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Användarvillkor 

 
Läs igenom manualen noggrant innan användning.  

Observera att Refire Bioetanolbrännare är avsedd för trivseleldning, ej för 
uppvärmning. 

 

- Följ rekommendationerna och anvisningarna i manualen. Att inte följa 
anvisningarna kan leda till skada på egendom och i värsta fall person. 

- Särskild uppmärksamhet och försiktighet bör beaktas om brännaren används i 
närheten av barn och husdjur.  

- Använd endast denaturerad etanol som bränsle. 

- Endast föremål som är avsedda för ändamålet får placeras tillsammans med 
brännaren, exempelvis keramisk ved. 

- Sörj för god ventilation i rummet där brännaren skall placeras. Brännaren får inte 
placeras i rum där det finns risk för kraftiga drag. 

- Brännaren får ej användas i rum med en temperatur som överskrider normal 
rumstemperatur. 

- Brännaren får ej användas i rum där det råder brand eller explosionsfara 
(definieras i EN 60079-10 och SRVFS 2004:7). 

- Uppkomna kostnader som följer av att köparen ej följt monterings- och 
användarmanualen bekostas till alla dess delar av köparen.  
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Produktinformation 

 

Innehåll: 

1 st bioetanolbrännare med säkerhetstråg 

1 st justerpinne 

1 set keramiska vedträn 

1 st lång braständare 

1 st påfyllnadstratt 

 

Specifikationer Refire Bioetanolbrännare: 

Bränslevolym: 0,9 liter 

Brinntid: ca 5,5 tim vid maxfyllnad 

Effekt: 850 W 

Mått: H 71 mm, B 156 mm, D 156 mm 

Vikt: 2,5 kg 

 

Teknisk specifikation: 

- Bioetanolbrännaren är tillverkad i rostfri plåt och utrustad med ett fast justerbart 
lock och en keramisk insats. Den keramiska insatsen ger en mer jämn förbränning 
samt ett behagligare sken.  

- Lågan kan regleras och även släckas med hjälp av locket och den medföljande 
justerpinnen. 

- Effekten vid fullt öppen låga är 850 W  

- När brännaren används får inte rumstemperaturen överstiga 30 grader.  
 

Tillverkning: 

Bioetanolbrännaren från Refire är helt svensktillverkad och tillverkas i Småland. De 
keramiska vedträna tillverkas i Polen.  
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Kom igång 

 
● Ta bort eventuellt brandfarligt material i kakelugnen såsom damm, skräp 

eller stearinrester. 
 

● Bioetanolbrännaren skall placeras i mitten av kakelugnen. Den rostfria 
bioetanolbrännaren ska stå i mitten av det svarta säkerhetstråget så att det 
finns en glipa på alla fyra sidor för att fånga upp eventuellt spill vid 
påfyllning av bränsle. 

 
● Det är viktigt att brännaren placeras på ett jämnt och plant underlag. Om 

bioetanolbrännaren lutar finns det risk att bränslenivån blir ojämn. 
 

● Placera de keramiska vedträna runt om bioetanolbrännaren men aldrig direkt 
över bioetanolbrännarens öppning. Även om de keramiska vedträna tål höga 
temperaturer bildas sot som ger en oren förbränning om de ligger i lågorna. 
Tänk på att placera de keramiska vedträna så att det är lätt att komma åt för 
att fylla på bränsle, tända och släcka elden. Observera att de är ömtåliga och 
kan spricka vid stötar.  

 
● Öppna locket fullt med hjälp av justerpinnen och fyll på bränslet genom att 

använda tratten för att undvika spill. Fyll max 1 cm under behållarens övre 
kant.  

 
● Tänd med en lång braständare genom att hålla lågan mot bränslets yta. Det 

tar ca 10–15 minuter innan lågorna når sin fulla storlek och får sin djupgula 
färg.  

 
● Använd medföljande justerpinne för att släcka elden. Stäng locket med ett 

bestämt drag för att kväva elden. Justerpinnen används även för att kunna 
reglera lågans storlek genom att justera öppningen. Mindre låga ger längre 
brinntid.  
 

● Locket ska vara stängt när bioetanolbrännaren inte används för att bränslet 
inte ska förångas.  

 
 
 
OBS! Bioetanolbrännaren och även delar av de keramiska vedträna blir under 
användning mycket varma. Vidrör aldrig brännaren när den används.  
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Säker användning 

 
Endast denaturerad etanol får används som bränsle. Detta är ett bränsle som 
varken ger ifrån sig rök, sot eller någon speciell doft. Att använda andra typer av 
bränsle kan leda till en kraftigare förbränning, lukt och farliga avgaser. 
 
- Se till att bioetanolbrännaren är ren och kall. Fyll aldrig bränsle i en varm 
bioetanolbrännare då detta kan resultera i att gaser bildas och kan i värsta fall leda 
till brännskador. 
 
- Var noga med att torka med en trasa vid spill av bioetanolen, framförallt under och 
vid bioetanolbrännarens lock. Tänd inte innan det är säkert att det inte finns något 
bränsle kvar i säkerhetstråget eller utanför i kakelugnen.  
 
- Beroende på bränslets kvalité och renhet kan det vara svårt att tända spisen när 
bränsle och bioetanolbrännare är kalla. Detta kan innebära att spisen får tändas 
flera gånger innan elden tar sig. 
 
- Försök ej blåsa i lågan för att få den att brinna mer eller för att släcka elden. 
 
- Se till att det är god ventilation i rummet, dock inte tvärdrag. 
 
- Fyll aldrig på med bränsle innan lågan är helt släckt och bioetanolbrännaren har 
fått svalna. Det tar ungefär 15 minuter innan nytt bränsle kan fyllas på. 
 
- Bioetanolbrännaren får under inga omständigheter övertäckas. 
 
- Om brinnande vätska skulle hamna utanför eldstaden på grund av oaktsamhet 
skall elden släckas med pulversläckare alternativt brandfilt. Elden får under inga 
omständigheter släckas med vatten! 
 
- Lämna inte en brinnande eldstad utan uppsikt. En pulversläckare rekommenderas 
att ha lättillgänglig i hemmet. 
 
- Om bioetanolbrännaren skall förflyttas måste elden vara släckt och 
bioetanolbrännaren tom på bränsle. Tänk på att den är varm och rör aldrig 
bioetanolbrännaren eller vedträn innan de svalnat. 
 
- Bioetanolen får inte förtäras och måste förvaras otillgängligt för barn och djur. 
Förvara inte bränslet i direkt solljus. Bioetanolen förvaras med fördel i ett svalt 
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utrymme som i ett förråd eller liknande. Observera att när bränslet är svalt tar det 
längre tid tills lågan når full styrka. 
 

Skötsel och underhåll 
 
Refires Bioetanolbrännare kräver inget speciellt underhåll annat än vanlig rengöring 
med fuktig trasa. Detsamma gäller de keramiska vedträna. Rengöring får endast ske 
då brännaren är släckt och kall. 

 

Felsökning 
 
Svår att tända? 
Det kan ta lite tid att få bränslet att brinna då den är kall. Bioetanolbrännaren kan 
behöva tändas flera gånger innan elden tar sig. Efter 10–15 minuter når elden 
maximal effekt. Om det är för lite bioetanol i brännaren kan det vara svårt att tända. 
 
Rök eller doft från elden? 
En viss doft kan uppstå när bränslet är kallt och tänds och när bränslet är på väg att 
brinna slut. Var noga med att enbart använda denaturerad etanol avsett för 
bioetanolbrännare. 
 
Oregelbunden låga? 
Brinner elden ojämnt så beror detta förmodligen på luftdrag i rummet. Tvärdrag 
påverkar elden och orsakar ojämn förbränning. Se till att inte ha för många 
fönster/dörrar öppna. 
 
Det brinner utanför bioetanolbrännaren? 
Om bioetanolbrännaren inte står på ett plant underlag och är fylld till maxnivån kan 
det börja brinna i springan där locket justeras. Låt då bränslet brinna ner så att 
bränslenivån kommer under springans öppning.  
 
Börjar det att brinna utanför bioetanolbrännaren skall en brandfilt eller 
pulversläckare användas för att släcka elden. Vatten får under inga omständigheter 
användas för att släcka elden. Var noga med att torka upp allt bioetanolspill och 
kontrollera att bioetanolbrännaren är hel innan den används igen.  
 
Bioetanolspill? 
Torka upp all utspilld bioetanol med en torr trasa och lyft upp bioetanolbrännaren ur 
säkerhetstråget och torka alla ytor. Använd sedan vatten eller en lätt fuktad trasa 
för att göra ordentligt rent och se till att det inte finns några rester av bioetanol kvar. 
Var noga med att låta det torka ordentligt innan elden tänds på nytt. 
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Går ej att släcka med locket? 
Försök att skjuta locket tillbaka till full öppning och stäng sedan locket bestämt och 
snabbt. Om elden inte slocknar efter flera försök, bränn upp allt biobränsle som 
finns i bioetanolbrännaren. Avvakta tills bioetanolbrännaren har svalnat och 
kontrollera den innan den tänds igen. 
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