. Prie degimo kameros pritvirtinkite
prisukdami du pridedamus varžtus (B).

3. Norėdami pritvirtinti Ø 80 gryno oro įleidimo vamzdelį
(neprivaloma įranga, prekės kodas 51047509), žr. lauko
oro tiekimo rinkinio instrukciją (prekės kodas 10047508).
Vadovaukitės lauko oro tiekimo rinkinio montavimo
instrukcija. Žarnelių sąvarža žarnelę pritvirtinkite prie lauko
oro jungties, kad nereiktų naudoti sujungimų. Lauko oro
tiekimo žarnelės izoliacija turi baigtis maždaug 100 mm
žemiau degimo kameros.

100

Per užpakalinį išlaidą

A

B

B

adapterį

(A),

Per grindis

16 pav.

C

C

100

18 pav.

A
B

B

2. Prie adapterio pritvirtinkite lauko oro jungtį (A), įstatydami
du varžtus (B) į griovelius ir užverždami veržlėmis (C).

4. Norėdami pritvirtinti Ø 80 gryno oro įleidimo vamzdelį
(neprivaloma įranga, prekės kodas 51047509), žr. lauko oro
tiekimo rinkinio instrukciją (prekės kodas 10047508).
Vadovaukitės lauko oro tiekimo rinkinio montavimo instrukcija.
Žarnelių sąvarža žarnelę pritvirtinkite prie lauko oro jungties, kad
nereiktų naudoti sujungimų. Lauko oro tiekimo žarnelės izoliacija
turi baigtis maždaug 100 mm žemiau degimo kameros.
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4.4 Kaminas ir dūmtakis
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Židinys turi būti prijungtas tik prie kietojo kuro židiniams,
kurių dūmtakio dujų temperatūra nurodyta 2.0 skyrelyje
„Techniniai duomenys“, pritaikyto kamino ir dūmtakio
vamzdžio.
Jei kamino skerspjūvis pakankamas, prie to paties
kamino galima prijungti keletą kietojo kuro krosnelių.
PASTABA. Norėdami sužinoti, kas leidžiama, žr.
taikytinas taisykles ir įstatymus. Net pats geriausias
kaminas gali prastai veikti, jei jį naudosite netinkamai.
Kamino skerspjūvis turi tikti židiniui. Norėdami
apskaičiuoti tinkamą kamino skerspjūvį, žr. 2.0 skyrelį
„Techniniai duomenys“.
Kaminas turi būti prijungtas, laikantis kamino tiekėjo
montavimo nurodymų.
Prieš padarant angą kaminui, reikėtų atlikti bandomąjį
produkto sumontavimą, kad teisingai pasižymėtumėte
židinio ir kamino angos vietas. Mažiausi matmenys
pateikiami 1 pav.
Patikrinkite, ar dūmtakio vamzdis kyla iki paties kamino.
Užpakalinės dūmtakio angos atveju dūmtakio vamzdį
sulenkite taip, kad vėliau galėtumėte išvalyti.
Neužmirškite – itin svarbu visoms jungtims palikti šiek tiek
laisvumo. Šitaip išvengsite sistemos judėjimo, dėl kurio
gali atsirasti įtrūkimų.
Rekomenduojama kamino trauka ir dūmtakio vamzdžio
matmenys
nurodyti
2.0
skyrelyje
„Techniniai
duomenys“. PASTABA: kamino skersmuo turi mažų
mažiausiai prilygti dūmtakio vamzdžio skersmeniui.

Naudojimas skirtingomis oro sąlygomis
Vėjo poveikis kaminui gali stipriai paveikti krosnelės reakciją į
vėjo gūsių skirtumus. Kad užtikrintumėte gerą degimą, gali
tekti sureguliuoti oro tiekimą.

4.5 Dūmtakio vamzdžio su išlaidu
viršuje montavimas
Iš gamyklos produktas pristatomas su dūmų išlaidu, pritaikytu
išleidimui viršuje.
19 pav.

A
B

PASTABA! Mažiausias rekomenduojama kamino ilgis – 3,5
m nuo dūmtakio vamzdžio įdėklo. Jei trauka per stipri, galima
įmontuoti dūmtakio vamzdžio sklendę traukai sumažinti.

1. Įsriekite dūmtakio vamzdį (A) per viršutinę plokštę ir
įstatykite jį į viršutinį dūmų išlaidą.
2. Gerai užsandarinkite tarpikliu (B).
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4.6 Dūmtakio vamzdžio su užpakaliniu
išlaidu montavimas

21 pav.

Iš gamyklos produktas pristatomas su dūmų išlaidu, pritaikytu
išleidimui viršuje. Jei norite, kad išlaidas būtų užpakalinėje
pusėje, atlikite tokius veiksmus:

10 mm

20 pav.

A

A

4. Nukabinkite konvekcinę plokštę.

22 pav.

3. Atlaisvinkite keturis varžtus (A) (iki galo jų neatsukite) ir
kilstelkite konvekcinę plokštę aukštyn maždaug 10 mm.

A

A

A

5. Prakirpkite užpakalinį išlaidą taškuose (A) ir nuimkite dangtelį.
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23 pav.

25 pav.

A

A
A

A
1. Tinkamai pastatykite detalę. Žr. 1 pav.
2. Išimkite išmetamųjų dujų kreiptuvą (A).

6. Tą patį padarykite vidinėje konvekcinės plokštės pusėje.
26 pav.

B

24 pav.

A

A

1. Kilstelėję už užpakalinio kampo, nuimkite reflektorinę
pertvarą (A) ir išsukite ją iš degimo kameros.
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3. Atsukite varžtus (A) ir iš viršutinio išlaido išimkite dūmų
išlaidą (B).
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27 pav.

29 pav.
B

A

B

1. Atsukite varžtus (B) ir nuimkite užpakalinio išlaido gaubtą
(A), esantį degimo kameros viduje.

28 pav.
D

B

D

6. Konvekcinę plokštę vėl užkabinkite ant produkto ir
pritvirtinkite tais pačiais keturiais varžtais.

30 pav.
B

A
C

A

C

2. Iš degimo kameros vidinės pusės dviem varžtais (C)
pritvirtinkite dūmų išlaidą (A) prie užpakalinio išlaido.
3. Iš degimo kameros vidinės pusės dviem varžtais (D)
pritvirtinkite gaubtą (B) prie viršutinio išlaido.
4. Įdėkite išmetamųjų dujų kreiptuvą atgal.
5. Įdėkite reflektorinę pertvarą.
7. Ant dūmtakio vamzdžio krašto (A) uždėkite tarpiklį (B).
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31 pav.

Produktas be konvekcinės plokštės

PASTABA. Jei nenaudosite konvekcinės plokštės, produktą
reikės montuoti kitaip (žr. 1 pav.).
32 pav.

A

A
8. Įstatykite dūmtakio vamzdį į užpakalinį išlaidą.
PASTABA. Svarbu visiškai užsandarinti sujungimus /
dūmtakio vamzdžius. Dėl oro nuotėkio židinys gali neveikti
taip, kaip turėtų.

1. Jei nenaudosite degimo kameros konvekcinės plokštės,
įsukite keturis varžtus (A) atgal į jų vietas, naudodamiesi
šešiakampiu raktu iš varžtų maišelio.
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4.7 Darbo patikrinimas
Sumontavę produktą, visuomet patikrinkite
rankenėles. Jos turi lengvai judėti ir tinkamai veikti.

valdymo

5.0 Kasdienis naudojimas
Nemalonus kvapas pirmąkart uždegus
židinį

33 pav.

Pirmąkart uždegtas židinys gali skleisti erzinantį ir šiek tiek
nemalonų dujų kvapą. Taip yra dėl dažų džiūvimo. Šios dujos
nenuodingos, tačiau patalpą reikėtų gerai išvėdinti. Palikite
ugnį degti stiprios traukos sąlygomis, kol išnyks bet kokie
dujų pėdsakai ir nejusite jokio dūmų ar kito nemalonaus
kvapo.

C

Kūrenimo patarimai

PASTABA. Lauke ar šaltoje patalpoje laikomas malkas
reikėtų atsinešti likus 24 valandoms iki kūrenimo, kad jos
sušiltų iki kambario temperatūros.
Krosnelei kūrenti esama įvairių būdų, tačiau bet kokiu atveju
svarbu tai, ką dedate į krosnelę. Žr. skyrelį „Malkų kokybė“.
Svarbu! Dėl nepakankamo oro tiekimo krosnelė gali prastai
degti, išskirti daug išmetamųjų dujų ir blogiau šildyti.

B

Malkų kokybė

Kalbėdami apie malkų kokybę, turime galvoje
populiariausias malkas (beržines, eglines ir pušines).
Pliauskas reikia išdžiovinti, kad jų drėgnumas nebūtų
didesnis negu 20 %.
Dėl to pliauskas derėtų pjauti žiemos gale. Jas galima
suskaldyti ir sukrauti, užtikrinant gerą ventiliaciją. Malkų
rietuves reikėtų uždengti nuo lietaus. Ankstyvą rudenį
pliauskas galima sunešti į patalpą ir sukrauti, pasiruošiant
deginimui žiemą.

Maž.

Didž.

Prakurai

A

Židinyje negalima deginti šių medžiagų:
• Buitinių šiukšlių, polietileno maišelių ir pan.
• Dažytos ar impregnuotos medienos (ji itin nuodinga).
• Laminuotų medienos lentjuosčių.
• Į krantą išplukdytų malkų.
Jos gali sugadinti produktą ir yra taršios.
PASTABA. Ugniai įdegti nenaudokite benzino, parafino,
metilo spirito ar panašių skysčių, nes galite sunkiai
susižaloti ir sugadinti produktą.
Prakurai (smulkiai suskaldytos malkos):
Ilgis:
Ne didesnis negu 33 cm
Skersmuo:
2–4 cm
Kaskart reikalingas kiekis:
6–8 vienetai

„Jøtul F 105“ reguliavimo galimybės:
Ortakio sklendė (A)
Pastumta į kairę:
Pastumta per vidurį:
Pastumta į dešinę:

Mažiausias
Didžiausias
Prakurams

Durelių rankenėlė (B)
Atidaromos patraukiant už rankenėlės.
Malkų sankrovos aukštis (C) (angų uždengti negalima).

Malkos (skaldytos malkos):
Rekomenduojamas ilgis:
20–33 cm
Skersmuo:
Apie 8 cm
Papildymo intervalas:
Maždaug kas 45–50 minučių
Malkų kiekis:
1,1 kg (vardinis našumas)
Kaskart reikalingas kiekis:
2
Kaskart ne daugiau kaip:
2,0 kg
Vardinis šilumos atidavimas išgaunamas, kai ortakio sklendė
atidaryta maždaug 30 % (33 pav.). Didžiausias šilumos
atidavimas išgaunamas, kai ortakio sklendė atidaryta
maždaug 50 %.
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Uždegimas
•

Atverkite ortakio sklendę ir uždegimo sklendę, traukdami
už rankenėlių (33 pav.) iki galo. (Mūvėkite pirštines ar
kitaip apsaugokite rankas, jei rankenėlės būtų karštos).

34 pav.

5.2 Pelenų pašalinimas
•
•
•

•

„Jøtul F 105“ yra pelenų padėklas, kad būtų lengva
pašalinti pelenus.
Pelenus šalinkite tik židiniui atvėsus.
Nustumkite pelenus ant dugno grotelių ir žemyn į pelenų
padėklą. Mūvėkite pirštines ar kitaip apsaugokite rankas.
Paėmę pelenų padėklą už rankenėlės, kilstelkite jį ir
ištraukite. Neleiskite pelenų padėklui užsipildyti taip, kad
trukdytų pelenams per groteles iškristi į padėklą.
Prieš užverdami dureles, patikrinkite, ar iki galo įstūmėte
pelenų padėklą.

6.0 Priežiūra
6.1 Stiklo valymas
•
•
•

•
•
•

Degimo kameros apačioje padėkite dvi pliauskas ir
sluoksniais sukraukite prakurus.
Prakurų krūvos viršuje uždėkite vieną vidutinio dydžio
pliauską.
2–3 briketus ar prakurų pagaliukus padėkite po viršutiniu
prakurų sluoksniu ir uždekite ugnį. PASTABA. Malkų
krūvos aukštis turi būti iki horizontalių angų apačios.
Šių angų uždengti negalima.
Vėliau iki reikiamo šiltumo degimą galite reguliuoti ortakio
sklende (33 pav.).
Patikrinkite, ar prasidėjo antrinis degimas. Tai geriausiai
parodo per reflektorinės pertvaros priekyje esančias
angas matomi geltonai švysčiojantys liepsnos liežuviai.
Jei oro tiekimas normalus, galėsite užverti dureles ir ugnis
įsidegs pati.

Malkų pridėjimas

Krosnelę kurstykite dažnai, tačiau dėdami po nedaug malkų.
Jei malkų bus per daug, karštis gali pernelyg apsunkinti
kamino darbą. Dėkite vidutinį kiekį. Neleiskite ugniai rusenti,
kadangi taip susidaro daugiausia teršalų. Geriausia ugnis
tokia, kuri gerai dega, o iš kamino sklindančių dūmų beveik
nesimato.

5.1 Perkaitinimo pavojus
Nekūrenkite židinio iki perkaitimo

Perkaitimas įvyksta, kai yra per daug kuro ir / arba per mažai
oro ir dėl to išsiskiria per daug karščio. Aiškus perkaitimo
požymis – raudonai žioruojančios židinio dalys. Jei taip
nutiko, nedelsdami priverkite ortakio sklendę.
Jei įtariate, kad kamino trauka netinkama (per silpna ar per
stipri), pasikonsultuokite su specialistais. Išsamesnės
informacijos ieškokite 4.0 skyrelyje „Montavimas“ (kamino
ir dūmtakio vamzdžio).
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Gaminyje įmontuota stiklo valymo oru sistema. Oras
įsiurbiamas per produkto viršuje esančią ortakio sklendę ir
pučiamas žemyn vidine stiklo puse.
Nepaisant to, prie stiklo vis tiek prilimpa šiek tiek suodžių,
kurių kiekis priklauso nuo vietos traukos sąlygų ir ortakio
sklendės padėties. Atvėrus ortakio sklendę iki galo, didžioji
suodžių sluoksnio dalis paprastai sudega ir ugnis židinyje
dega ryškiai.
Geras patarimas! Paprastas valymo būdas: sudrėkinkite
popierinį rankšluostį šiltu vandeniu ir pabarstykite jį trupučiu
pelenų iš degimo kameros. Patrinkite stiklą ir nuplaukite
švariu vandeniu. Gerai nudžiovinkite. Jei stiklą reikia nuvalyti
geriau, rekomenduojame naudoti stiklų valiklį (vadovaukitės
instrukcijomis ant valiklio buteliuko).

6.2 Valymas ir suodžių pašalinimas
Kūrenant židinį, ant jo vidinių paviršių gali kauptis suodžiai.
Suodžiai – gera izoliacija, dėl kurios sumažėja židinio šilumos
atidavimas. Susikaupusius židinio naudojimo metu suodžius
nesunkiai pašalinsite suodžių nuėmikliu.
Kad židinyje nesusidarytų vandens ir dervos sluoksnis,
dažnai stipriai įkaitinkite židinį, kad pašalintumėte tą sluoksnį.
Kad produktas išsaugotų geriausias šilumines savybes,
būtina kasmet išvalyti jo vidų. Tai galima padaryti, kai valote
kaminą ir dūmtakio vamzdžius.

6.3 Dūmtakio vamzdžių išvalymas
per kaminą
Dūmtakio vamzdžius reikia išvalyti per tam skirtą liuką arba
durelių angą. Prieš tai reikia išimti reflektorinę pertvarą ir
išmetamųjų dujų kreiptuvą.

6.4 Židinio patikra
„Jøtul“ rekomenduoja po valymo patiems atidžiai patikrinti
židinį. Patikrinkite visus matomus paviršius, ar nėra įtrūkimų.
Taip pat patikrinkite, ar visi sujungimai užsandarinti ir ar visi
tarpikliai savo vietose. Jei pastebėsite kurio nors tarpiklio
nusidėvėjimo ar deformavimosi požymių, pakeiskite jį.
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Kruopščiai išvalykite tarpiklio griovelius, patepkite keramikos
klijais (galima įsigyti iš vietinio „Jøtul“ platintojo) ir tvirtai
įspauskite atgal į vietą. Sujungimas greitai sutvirtės.

7.2 Durelių stiklo ir tarpiklio
pakeitimas
36 pav.

6.5 Išorės priežiūra
Panaudojus keletą metų, gali pasikeisti dažytų produktų
spalva. Prieš perdažydami, paviršių nuvalykite ir šepetėliu
nubraukite nuo jo visas atsilupusias daleles.
Emaliuotus produktus galima valyti tik švaria sausa šluoste.
Nenaudokite vandens ir muilo. Bet kokias dėmes galima
pašalinti valikliu (orkaičių valikliu ar pan.).

7.0 Remontas
Įspėjimas! Bet kokie nepatvirtinti produkto pakeitimai yra
neteisėti! Naudokite tik originalias atsargines dalis!

7.1 Degimo kameros remontas ir
dalių pakeitimas
PASTABA! Atsargiai elkitės su įrankiais!
elgiantis galima pažeisti vermikulito plokštes.

A

Neatsargiai

35 pav.

B

1. Kilstelėkite priekinį reflektorinės pertvaros kraštą (A)
aukštyn, po to žemyn ir išsukite ją iš degimo kameros.

A

E

E

C

D
1. Reflektorinė pertvara: kilstelėkite priekinį pertvaros
kraštą (A) aukštyn, po to žemyn ir išsukite ją iš degimo
kameros.
2. Išmetamųjų dujų kreiptuvas: kilstelėkite priekinį
išmetamųjų dujų kreiptuvo kraštą (B) aukštyn, po to
žemyn ir išsukite jį iš degimo kameros.
3. Kilstelėkite pelenų groteles (D) prie centrinės prapjovos
ir iškelkite jas iš degimo kameros.
4. Atsukite visus keturis varžtus, kampuose prilaikančius
degimo plokštę. Kilstelėkite vieną degimo plokštės kraštą
aukštyn ir išsukite ją iš degimo kameros.
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37 pav.

38 pav.

A

A

A
1. Nuimkite durelių vidinės pusės tarpiklį (A), išvalykite
tarpiklio griovelį ir priklijuokite naują tarpiklį.

A

A

1.

Atsukite veržles (A) ir nukabinkite dureles. Atsargiai jas
paguldykite į kartoninę dėžę.

A

2. Atsukite 4 varžtais (A) pritvirtintą stiklo laikiklį (B).
PASTABA: Durelių stiklas nepritvirtintas. Atsukę
stiklo laikiklį, nesudaužykite stiklo.
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40 pav.

8.0 Neprivalomi priedai

8.1 Lauko oro prijungimo rinkinys
Lauko oro jungtis, Ø 80 mm – kat. Nr. 51047509

8.2 Steatito viršus
Kat. Nr. 51049066

8.3 Pelenų padėklas gaminiams
su kojelėmis
BP – kat. Nr. 51049065
WHE – kat. Nr. 51049516

8.5 Pelenų padėklo rankena
BP – prekės kodas 51049070
WHE – prekės kodas 12048672

3. Atsargiai išimkite stiklą (A). Nuimkite tarpiklius (B) ir
išvalykite jų griovelius.
4. Priklijuokite naujus tarpiklius.

41 pav.

A

5. Nuimkite seną tarpiklį (A) ir išvalykite griovelius. Priklijuokite
naują tarpiklį.
6. Pakeitę visus pažeistus tarpiklius, sumontuokite visas dalis
atgal.
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9.0 Perdirbimas
9.1 Pakuočių perdirbimas
Židinio dalys pristatomos tokiose pakuotėse:
• Ant medinio padėklo, kurį galima susmulkinti ir sudeginti
židinyje.
• Kartono pakuotėse, kurias reikia atiduoti vietos atliekų
perdirbimo įmonei.
• Polietileno maišeliuose, kuriuos reikia perduoti vietos
atliekų perdirbimo įmonei.

9.2 Židinio perdirbimas
Židinys pagamintas iš:
• Metalo, kurį reikia perduoti vietos atliekų perdirbimo
įmonei.
• Stiklo, kurį reiktų išmesti su pavojingomis atliekomis.
Židinio stiklų negalima išmesti į įprastus stiklo atliekų
rūšiavimo konteinerius.
• Vermikulito plokščių, kurias galima išmesti į buitinių
atliekų konteinerius.

10.0 Garantija
„Jøtul AS“ suteikia klientams dešimties metų trukmės
garantiją nuo pirmosios židinio įsigijimo / sumontavimo
dienos su teise grąžinti išorines ketaus dalis, jei išryškėtų jų
trūkumai dėl nekokybiškų medžiagų ir / arba gamybos klaidų.
Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę tik tuo atveju, jei židinys buvo
sumontuotas laikantis galiojančių įstatymų ir taisyklių bei
„Jøtul“ montavimo ir naudojimosi instrukcijų.

Ši garantija netaikoma:
Sumontuotiems neprivalomiems priedams, pavyzdžiui,
skirtiems nuo „Jøtul“ visiškai nepriklausančioms vietos
traukos sąlygoms, oro tiekimui ar kitoms aplinkybėms
pakeisti. Garantija taip pat netaikoma susidėvinčioms dalims,
pavyzdžiui,
degimo
plokštei,
reflektorinėms
dūmų
pertvaroms, židinio grotelėms, apatinėms grotelėms, ugniai
atsparioms plytoms, sklendėms ir tarpikliams, kadangi
ilgainiui jų kokybė pablogėja dėl paprasčiausio nusidėvėjimo.
Garantija taip pat negalioja dėl netinkamo kuro, pavyzdžiui, į
krantą išmestos medienos, impregnuotos ir dažytos
medienos, lentjuosčių nuopjovų, MDP ir pan., naudojimo
padarytai žalai. Naudojant netinkamą kurą, gali nesunkiai
įvykti perkaitimas, t. y. židinys įkais iki raudonumo ir dėl to
išbluks spalva bei suskilinės iš ketaus pagamintos dalys.
Garantija negalioja gabenimo iš platintojo į paskirties vietą
metu padarytai žalai. Garantija taip pat negalioja dėl
neoriginalių dalių naudojimo atsiradusiai žalai.
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Krosnelių ir židinių kokybės kontrolė
Patikrinta

Kontrolinis punktas



Įdėtos visos dalys.



Parinkti ir panaudoti tinkami tvirtinimo elementai.



Paviršiai atitinka „Jøtul“ darbo kokybės standartus.



Durelių užblokavimo mechanizmai veikia gerai, daugiau jėgos naudoti nereikia.



Produktas / partija atitinka protėkių bandymo reikalavimus.



Dažų / emalio paviršiaus apdaila atitinka „Jøtul“ darbo kokybės standartus.



Paviršiai neužteršti krosnelės išorės glaistu ar klijais.



Stiklinės, ketinės ar kitos dalys neturi įtrūkimų.



Tarpikliai tinkamai sudėti ir negadina produkto vaizdo (t. y. nėra palaidų galų ar pernelyg
ryškių išsikišimų).



Durelių tarpikliai tvirtai priklijuoti / pritvirtinti prie durelių.



Durelių tarpikliai tinkamai užsandarina dureles.



Pro durelių izoliaciją ir kitas panašias vietas nesiskverbia šviesa.



Oro vožtuvo rankenėlė ir pan. veikia įprastai.

„Jøtul“ šiuo lapu patvirtina, kad produktą patikrino kokybės kontrolieriai ir nustatė, kad jis
atitinka mūsų kokybės standartus.
Partijos Nr.

–

Patikrino
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„Jøtul AS“, 2015 m. balandis

„Jøtul“ nuolat tobulina savo produktus. Dėl to tiekiamų produktų savybės, spalvos ir priedai gali
skirtis nuo pavaizduotų paveikslėliuose ir aprašytų šioje instrukcijoje.

Kokybė
„Jøtul AS“ įdiegta NS-EN ISO 9001 reikalavimus atitinkanti produktų projektavimo, gamybos bei
krosnelių ir židinių platinimo kokybės sistema. Šitaip „Jøtul“ užtikrina savo klientams kokybę ir
saugumą remdamasi ilgamete patirtimi, kaupta nuo pačios įmonės įkūrimo pradžios 1853 m.

„Jøtul AS“,
P. d. 1411
N-1602
Fredrikstadas,
Norvegija
www.jotul.com

