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EcoSmart XL seeria bioetanooli põletite kasutusjuhend 

 

Kütuse välja valamine kanistrist põletisse 

HOIATUS: Tuleohtlik. Olge kindlad, et põleti on külm enne täitmist. Laske seista vähemalt 60 minutit 

peale leegi kustumist enne, kui uuesti täidate. 

HOIATUS: Täitke põletit ainult läbi ettenähtud täitmis ava. Ärge kunagi valage kütust otse põletisse. 

HOIATUS: Tuleohtlik. Ärge täitke põletit üle. Ärge kunagi tõstke kanistrit ülespoole, et suurendada 

kütuse väljavoolamis kiirust. Õigesti kasutades, kanistri tila aitab vältida üle täitmist ja kütuse täitmis 

avast mööda tilkumist. 

 

The Fire Company Pty Ltd soovitab kütuse koguse mis põletisse valatakse täielikku ära põletamist sellele, 

et tuli kustutatakse ära enne kütuse täielikku ära põlemist. 

Tagage, et ainult need isikud kasutavad põletid kes on lugenud läbi põleti kasutusjuhendi. 

 

 

XL seeria kanistri laadimine on projekteeritud nii, et kanistri tila on 

täielikult suletud enne kütuse vabastamist mis annab seega võimaluse 

täita põletit kiiremini suuremas mahus, aga samas kõrvaldab võimaluse, 

et kütust pritsiks samal ajal, kui te põletit täidate. 

XL seeria leek on kõige rohkem nähtav, kui põleti on täidetud MAX 

jooneni. 

4. Re-position the Burner slider ensuring the grid work of the burner is 

visible through the filling point. This will clear the filling point for the 

insertion of the Jerry Can spout as well as allowing visual monitoring of 

the amount of fuel being added, according to the volume markings on the 

Burner. 

 

5. Once ready, carefully place the Jerry Can spout inside the filling point. 

NEVER fill over the maximum level as indicated on the burner vent inside 

the Burner and only fill to the level that you require for burning time. 
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6. Use both hands to pour. Place the palm of one hand on the top of the 

nozzle with your thumb on the green button.  

Use your other hand to tip the can vertically and hold it steady. Press 

down on the green button to release the fuel. To stop the flow, simply 

release the green button. .  

 

 

7. When filling is complete, flip the lid that covers the filling point so it 

closes the filling point.  

 

8. Re-position the slider to the fully open position. Check surrounding 

area for any spillage. WARNING: Fire hazard. Clean up any spilled fuel 

before lighting the burner.  

 

9. Make sure that the Jerry Can is at least 1500mm away from the 

fireplace before you ignite the fire. 
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Põleti süütamine 

 

Hoia kogu aeg käed ja nägu süütepulga pikkuses põletist eemal, eriti süütamise hetkel. 

Enne süütamist veendu, et põleti on puhas ja kasutamiseks valmis. 

Open the slider fully and wait for 60 seconds for the residual fumes to dissipate before lighting. 

Ärge suitsetage süütamise hetkel ja veenduge, et keegi teine ei ole kamina ees süütamise hetkel. 

Kasutage süütamiseks ainult EcoSmart™Fire kaasas olevat süütajat. 

 

1. Kastke süütepulga ots põlemis kambrisse ( Burner Zone ), et teha süütepulga ots märjaks. 

2. Tõstke süütepulk põletist eemale ( ärge tilgutage kütet põrandale ). 

3. Süüdake süütepulga ots süütajaga nagu süütaks küünalt. 

4. Kastke süüdatud süütepulga ots tagasi põlemis kambrisse ( Burner Zone ), et süüdata küte. 

5. Allow residual flame on lighting rod to burn out. 

 

MÄRKUS: XL900 & XL700 on parem süüdata paremalt poolt süütamis tsoonist. 

 

Regulating the Flame  

Wait until the fire is established (approx 10 minutes) before regulating.  

 

To decrease the flame intensity insert the lighting rod tip through the circular ring and push forward 

gently to desired setting. Only use the lighting rod supplied with your EcoSmart Fire to avoid hand burns.  

 

To increase the flame intensity insert the lighting rod tip through the circular ring and pull back gently to 

desired setting. Only use the lighting rod supplied with your EcoSmart Fire to avoid hand burns. 
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Tõkestid/hajutajad 

Lisad on valikus, et reguleerida mudeleid mis funktsioneerivad ainult ON/OFF. 

Need tõkestid sisestatakse põleti avasse, kui on külm ja põleti ei tööta- see suurendab põleti kasutegurit 

ja vähendab põleti väljalaset. 

 

Tähtis: Kõik põleti osad vananevad aja jooksul tänu naturaalsele protsessile mis on seotud  

kasutamise, kuumuse ja tulega. 

 

Samuti pange tähele, et uus roostevaba teras on üle kaetud õliga mis põleb ära esimese paari kütmise 

jooksul. Te võite täheldada süsiniku kogunemist põlemis kambri ( Burner Zone ) läheduses. 

See ilmub kiiresti ja on täiesti normaalne. Te peate tegema esimese hoolduse umbes peale 20 liitri 

bioetanooli põletamist 

Peale seda võib hooldamine aset leida peale iga 50 liitri bioetanooli ära põletamist. 

Kui tekib midagi ebaloomulikku, ärge kasutage põletit. Kui tuli põleb, kustutage see koheselt ära ja 

pöörduge edasimüüja poole enne, kui põletit uuesti kasutate. 
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Põleti välja lülitamine 

- Tule kustutamine 

 

1. Laske põleda kuni küte on ära kasutatud. Leek kustub ise, kui kütet ei ole alles. 

2. XL seerial on ümber keeratav suletav kaan mehhanism. Keerates kaane üle süütamis tsooni, kustutab 

see tule. 

 

Põleti uuesti süütamine 

 

HOIATUS! 

 Kunagi ärge jätke tuld valveta 

 Kasutage põletis ainult bioetanooli. 

 Süütepulga süütamist peaks tegema ainult põleti peal või kõrval, et vältida kütuse tilkumist 
põrandale. 

 Põletisse ei tohi lisada juurde lisa kütet, kui tuli põleb või kui põleti on kuum. 

 Bioetanoolile omane oht on, et leek mis toodetakse võib olla peaaegu nähtamatu normaalsetes 
päevavalguse oludes või esimese süütamise ajal. Kuna on raskesti nähtav siis kogenematu isik võib 
kergesti eeldada, et põleti on tühi ja vajab täitmist. 
 
Eeldage, et põleti on süüdatud, isegi kui te ei näe leeki. Järgige tule kustutamis protseduuri ja laske 
põletil maha jahtuda enne, kui kavatsete põletit uuesti täita kütusega. 
Kunagi ärge täite uuesti juba süüdatud põletit või kui põleti on kuum. 

 

1. Eemaldage katte kaan nii, et põleti kamber oleks täielikult avatud. 

2. Oodake 60 minutit enne, kui süütate põleti uuesti. Põleti peab olema toa temperatuuril. Palun jätke 

meelde, et kui seda ette antud aega ei respekteerita siis süüde võib olla survestatud ja tänu sellele 

tugevam. Survestatud süüde võib tekitada tõsiseid põletusi, kui te olete põleti läheduses. 

3. Süüdake uuesti nagu on kirjeldatud „ Põleti süütamine „ 
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