
Perola 
 

Mitat 
K 2000–2200 mm x Ø 775 mm 

Kapasiteetti 
2 litraa 
Paino 
100 kg 

Lämpöteho 
2,70 kW 
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1—Material Supplied 

1. Malli: Perola 
2. Burner I;  
3. Täyttömuki;  
4. Suppilo;  
5. LSytytin;  
6. Avaaja; 
7. Viimeistelypeilit x2 
8. Ruuvit&holkit 

2—Components 

1. Burner I; 
2. Biotakka; 

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin käytät koristeellista takkaa. Se sisältää tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita, 
joita on noudatettava oikein, jotta koristeellinen takka pysyy kestävänä. Kaikkia esitettyjä varoituksia ja varoituksia on 
noudatettava. Säilytä tämä opas myöhempää tarvetta varten. Tätä käyttöohjetta voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoi-
tusta. 

6. 4. 3. 

2. 

5. 

1.  

1 

2 

7. 
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3 — Turvaohjeet 
 
3.1 — Ilmanvaihto 
 
On suositeltavaa, että alueella on hyvä ilmanvaihto terveellisen happitason varmistamiseksi.  
Biotanolin palaminen vapauttaa hiilidioksidia (CO2) ja vettä (H2O). Palaminen vaatii happea, 
joten alueella, jossa takka on, tulisi olla riittävä ilmanvaihto ilmanvaihtoverkoilla tai muilla 
tavoin ilmanlaadun ja kierron mahdollistamiseksi. 
3.2 - Varoitukset: 
 
GlammFire on huolestunut turvallisuudestasi, joten olemme ottaneet kaiken tarvittavan huomi-
oon suunnittelussa, valmistuksessa, kokoonpanossa ja kuljetuksessa moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi. 
Siksi pyydämme sinua noudattamaan huolellisesti asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita. 
 

Älä peitä koristeellista takkaa; 
 

Pidä se kaukana liekistä, sytytyslähteistä ja tulenarkoista materiaaleista. 
 

Älä aseta takkaa lähelle ikkunoita tai ovia, jotka voivat luoda luonnoksia. Nämä luonnokset 
voivat aiheuttaa epäsäännöllistä toimintaa; 
 

Älä puhalla polttimeen sytyttäessä tai takan normaalin toiminnan aikana; 
Pidä säännöllistä valvontaa takan käytön aikana; 
Pidä lapset ja eläimet poissa takasta. Lapset eivät tunnista vaaraa. Siksi varmista, että lapset 
pidetään turvallisella etäisyydellä; 
Pidä lapset tarkkailtuna, kun takka toimii; 
Takka ei saa altistua suoralle auringonvalolle tai muulle lämmönlähteelle, koska se voi vahin-
goittaa sen materiaaleja; 
Jos vuotat bioetanolia lattialle, absorboi se liinalla ja puhdista sitten märällä liinalla, jotta poltin 
ja lattialla olevat tahrat eivät sytty ulkopuolelta. 
Jos vuodatat bioetanolia takkaan, puhdista se välittömästi märällä liinalla, jotta vältetään sytty-
minen polttimen ulkopuolella ja takan viimeistelyn vahingoittuminen (muun muassa maali, 
lakat, nahat); 
Huomio: Työskentelyn aikana takka voi saavuttaa erittäin korkeita lämpötiloja. Vältä siksi kos-
kemasta siihen. Mahdolliset ihokosketusalueet voivat aiheuttaa palovammoja; 
Älä täytä polttinta kuumana, odota, että se jäähtyy; 
Älä koskaan kaada bioetanolia liekin päälle; 
Odota liekin sammumisen jälkeen noin 15 minuuttia ennen takan käsittelyä. 
 

Käytä tulipalon sattuessa sammutuspeitettä tai sammutinta; 



Älä käytä vettä sammuttamiseen; 
 

Älä käytä kemiallisia tuotteita takan puhdistamiseen, koska ne voivat vahingoittaa materiaaleja. 
Ota epävarmoissa tapauksissa yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään; 
 

Suosittelemme, että poltat kaiken bioetanolin polttimessa. Näin vältetään polttimeen jääneen 
bioetanolin ja sen epäsäännöllisen syttymisen hajut, kun päätät sytyttää sen uudelleen. 
 

Jos haluat lopettaa takan käytön, sulje palamisalue ennen toimitettua avainta ennen koko 
bioetanolin polttamista. Odota 30 sekuntia ja avaa uudelleen, jotta vältetään kaasujen 
kertyminen sisälle; 
 

Jos liekki ei sammu, sulje palamisalue kokonaan ja odota 15-30 sekuntia jäähdytyksen 
mahdollistamiseksi ja mahdollisen uudelleensyttymisen estämiseksi. Toista, kunnes liekki on 
kokonaan sammunut; 
 

Kaada vain tarvittava määrä bioetanolia. Näin varmistetaan, että polttoaine palaa jokaisessa 
käyttökerrassa loppuun asti; 
 

Jos vuotaa, puhdista se heti polttimen täyttämisen aikana ja takan käytön jälkeen turvakotelo; 
 

Älä jätä bioetanolia turvakoteloon. Tämä voi vahingoittaa polttimen osia; 
 

Koristekiviä, puuta tai muita tarvikkeita ei tule sijoittaa suoraan palavan alueen päälle. Jos 
käytät koristeellisia lisävarusteita, varmista: 
 

 Lisävarusteet eivät häiritse liekkiä; 
 

Ovat tarkoitettu vain tulisijojen ja polttimien koristeluun; 
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4 — Polttoaine 
 

4.1 — Bioetanoli - Oikea polttoaine 
 

Glammfire-takat on suunniteltu toimimaan täysin testatun laadukkaan bioetanolin kanssa. Vain 
tämä polttoaine takaa puhtaan ja tehokkaan palamisen. Polttoaine, jonka laatu on huonompi tai 
sopimaton, voi johtaa: 
 

Suurempi toimintahäiriön todennäköisyys; 
 

Järjestelmän kestävyyden väheneminen; 
 

Puutteellinen ja tehoton palaminen; 
 

Savu ja hajut; 
 

Polttimen sisällä olevat jäämät. 
 

Bioetanoli on kansainvälisesti tunnustettu tärkeimmäksi uusiutuvan energian lähteeksi, 100% 
ekologiseksi ja ympäristöystävälliseksi. Se valmistetaan käymisestä ja tislaamalla kasveista 
peräisin olevia sokereita, kuten sokeriruoko, peruna, punajuuri ja vilja; 
 

Bioetanolin käyttö takaa hiilidioksidipäästöjen vähenemisen 85 prosenttia, mikä osaltaan 
vähentää maapallon lämpenemistä. 
 

Käytä polttoaineena vain bioetanolia. Vain bioetanoli palaa puhtaasti ja täydellisesti; 
 



5 — Asennus 
 

Polttimen asennettavan pinnan tulee olla mahdollisimman tasainen. 
 

5.1 — Syttyvät materiaalit 
 

Älä aseta tulenarkoja materiaaleja takan lähelle, 1 metrin säteelle; 
 

Telineiden tai hyllyjen tulee olla kaukana: 
 

Takkaista: 500 mm; 
 

Polttimista: 1 m; 
 

 

5.2 — Materiaalit: kivi / metalli / keramiikka 
 

A - 150 mm; 
B - 150 mm; 
 

5.3 — Muut palamattomat materiaalit 
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5.4 — Asennusohjeet 

 

Kierrä takka kattoon haluttuun paikkaan pintatyypille sopivimmilla pultteilla. 

Varoitus: Kattoon, johon takka asennetaan, on oltava vahva runkorakenne mallin painon 

tukemiseksi. Lisäpainoa ei saa sijoittaa takan runkoon. 
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Säädä seuraavassa vaiheessa väliputki ja kiinnitä se mukana toimitetuilla ruuveilla, jotka 

vastaavat pultin reikiä. 
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Seuraavassa vaiheessa jatka jäljellä olevien osien (C; D; E; F;) kokoamista. 

C 

D 

E 

F 
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Aloita kokoonpano kiinnittämällä elementti (D) rakenteeseen (C) käyttäen rakenteen (C) alaosassa olevia reikiä muka-
na toimitetuilla ruuveilla. 

C 

D 
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Ruuvaa elementin (E) liitos tangon kierteeseen (D). 

D 

E 
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Ruuvaa lopuksi elementti (F) elementtiin (D) mukana toimitetulla renkaalla ja pultilla. 

E 

D 

F 

D 



6 — Käyttö 
 
Kierrä ylempää kupolia myötäpäivään, kun haluat tulla alas, ja käännä sitä päinvastoin, kun 

Asennuksen jälkeen viimeiset peilit on kiinnitetty täydellisesti ja katto viimeistelty. 
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7 — Huolto 
 

Poltin on puhdistettava säännöllisesti märällä liinalla. Turvakotelo on puhdistettava säännölli-
sesti kondensaation aiheuttaman bioetanolin kertymisen estämiseksi; 
Pysyvät tahrat tai jäljet voidaan poistaa märällä liinalla lämpimällä vedellä tai lämpimän veden 
ja ruostumattoman teräksen puhdistusaineen seoksella; 
Suosittelemme ruostumattoman teräksen takan säännöllistä puhdistamista likaantumisen välttä-
miseksi. 
Älä koskaan käytä kemiallisia tuotteita, jotka eivät sovellu ruostumattomalle teräkselle; 
Älä käytä teräsvillaa tai hankaavia materiaaleja. Takka voi vahingoittua ja naarmuuntua; 
Valmistaja ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat tuotteen vilpillisestä ja / tai 
väärästä käytöstä. Valmistaja ei myöskään ole vastuussa puhdistusohjeiden laiminlyönnistä 
sekä muiden puhdistusmenetelmien käytöstä. 
Puhdista polttimen suojakotelo säännöllisesti; 
Huomaa: Edellä mainittujen ohjeiden ja suositusten noudattamatta jättäminen lopettaa kaiken 

takuun kaikissa malleissa ja tyypeissä, jolloin asiakas menettää oikeuden vaatia korjausta ta-

kuun nojalla. 

Kierrä kupolia ylöspäin polttimen sijoittamiseksi ja täyttämiseksi. 



7 — Kokonaismitat 

8 — huoltopalvelu 
 
Jos sinulla on epäilyksiä tai poikkeavuuksia, älä käytä takkaa ja ota yhteyttä erikoistuneeseen teknikkoon. 
 
 
9 — Takuu 
 
2 vuotta valmistusvirheitä vastaan (takuu ei kata lasia). 

20
00

 -
 2

20
0 

m
m
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Equipment:  Warranty beneficiary: 

Version: Address: 

Controller: Tel.: 

Availability date: 

Local…………………………………………..Date……………………….. 

 

Signature: 

Series and Guarantee numbers: 

Distributor code: 

Name and Address of the Distributor: 

GlammFire-takat valmistetaan maailmanlaajuisesti tunnustetun ISO 9001: 2008 -laatusertifikaatin mukaisesti. 
GlammFire -tuotteet on suunniteltu ylivoimaisilla komponenteilla ja materiaaleilla, ja niiden kokoavat koulutetut 
käsityöläiset, jotka ovat ylpeitä työstä. 
Kokoonpanon jälkeen pätevä teknikko tarkastaa koko takan perusteellisesti ennen pakkaamista varmistaakseen, että 
sinä, asiakas, saat laadukkaan tuotteen, jota odotat GlammFirelta. 



Recuperadores Pachinha Lda. 
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1 
4950-850 CORTES - MONÇÃO PORTUGAL 
Tel(+351) 251 654 800 
Fax(+351) 251 654 801 
info@glammfire.com 
www.glammfire.com 

PT06585-E-EN 


