
• Neskiesti indų plovikliai • Aukšto slėgio ar garų plovimo mašinos • Abrazyvinės valymo priemonės • Šiurkščios 

kempinės. Jei valymui naudojate stiprius ploviklius, nedelsiant nuvalykite juos  drėgna šluoste ir nusausinkite. Bakuose 

naudojamas sugeriantis įdėklas dėvisi ir turi būti keičiamas kas du metus. Naudokite tik gamintojo patvirtintas 

atsargines dalis. Palaukite, kol prietaisas visiškai atvės, jei planuojate padėti jį į laikymo vietą. Įsitikinkite, kad prietaisas 

visiškai atvėso prieš nuimdami jį nuo sienos. Laikykite prietaisą švarioje ir sausoje patalpoje. Laikykite biokurą ugniai 

atsparioje, sausoje ir tamsioje patalpoje, +5 - +25 0 C temperatūroje. 

GARANTIJA 

SVARBU! Įjungus prietaisą, jo negalima pakeisti ar grąžinti. Gamintojas nėra atsakingas už žalą, kilusią dėl netinkamo 

prietaiso naudojimo. Garantiniai reikalavimai, kai produktas neatitinka pardavimo sutarties, turi būti pateikti prietaiso 

įsigijimo vietoje. SVARBU! Pakabinamų biokuro židinių montavimas ant supančių struktūrų turėtų būti atliktas tokiu 

būdu, kad būtų galima nuimti prietaisą bet kuriuo metu nepažeidžiant tokių struktūrų. Gamintojas suteikia garantiją 

savo produktams pagal čia pateiktas sąlygas. 

1. Garantinio laikotarpio trukmė yra 2 metai nuo įsigijimo datos. Kitoms reklaminėms kampanijoms garantija taikoma 

pagal atskirų sutarčių sąlygas. 

2. Garantija taikoma tik skundo teikėjui pristačius pirkimo įrodymą ir reikalavimą raštu. 

3. Reikalavimas įvertinamas per 14 darbo dienų nuo reikalavimo raštu pateikimo. 

4. Reikalavimas yra patvirtinamas pagal čia pateiktas sąlygas, jei produktas buvo naudojamas pagal paskirtį. 

5. Skundo teikėjas negali pasirinkti jo patvirtinto garantijos reikalavimo patenkinimo būdo (nemokamo produkto 

taisymo ar pakeitimo, ar sutarties nutraukimo). 

6. Jei reikalavimas patvirtinamas, garantinis laikotarpis pratęsiamas taisymų trukme. 

7. Skundo teikėjas turi pristatyti visą produktą kartu su būtinais dokumentais ir pakuote, kurioje jį galima saugiai 

gabenti. 

8. Jei reikalavimas patvirtinamas, garantijos teikėjas padengia pristatymo išlaidas. Jei žala nėra įtraukta į garantiją, 

produktas grąžinamas skundo teikėjui jo sąskaita. 

9. Garantija neapima: • Žalos, apie kurią pranešama pasibaigus garantiniam laikotarpiui • Produktų, kuriuos taisė ar 

keitė neįgalioti asmenys • Žalos, atsiradusios dėl naudotojo kaltės • Žalos dėl aplinkos poveikio ar netinkamo 

naudojimo ir laikymo • Mechaninių pažeidimų ar žalos dėl pašalinių objektų poveikio • Normalaus veikiančių dalių, 

kurių tarnavimo laikas yra ribotas, nusidėvėjimo • Pažeidimų, kurie atsirado skundo teikėjui netinkamai gabenant 

produktą • Biožidinio nugarėlės už rėmo spalvos pasikeitimo. Kadangi dažus nuolatos veikia liepsnos ir aukšta 

temperatūra, toks spalvos pasikeitimas yra normalus • Atskirų struktūrų aplink prietaisą pažeidimų, jei prietaisas 

buvo montuojamas ne pagal „Svarbias montavimo rekomendacijas“. 

Šios garantijos sąlygos aprašo gamintojo įsipareigojimus pagal garantiją ir pirkėjui suteikiamas teises. Ši garantija 

nepanaikina, neriboja ir nesustabdo pirkėjo teisių, jei produktas neatitinka sutarties. Klausimams, kurie neaptarti šioje 

garantijoje, taikomos atitinkamos civilinio kodekso nuostatos. Daugiau informacijos galite rasti 

www.biokominkigmt.pl. 
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Atidžiai perskaitykite vadovą prieš prietaiso montavimą ir naudojimą 
– nepilkite kuro prietaiso 

veikimo metu 
 

– nepilkite kuro, kol prietaisas 
neatvėso  

– perskaitykite prieš naudojant pirmą kartą 
 

„Globmetal Trade“ Sp. z o.o. ul. 
Wenedów 3 A 

75-847 Koszalin 
tel. 570 000 020 

www.biokominkigmt.pl 

 
Biožidiniams naudojamas bioetanolis nėra skirtas 
vartojimui. Vartojimas gali sukelti sveikatos sutrikimus ar 
mirtį. 

Montavimo ir naudojimo vadovas 

Pakabinami / pastatomi / įmontuojami biožidiniai 

http://www.biokominkigmt.pl/
http://www.biokominkigmt.pl/


Gerbiamas kliente, dėkojame už jūsų pasitikėjimą ir biožidinio įsigijimą. Mūsų produktai yra kuriami ir gaminami pagal 

jūsų reikalavimus, susijusius su veikimu, išvaizda bei kokybe, ir pasižymi unikaliu naudojimo paprastumu, saugumu ir  

veiksmingumu. SVARBU! Perskaitykite šį vadovą prieš prietaiso montavimą. Tai leis jums naudoti prietaisą saugiai ir 

tinkamai. Išsaugokite vadovą, jei prietaisą reikės iš montuoti ar iš naujo įmontuoti ateityje. SVARBU! Patikrinkite 

prietaiso būklę iš karto po išpakavimo. Nemontuokite prietaiso, jei jis buvo pažeistas gabenimo metu. Įsitikinkite, kad 

prietaisas buvo tinkamai surinktas ir sumontuotas pagal šį vadovą. Instrukcijų nesilaikymas gali sukelti rimtus 

sužeidimus ar prietaiso gedimus. Pasitarkite su gamintoju, jei kiltų klausimų ar abejonių. Daugiau informacijos galite 

rasti www.biokominkigmt.pl 

SVARBIOS SAUGOS REKOMENDACIJOS  

PASTABA! Prietaisą galima naudoti tik pagal paskirtį ir būdu, aprašytais šiame vadove. Šių taisyklių nesilaikymas kelia 

gaisro riziką ar pavojų naudotojo gyvybei ir sveikatai. 

• Prietaisas yra skirtas naudoti tik dekoraciniais tikslais ir negali būti naudojamas kaip pagrindinis vidaus patalpų 

šildymo šaltinis. Gamintojas nėra atsakingas už žalą ar sužalojimus, kuriuos sukėlė netinkamas prietaiso naudojimas. 

• Prietaisas nėra skirtas naudoti nuolatos. • Negalima keisti prietaiso struktūros. Bet koks bandymas keisti prietaiso 

struktūrą gali sukelti sužalojimus ar prietaiso gedimus. Gamintojas pasilieka teisę atlikti tokius pakeitimus, kurie 

nedarytų įtakos prietaiso veikimui. 

• Neperneškite prietaiso, kai jis veikia. Kyla tiesioginė kuro išpylimo ar nevaldomo gaisro rizika. • Prietaisas ir jo dalys 

įkaista naudojimo metu. Užgesinę ugnį, palaukite bent 30 minučių, kol prietaisas atvės. Negalima liesti prietaiso dėl 

aukštos temperatūros. • išlaikykite saugų atstumą nuo veikiančio prietaiso. Saugus atstumas yra 0.5 m. • niekuomet 

nepalikite įjungto prietaiso (ugnies) be priežiūros. Vaikai, gyvūnai ir asmenys, veikiami alkoholio ar vaistų, turėtų 

laikytis saugos atstumo nuo prietaiso. • Nedėkite jokių degių medžiagų į prietaiso vidų ar šalia jo. Saugus atstumas 

degių medžiagų laikymui nuo prietaiso yra 0.5 m. • Prietaisą galima naudoti tik vėdinamoje patalpoje, kurios plotas 

turėtų būti didesnis nei 44 m³. Neleiskite susidaryti skersvėjui. 

• Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius pakeitimus prietaiso tobulinimui. • Prietaisas yra skirtas deginti tik 

biokurą bioetanolio forma, kurio pilnas pavadinimas yra dehidratuotas etilo alkoholis. Bioetanolis, numatytas 

naudojimui su šiuo prietaisu, yra GLOBMETALTRADE, 96%. • Prieš naudodami bioetanolį, perskaitykite informaciją 

ant jo pakuotės etiketės. • Laikykite bioetanolį saugiu atstumu nuo prietaiso (bent 3 m). • Siekiant išvengti savaiminio 

užsidegimo, bioetanolis turi būti laikomas uždarytas, kambario temperatūroje ir vietoje, kurioje nėra tiesioginės 

saulės šviesos. • Laikykite bioetanolį vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. • Venkite tiesioginio kontakto su 

bioetanoliu. • Niekuomet nerūkykite tuo pačiu metu, kai pilate bioetanolį ar naudojate prietaisą. • Niekuomet 

nepilkite biokuro, kai prietaiso viduje dega ugnis, arba į degimo baką, kol prietaisas neatvėso. • Naudokite piltuvėlį 

bioetanolio pylimui. • Patalpoje laikykite gesintuvą arba būkite pasiruošę gaisro gesinimo antklodę. SVARBU! Kilus 

gaisrui dėl saugos taisyklių nesilaikymo, naudokite gesintuvą, kuris yra skirtas gesinti B klasės gaisrą, gesinkite 

putomis, milteliais, anglies dioksidu ar halonu. Negesinkite gaisro vandeniu. Ugnis gali sustiprėti, jei užpilsite vandens 

ant degančio alkoholio. Jei patalpoje nėra ugnies gesinimo priemonių, naudokite nedegias medžiagas pildami/dėdami 

jas ant degančios įrangos. Taip bus ribojamas deguonies patekimas ir ugnis užges. 

Svarbios montavimo rekomendacijos: 

• Kabinamų biožidinių montavimas ant supančių struktūrų turėtų būti atliktas tokiu būdu, kad prietaisą būtų galima 

nuimti nepažeidžiant tokių struktūrų. • Prietaisas yra skirtas naudoti vidaus patalpose. • Prietaisą galima naudoti 

lauke (terasose ar balkonuose), jei jis bus apsaugotas nuo nepalankių oro sąlygų (drėgmės, vandens ir itin žemos ar 

aukštos temperatūros). • Patalpoje turėtų būti tinkama vėdinimo sistema. Patalpą reikėtų išvėdinti bent kartą per 

valandą. Nenaudokite prietaiso vietose, kuriose susidaro skersvėjis, taip pat nedidinkite ugnies dirbtinai (nepūskite 

oro į ugnį) • Prietaisas turėtų būti montuojamas didesnėje nei 44 m3 patalpoje, bet visuomet turėtumėte įvertinti 

patalpos apdailą ir joje esančią įrangą. Kelių biožidinių naudojimas yra galimas, jei šildymas neviršija 4.5 kW/val. ir yra 

papildoma ventiliacija • Biožidinys turėtų būti kabinamas ar statomas ant lygaus, stabilaus ir ugniai atsparaus 

paviršiaus • Išlaikyti saugų atstumą nuo grindų montuodama pakabinamą prietaisą. Minimalus atstumas nuo grindų 

yra 0.6 m. 

• Išlaikykite saugų atstumą nuo objektų, esančių virš prietaiso ir jo šonuose • Saugus atstumas yra 0.5m • Visi degūs 

objektai privalo būti laikomi toliau nuo prietaiso • Prietaisas turėtų būti statomas vertikaliai ar horizontaliai tokiu būdu, 

kad neišsipiltų skysčiai. 

NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ 

Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite, ar jis yra teisingai surinktas. Tuomet atidarykite degimo bako dangtelius 

naudodami slankiojančią rankeną ir pripildykite baką bioetanoliu iki pusės. Nereguliuojamų degiklių atveju, bioetanolis 

turėtų būti pilamas tiesiai į degimo angas. Prieš įjunkdami prietaisą, įsitikinkite, kad neviršijote bako maksimalaus lygio 

indikatoriaus ir kad biokuras neteka per prietaiso viršų. Patikrinkite papildomą degimo kamerą, jei biokuras buvo 

išpiltas ar išsiliejo ant degiklio. Kuro perviršio atveju baką privaloma ištuštinti. Taip pat privaloma pašalinti ištekėjusį 

ar išpiltą kurą prieš prietaiso įjungimą. Laikykite biokuro butelius bent 3 m atstumu nuo prietaiso. Prietaisą reikėtų 

uždengti ilgu degtuku ar ilgu uždegikliu. Nepamirškite išlaikyti saugaus atstumo nuo bako. Jei bioetanolis neužsidegė, 

kartokite uždegimo procedūrą, kol sukursite stabilią liepsną. Iš pradžių liepsna bus nedidelė. Palaukite 10–15 minučių, 

kol ugnis pasieks optimalią temperatūrą ir aukštį. Rankenos pagalba galite reguliuoti liepsnos aukštį atidarydami ar 

uždarydami slankiojančius degimo bako dangtelius (taikoma tik bakams su valdomu liepsnos aukščiu). Ugnį užgesinti 

galima pakartotinai uždarant slankiojančius dangtelius ar uždengiant degiklio antgalius suteiktu gesinimo įrankiu. 

 

KURO PILDYMAS IR UGNIES UŽGESINIMAS 

Niekuomet nepilkite biokuro, kai prietaisas veikia. Prieš pildami biokurą į baką, leiskite prietaisui visiškai atvėsti, 

palikite bent 30 minučių (nepilkite skysčio į degimo baką, kai jis karštas). Pripildykite kuro baką (kaip aprašyta pirmiau) 

ir uždekite bioetanolį, kaip aprašyta dalyje „Naudojimas pirmą kartą“. Nepilkite vandens ant biožidinio. Jei įmanoma, 

visuomet leiskite ugniai užgesti pačiai. Ugnis turėtų degti, kol bake bus kuro. Norint užgesinti ugnį prieš išdegant 

skysčiui, reikia pakartotinai uždaryti slankiojančius dangtelius arba uždengti degiklio antgalius suteiktu gesinimo 

įrankiu. PASTABA! Jei prietaisas yra naudojamas dažnai, biožidinio galinės sienelės spalva gali pakisti. Kadangi dažus 

nuolatos veikia liepsnos ir aukšta temperatūra, toks spalvos pasikeitimas yra normalus ir nedaro neigiamo poveikio 

biožidinio išvaizdai ir veikimui. PASTABA! Jei kilo gaisras net imantis visų atsargumo priemonių, bandykite gesinti jį 

tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, alkoholiui atspariomis putomis ar anglies dioksidu. Rekomenduojame arti 

laikyti gesintuvą. 

 

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS 

SVARBU! Valymo ir priežiūros darbus galima atlikti tik kai prietaisas visiškai atvėso. Reikia reguliariai valyti prietaisą ir 

jo priedus. Rekomenduojame valyti korpuso dalis ir bakus mikropluošto šluoste, sudrėkinta švelniu valikliu. Metalines 

dalis galima valyti specialiais nerūdijančio plieno valikliais, o stiklinės dalys turėtų būti valomos stiklo priežiūros 

priemonėmis. Laikykitės šių rekomendacijų, kad išvengtumėte skirtingų paviršių pažeidimo. Valymui negalima naudoti 

šių priemonių: • Valymo priemonių su dideliu alkoholio kiekiu, įtraukiant tirpiklius, spiritą ar benziną • Ėsdinančių 

valymo priemonių. 
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