TAKKAUUNIN PIKAKÄYTTÖOHJE
Kuivauspoltto
-

Asennuksen jälkeen takan annetaan kuivua 14 vrk vähintään 10 asteen lämmössä suuluukut ja savupelti avoinna
Ensimmäisellä lämmityskerralla poltetaan 1-2 kg kuivaa puuta
Takan jäähdyttyä poltetaan n. 2 kg kuivia puita
Kuivauspolton jälkeen suuluukut ja savupelti jätetään auki
Kuivauspoltto suoritetaan vähintään neljä kertaa

Käyttö
-

-

Polta aina kuivaa puuta (ei hiiliä, prikettiä, laminaattia, parketteja, lastulevyjä)
Puut asetetaan tulipesään pysty- tai vaaka-asentoon riipuen tulisijan mallista, jätä puut reilusti irti suuluukuista (väh.
10-15 cm/n. puolikas pesällinen)
Avaa savupelti kokonaan
Mikäli korvausilma on tuotu takan alle, avaa korvausilmalaatikon liukukansi(tuhkaluukun sisällä).
Jos takka on liitetty hormiin ylä- tai päältäliitoksella, avataan sytytyspelti sytyttämisen ajaksi. Kun puut ovat syttyneet voi
sytytyspellin sulkea (sytytyspelti on kiinni, kun kääntökahvan kiinnitysruuvi on alaspäin). Sytytyspelti avataan myös puita
lisättäessä. Puiden lisäyksen jälkeen, kun luukku on suljettu, voi sytytyspellin sulkea.
Jotta syntyisi riittävä veto, sulje suuluukut heti sytyttämisen jälkeen,älä polta takkaa suuluukut avoinna
Mikäli korvausilma otetaan huonetilasta,tuhkalaatikkoa raottamalla (n. 3-5 cm) tai avaamalla ilmaritilä tuhkaluukusta(iso
tuhkaluukku)saadaan säädettyä palamista
Kun puut ovat palaneet lisätään toinen pesällinen, MAX 2 pesällistä/vrk
Savupelti suljetaan kun viimeisetkin kekäleet ovat sammuneet

Tärkeää huomioitavaa
- Koneellisella ilmanvaihdolla varustetussa talossa on huomioitava, ettei takkaa käytettäessä huoneessa ole alipainetta
- Mikäli takassa poltetaan märkää puuta, roskia tai takkaa poltetaan liian pienellä vedolla, on takan sisäosien
nokeentuminen mahdollista ja saattaa syttyä nokipalo. Nokipalosta on heti ilmoitettava paloviranomaisille.
- Tarkista suuluukkujen kireys sopivin väliajoin ja kiristä ne jos luukut tuntuvat löysältä
- Tyhjennä tuhkalaatikko riittävän usein (väh. joka kolmas päivä, riippuen poltettavasta puumäärästä)
- Takan nuohous on suoritettava vuosittain (väh. 1 krt/vuosi)

TAKUUEHDOT
-

Materiaalitakuu 5 vuotta
Takuu ei koske asennusvirheistä johtuvia seurauksia, mikäli asennusta ei ole suorittanut tehtaan valtuuttama asentaja

Takuu ei korvaa
-

Takoille ominaisia hiushalkemia, jotka eivät vaikuta takan käyttöön tai turvallisuuteen
Luonnollista kulumista tai virheellisestä käytöstä johtuvia vaurioita tai kustannuksia
Pohjan liikkumisesta johtuvia vaurioita

Takuun edellytykset
-

-

Takan käytössä on noudatettu käyttöohjeita
Takka on nuohottu väh. kerran vuodessa
Kauppahinta on maksettu sopimuksen mukaan

SUOJAETÄISYYDET PALAVIIN MATERIAALEIHIN: Min 50 mm
HORMI
TC-Tulisijojen savukaasujen maksimi lämpötila on 350 astetta. Tulisijan päälle voidaan asentaa hormia max. 800 kg.
Esim. Schiedel Isokern  160 mm (110 kg/m).

LAAJEMMAN KÄYTTÖOHJEEN VOIT LADATA NETTISIVUILTAMME WWW.TAKKACENTER.FI
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LEIVINUUNIN KÄYTTÖOHJE
Ennen leivinuunissa polttamista, polta takan pesässä 1 pesällinen puita, jotta leivinuunia poltettaessa syntyy riittävä veto
myös tuplakierrolla
- Koneellisella ilmanvaihdolla varustetussa talossa on huomioitava, ettei leivinuunia käytettäessä huoneessa ole alipainetta
- Hormin savupellin on oltava auki myös leivinuunia käytettäessä
- Avaa takan sytytyspelti
- Avaa ilmansyöttöaukot leivinuunin suuluukusta ja myös tuhkaluukusta
- Laita polttopuut uuniin, sytytä ne ja sulje luukku
- Säädä puiden palamista suuluukun ilmansyöttöaukkojen avulla
- Puiden palaessa kunnolla, sulje sytytyspelti
- Lisää puita vasta kun edelliset puut ovat hiiltyneet
- Ennen luukun avaamista, avaa sytytyspelti
- Avaa luukku hitaasti puiden lisäämisen yhteydessä savun huoneeseen pääsyn välttämiseksi. Suljettuasi luukun, voit
sulkea sytytyspellin
- Kun uuniin on saatu tarvittava lämpötila, pudota hiilet uunin keskellä olevasta aukosta alapesään
- Savupelti voidaan sulkea kokonaan vasta, kun hiillos on sammunut
- ÄLÄ POLTA ALAPESÄSSÄ SAMAAN AIKAAN PUITA KUIN LEIVINUUNISSA
Jokaisen takkauunin käyttöolosuhteet ovat hieman erilaiset, joten leivinuuninkin käyttö mm. ilmansyötön suhteen saattaa vaatia
pari koelämmityskertaa ennen oikean lämmitystavan omaksumista.
-

VUOROKAUDEN AIKANA MAKSIMIPUUMÄÄRÄT TAKKAMALLEISSA
Siro, Susanna, Suvi, Lotta, Stella, Alvari, Saara

2 x 3 kg

Sirotar, Sorja

3 x 3 kg

Aada, Aada LL, Aada+, Aada+ LL, Mikado, Mikado LL, Säde, Säde LL

3 x 3,5 kg

Elisa, Elina LU, Mikaela

3 x 4 kg

Sara LU, Sanna, Sanni, Saija+, Saija+ LL

3 x 5 kg

Yllä ilmoitettuja puumääriä ei kannata ylittää (ylilämmitys), takka ei pysty hyödyntämään enempää.
Mikäli takkaa lämmitetään vuorokausittain, riittää max. 2 pesällistä / vrk. Pienemmissä malleissa 1 pesällinen / vrk.
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