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BEMÆRK: 
Bioethanol som anvendes i biopejse, må ikke indtages. Det kan forårsage skade på 
liv eller helbred.

Læs omhyggeligt vejledningen, før 
du installer og bruger enheden

www.biopejs-butikken.dk



KÆRE KUNDE, tak for din tillid og køb af vores biopejs. 

Vores produkter er designet og produceret med hensyntagen til dine bruger-, æstetiske og kvalitetskrav og 
er en kombination af enestående brugervenlighed, sikkerhed og fremragende effektivitet. 

VIGTIG! Det anbefales at du læser denne vejledning igennem, inden du monterer enheden. Sådan kan du 
sikkert og korrekt bruge enheden. Opbevar denne vejledning for fremtidigt afmontering / montering af 
enheden. VIGTIG! Pak enheden ud af emballagen og kontroller dens tilstand. Monter ikke enheden, som er 
blevet beskadiget under transport. Kontroller, om enheden korrekt er sat sammen og installeret i overens-
stemmelse med denne vejledning Manglende overholdelse af brugervejledningen kan forårsage alvorlige 
skader på personer og enheden. Har du nogle tvivl, skal du kontakte producenten. Yderligere oplysninger 
findes under www.biopejs-butikken.dk

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

BEMÆRK! Brug enheden til dets tilsigtede formål og på en måde, der er beskrevet i denne vejledning. 
Manglende overholdelse af disse regler kan medføre brand og risiker for brugerens liv og helbred.

•Enheden er udelukkende beregnet til dekorative formål og kan ikke bruges som den vigtigste kilde til 
opvarmning af rum. Producenten er ikke ansvarlig for skader og beskadigelser som følge af forkert brug 
af enheden. Enheden er ikke egnet til kontinuerlig drift. • Det er forbudt at foretage ændringer i enhedens 
konstruktion. Ethvert forsøg på at gribe ind i konstruktionen kan forårsage skader på personer og enheden. 
Producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer, der ikke påvirker driften af enheden. • Det er for-
budt at flytte enheden under brug. Der er en direkte risiko for spild af biobrændstof og ukontrolleret brand.
• Enheden og dens komponenter bliver varme under drift. Når ilden er slukket, vent mindst 30 minutter for 
at afkøle enheden.Undgå direkte kontakt med enheden på grund af høj temperatur. • Hold en sikkerheds- 
afstand til pejsen, når den er i brug. Sikkerhedsafstand er 0,5 m. • Lad enheden (ilden) aldrig uden opsyn, når 
enheden er i brug. Børn, dyr og mennesker under indflydelse af alkohol eller narkotika bør holde en sikker 
afstand fra enheden. • Det er forbudt at anbringe brændbare materialer på enheden eller i dens direkte 
nærhed. Sikkerhedsafstand fra brændbare materialer er 0,5 m. • Brug enheden i rum på mere end 12 m2 og 
med ventilation. Undgå trækvind. • Producenten forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer for at 
forbedre enheden. • Enheden er bestemt til forbrænding af biobrændstoffer kun i form af bioethanol, altså 
ætylalkohol, helt denatureret. • Læs oplysningerne på etiketten på emballagen, før bioethanol tages i brug.  
• Bioethanol skal opbevares på en sikker afstand på mindst 3 m fra enheden. • For at undgå selvantændelse, 
hold bioethanol tæt lukket ved stuetemperatur. Bioethanol må ikke udsættes for direkte sollys. • Bioethanol 
skal holdes væk fra børn og kæledyr. • Undgå fysisk kontakt med bioethanol. • Det er forbudt at ryge under 
påfyldning af bioethanol og brug af enheden. • Biobrændstoffet må aldrig påfyldes, når der er ild i enheden, 
eller i brænderen, som ikke er afkølet. • Brug tragten til at påfylde bioethanol. • Rummet skal udstyres med 
en brandslukker eller brandtæppe klar til brug.

VIGTIG! I tilfælde af brand, på grund af manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger, anvend en ild-
slukker til slukning af brand type B, brand skum, brandslukningspulver, carbondioxid eller halon. Sluk ikke
enheden med vand. Tilsætning af vand til alkohol kan øge ilden. Hvis rummet ikke er udstyret med brand-
slukningsudstyr, brug ikke-brændbare materialer til at dække den brændende enhed. Dette vil begrænse 
flammernes adgang til oxygen og slukke branden.

VIGTIGE BEMÆRKNINGER TIL MONTERING

Montering af hængende, indbyggede biopejse skal udføres på en sådan måde, at det altid er mulighed 
for demontering af enheden uden at forstyrre konstruktionen • Enheden er beregnet til indendørs brug. 
• Enheden kan anvendes udendørs (på terrasser, altaner), efter den beskyttes mod uvejret (fugtighed, vand 
og lave eller meget høje temperaturer). • Der skal sørges for effektivt ventilation i rummet. Luftskifte på 
mindst en gang i timen. Enheden må ikke stå i trækvind, når den er i brug. 
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GENERELT
• Ikke egnet til kontinuerlig drift
• Anvend kun det anbefalede brændstof
• Kun til indendørs brug i overensstemmelse med anvisninger i brugervejledningen
• Læs omhyggeligt brugervejledningen, før du installerer og bruger enheden

BEMÆRK! 
Bioethanol som anvendes i biopejse, må ikke indtages. Det kan forårsage skade på liv 
eller helbred.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

 Genopfyldning forbudt, når enheden er i brug

 Genopfyldning med biobrændstof forbudt, når enheden ikke er helt kold

 Anbring ikke genstande ovenpå enheden

 Undgå varme overflader

 Anbring ikke brændbare genstande i nærheden af enheden

DEKORATIONER
Brug altid keramisk pyntetræ alternativt med dekorative sten. Brug aldrig to former 
for dekorationer på en gang. Der kan maksimalt være fire træstykker i pejsen.

SIKKERHEDSANVISNING

Anbring aldrig keramisk pyntetræ eller dekorative sten foran eller direkte
på brænderen, flammen kan vindes og brænde bagvæggen op.
Dekorationen skal altid placeres bag brænderen.
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Frem ilden aldrig kunstigt (pust ikke til flammen) •Enheden skal opstilles i et rum på mere end 12 m2 og 
der skal altid tages hensyn til materialer, som rummet og enheder, der er i rummet med monteret biopejs, 
er lavet af. Det er muligt at bruge flere biopejse, hvis varmeeffekt er lig med eller mindre end 4,5 kW / h og 
der er ekstra ventilation. • Biopejsen skal hænges eller stilles på en jævn, stabil og brandsikker overflade.  
• Ved montering af en hængende biopejs hold en sikker afstand fra gulvet. Minimumsafstand er 0,6 m. 
• Hold sikker afstand fra objekter, som er over enheden og til højre og venstre side. Sikkerhedsafstand er 0,5 
m. • Brændbare genstande skal holdes væk fra enheden • Anbring enheden lodret og vandret, således at 
væsken ikke spildes.

OPSTART AF ENHEDEN

Før enheden tages i brug, tjek om den korrekt er sat sammen. Åbn derefter brandkarrets dæksel ved hjælp 
af håndtaget til åbning af dæksler og fyld tanken med bioethanol op til 50% af tankens rumfang. I tilfælde af
brændere uden regulering skal bioethanol hældes direkte i forbrændingshuller. Før du starter enheden, 
tjek om tanke ikke er overfyldte over det maksimale påfyldningsniveau, og biobrændstof ikke er spildt på 
enheden.

Er brænderen overfyldt eller biobrændstoffet spildt, kontroller det sekundære brændstof kammer. Er det
overfyldt, skal brændstoftanken tømmes. Enhver lækage eller udslip af brændstof skal fjernes før enheden
tændes. Flasker med biobrændstof stilles mindst 3 m fra enheden. For at tænde enheden brug en lang 
tændstik eller en fyrfadslighter med langt skaft. 

Husk at holde en sikker afstand fra tanken. Kan bioethanol ikke antændes, gentag proceduren. indtil flam-
men brænder stabilt. I begyndelsen er flammen lav. Vent 10-15 minutter, indtil flammen når den optimale 
temperatur og størrelse. Ved hjælp af et håndtag kan du justere størrelsen på flammen ved at åbne eller 
lukke de bevægelige dæksler af brandkar (vedr. kun brandkar med justerbar størrelse på flammen). Når du 
skal slukke for pejsen, skal du rytmisk lukke de bevægelige dæksler eller dække brænderens dyser med det 
vedlagte slukningsværktøj.

GENOPFYLDNING OG SLUKNING

Genopfyld aldrig biobrændstof, når enheden er tændt. Vent mindst 30 minutter, før du genopfylder bio-
brændstof i tanken. Enheden skal helt afkøles (påfyld ikke væsken til det varme brandkar). Brændstof-
tanken skal genopfyldes (anvisninger ovenfor) og bioethanol antændes på samme måde som beskrevet i
„Opstart af enheden”. Biopejsen må aldrig sprøjtes med vand. Hvis det er muligt, skal du lade flammen altid
forbrænde selv. Flammen skal brænde, indtil al brændstoffet er forbrændt. For at slukke flammen, indtil
brændstoffet forbrænder, luk rytmisk de bevægelige dæksler eller dæk brænderens dyser med det ved-
lagte slukningsværktøj. 

BEMÆRK! Ved hyppig brug af enheden kan opstå lysere misfarvning på biopejsens bagvæg. På grund af 
den langvarige udsættelse af pulvermaling for flammen og høj temperatur er misfarvninger naturlige og
påvirker ikke negativt udseende og anvendelse af biopejsen. BEMÆRK! Når der, trods alle sikkerhedsforan-
staltninger, er kommet til brand, prøv at slukke branden med tilsvarende midler, såsom: alkohol-skum og 
kuldioxid. Det anbefales at have en brandslukker i nærheden.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

VIGTIG! Enheden skal rengøres og vedligeholdes, når den er helt afkølet. Enheden og andet tilbehør skal
rengøres regelmæssigt. Husdele og tanke skal rengøres med en fugtig mikrofiberklude med ikke-ætsende
rengøringsmidler. Metaldele kan rengøres med et særligt produkt til rustfrit stå l, og glasdele skal rengøres
med et præparat til pleje af glas. For at undgå beskadigelser af forskellige overflader, overhold følgende
retningslinjer. Til rengøring må ikke bruges: • Rengøringsmidler med et højt indhold af alkohol, herunder
opløsningsmidler, alcohol eller benzin. • Ætsende rengøringsmidler. • Ufortyndet flydende opvaskemidler.
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• højtryksrenser eller damprenser • rengøringsmidler med slibemidler. • Skuresvampe eller stærke rengøring-
smidler fordeles på enheden, skal de straks fjernes med en fugtig klud og tørres af fra enheden. Den ab-
sorberende indsats i tankene er udsat for slid og bør udskiftes hvert andet år. Alle former for reservedele kan 
kun anvendes efter godkendelse af producenten. Før opbevaring skal enheden helt afkøles. Før enheden 
fjernes fra væggen, skal den helt afkøles. Enheden skal opbevares på et rent og tørt sted. Biobrændstof skal 
opbevares på et brandsikkert, tørt og mørkt sted ved en temperatur fra +5 til +25 grader Celsius.

GARANTI

VIGTIG! Du kan ikke ombytte eller returnere enheden, der har været taget i brug. Producenten er ikke 
ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug af enheden. Reklamationen på grund af, at varen ikke er 
i overensstemmelse med købsaftalen, skal henvises til købsstedet. VIGTIG! Monteringen af hængende, 
indbyggede biopejse skal udføres sådan, at det altid er muligt at demontere enheden uden at forstyrre 
konstruktionen. Producenten giver en garanti på produkter, under betingelser fra dette dokument: 

1. Producenten tilbyder en 2 års garanti fra købsdatoen for produktet. For andre salgsfremmende tilbud - 
efter bestemmelserne i separate dokumenter. 
2. Garanti behandles efter, kunden leverer salgsdokumenter og protokol over reklamationen.
3. Reklamationen behandles inden for 14 arbejdsdage fra datoen for den skriftlige klage.
4. Betingelsen for, at garantien anerkendes efter dette dokument er, at produktet bruges i overensstem-
melse med denne vejledning. 5. Kunden har ret til at vælge, hvordan den anerkendte garanti ydes (gratis 
reparation, erstatning med et nyt produkt, fortrydelsesret).
6. Når reklamationen anerkendes, forlænges garantiperioden om reparationstid. 
7. Kunden skal levere et komplet produkt, sammen med de nødvendige dokumenter og emballage, som 
gør en sikker transport mulig. 
8. Når reklamationen anerkendes, afholdes omkostningerne for levering af varen af Garanten. Når skader 
ikke er dækket af garantien, skal varen returneres til kunden på hans bekostning. 
9. Garantien dækker ikke: • Skader meldt efter garantiperioden; • Produkter repareret eller
modificeret af uautoriserede personer; • Skader forårsaget af brugerens fejl; • Skader forårsaget af miljømæs-
sige påvirkninger og forkert vedligeholdelse og opbevaring af enheden; • Mekaniske skader som følge af på-
virkning af fremmedlegemer; • Normal slitage på dele, der er forbundet med enhedens drift med begræn-
set liv; • Skader forårsaget af varens forkerte transport af kunden; • Små misfarvninger på biopejsens bagvæg 
bag flammen. På grund af den langvarige udsættelse af pulvermaling for flammen og høj temperatur er 
misfarvninger naturlige; • Skader i individuel konstruktion, hvis installationen ikke blev udført i henhold til 
afsnittet “Vigtige bemærkninger til monteringen”.

Denne garanti definerer producentens forpligtelser inden for den ydede garanti og kunderens rettigheder. 
Garantien udelukker ikke, begrænser eller suspenderer ikke kundens rettighederne som følge af mang-
lende overensstemmelse med aftalen. I tilfælde, der ikke er omfattet af denne garanti, anvendes de relevante 
bestemmelser i den civile retsplejelov. Yderligere oplysninger findes på www.biopejs-butikken.dk

s. 3 s. 8



BIOPEJSE PARAMETRE

Sikkerhedsafstand fra brændbare materialer: 0,5 meter

PARAMETRE OG DIMENSIONER AF HÆNGENDE BIOPEJSE 
1200x400, 900x400, 650x400

                      Sikkerhedsafstand fra   
                   brændbare materialer: 0,5 m.

UDSTYR (kit indhold)

BETEGNELSE HOME SUNSET GARDEN

Vægt [kg]

Brænderens kapacitet [|]

Forbrændingstid [h]

3

0,7

2-5h/l 1-3h/l

1

12

BETEGNELSE 650X400

A [mm]

B [mm]
C [mm]

650

400
510

900X400

526
90

120

276

4,3

0,35

1

Vægt [kg]

Brænderens kapacitet [|]

Forbrændingstid [h]

D [mm]

E [mm]

F [mm]

G [mm]

900

400
760

776
90

120

276

6,5

0,75

1,2

TYPE AF BIOPEJS 650X400
Brænder 235BD med justering

Lineær brænder 500L6P
•
-

900X400 SUNSET GARDEN

Brandkar

Flammeregulator

Slukningsmiddel

Monteringsskinne(r)

Krog

Tragt

Ekspansionsbolte

•
•
•

•
•

-

-

- -

-

-

-

-
-

•

•
•
-
-

•
•

•
•

-

MONTERINGSANVISNING
Før montering tjek specifikationer beskrevet i afsnittet “Vigtige sikkerhedsanvisninger” 
for at kontrollere, om rummet er egnet til brug af enheden.

Montering af biopejs HOME

Biopejs HOME er en fritstående enhed beregnet til at stille på en flad, ikke-brænd-
bar overflade. Montering skal følge de trin, der beskrives nedenfor.

• For sikkerhedens skyd brug altid beskyttelseshandsker

• Klæb gummi- eller filtpuder, som leveres i pakken, på biopejsens bund (4 stk.)

• Stil biopejsen på en jævn overflade og fortsæt med at montere glas (2 stk.)

• For at montere glasskub dem forsigtigt i de aflange huller, indtil du føler modstand 

Kontroller efter enhedens montering, om alt et blevet gjort i overensstemmelse 
med vejledningen.
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Montering af biopejs SUNSET GARDEN

Biopejs SUNSET GARDEN er en fritstående enhed beregnet til at stille på en flad,
ikke-brændbar overflade. Montering skal følge de trin, der beskrives nedenfor.

• For sikkerhedens skyd brug altid beskyttelseshandsker

• Klæb gummi- eller filtpuder, som leveres i pakken, på biopejsens bund (4 stk.)

• Stil biopejsen på en jævn overflade og fortsæt med at montere glas (4 stk.)

• For at montere glas skub dem forsigtigt i de aflange huller, indtil du føler modstand

• Anbring bioethanoltanken i enheden

• Sæt aldrig en fyldt biobrændstoftank i enheden, fordi brændstoffet tilfældigvis kan  

  hældes på enhedens dele eller omgivelse

Kontroller efter enhedens montering, om alt et blevet gjort i overensstemmelse 
med vejledningen.

Montering af hængende biopejs 900X400, 650X400

Biopejsen bør kun monteres på en væg af ikke-brændbare materialer. 
For at montere biopejsen, marker positionen af monteringshuller på væggen.
Det anbefales at anvende et vaterpas for at monteringslægter sidder lodret og 
vandret. Det anbefales at holde en afstand på 60 cm mellem gulvet og enheden.

• Bor huller og fastgør lægter med fastgørelsesbeslag til væggen ved hjælp af

  monteringsmateriale, se illustrationen nedenfor 

• Leverede fastgørelsesbeslag er velegnet til sten, mursten og  betonvægge

• Hæng biopejsen på monteringsskinner og kontroller, om beslag af monterings-

  skinner og enhed er stabilt, se illustrationen nedenfor

• Før eller efter montering af enheden skal du kontrollere, om stedet, enheden er   

  monteret på, kan bære vægten

• Anbring bioethanoltanken i enheden. Sæt aldrig en fyldt biobrændstoftank i en- 

  heden, fordi brændstoffet tilfældigvis kan hældes på enhedens dele eller omgivelse

• Ved tanke med regulator skal dækslet af bioethanoltanken anbringes på tanken 

 på en sådan måde, at dækslet kan frit glide frem og tilbage under lukning eller  

  kontrol af flammestørrelse

Kontroller efter enhedens montering, om alt et blevet gjort i overensstemmelse 
med vejledningen.
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