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Introduktion
Kära användare,
Genom att köpa denna eldstad från DOVRE har du 
valt en kvalitetsprodukt. Denna produkt är en del av 
en ny generation av energieffektiva och miljövänliga 
eldstäder. Dessa eldstäder utnyttjar både 
konvektionsvärme och strålningsvärme optimalt.

Din DOVRE eldstad tillverkas med de mest moderna 
produktionsmetoderna. Om det skulle vara något fel på din 
eldstad kan du alltid ta hjälp av DOVRE service.

Eldstaden får inte modifieras; använd endast originaldelar.

Eldstaden är avsedd för installation i ett vardagsrum. Eldstaden 
ska anslutas till en skorsten som fungerar bra.

Vi rekommenderar att eldstaden ansluts av en auktoriserad 
installatör.

DOVRE kan inte hållas ansvarigt för problem eller skador 
orsakade av felaktig installation.

Vid montering och användning ska säkerhetsföreskrifterna som 
beskrivs nedan följas.

I dessa instruktioner läser du hur du installerar, 
använder och underhåller din DOVRE eldstad. Om 
du vill ha mer information eller tekniska data eller 
om det uppstår problem under installationen bör du 
först kontakta leverantören.

© 2022 DOVRE NV



Prestandadeklaration
I enlighet med byggproduktförordningen 305/2011 nr 062-CPR-2022 och nr 061-CPR-2021

1. Unik identifikationskod för produkt:

SAGA 101 , SAGA 107

2. Typ-, parti- eller serienummer eller annan identifieringsmetod för byggnadsprojektet, som

föreskrivs i 11 § fjärde stycket:

Unikt serienummer.

3. Avsedd användning av byggprodukten, i enlighet med den tillämpliga harmoniserade tekniska

specifikationen, som fastställts av tillverkaren:

Eldstad med fast bränsle utan produktion av varmvatten enligt EN 13240.

4. Tillverkarens namn, registrerat firma eller registrerat varumärke och kontaktadress enligt 11 §

femte stycket:

Dovre N.V. Nijverheidsstraat 18 2381 Weelde Belgium.

5. I förekommande fall namn och kontaktadress till behörig person vars uppdrag omfattar de

uppgifter som nämns i 12 § andra stycket:

-

6. Systemet eller systemen för att bedöma och verifiera byggproduktens prestandastabilitet, som

nämns i bilaga V:

System 3

7. Om prestandadeklarationen gäller en byggprodukt som faller under den harmoniserade

standarden:

Byrån SGS, registrerad under nummer 0608, har vid engagemanget genomfört ett godkännande enligt

system 3 och har levererat provningsrapporter nr EZKA/2021-09/00031-2 och EZKA/2021-09/00031-1.

8. Om prestandadeklarationen gäller en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har

utfärdats:

-

DOVRE
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9. Deklarerad prestanda

Harmoniserad Standard EN 13240:2001/A2 ;2004/AC :2007

Grundläggande egenskaper Eldas med fastbränsle

Brandsäkerhet

Brandmotstånd A1

Avstand till brännbart material
Min avstånd i mm 
Baksida: 400 utan strålskyddsplåt
Sida: 600 utan strålskyddsplåt

Risk för utfallande glöd Uppfyller kravet

Utsläpp av partiklar CO: 0,09 % / 0,07 %(13 %O2)

Yttemperatur Uppfyller kravet

Elsäkerhet -

Rengöring Uppfyller kravet

Maximalt arbetstryck -

Rökgastemperatur vid nominell effekt 274 °C / 302 °C

Mekaniskt motstånd (skorstenens bärande vikt) Ej fastställd

Nominell effekt 7 kW

Verkningsgrad 81 % / 75 %

10. Prestanda för produkten som beskrivs i punkterna 1 och 2 uppfyller prestandakraven i
punkt 9.

Denna prestandadeklaration tillhandahålls under exklusivt ansvar av tillverkaren som anges i punkt 4:

22.04.2022 Weelde Tom Gehem
CEO

På grund av pågående produktutveckling förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationerna i denna 
broschyr utan föregående meddelande.

DOVRE N.V.
Nijverheidsstraat 18 Tlf.: +32 (0) 14 65 91 91
B-2381Weelde Faks: +32 (0) 14 65 90 09
Belgia E-post : info@dovre.be

Med reservation för ändringar pga tekniska förbättringar
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09-20022-082

1

2

3

4

5

6

1. Lucka

2. Handtag

3. Luftspjäll

4. Ben

5. Anslutningstos

6. Friskluftstos

Information om eldstaden
Eldstaden är utrustad med en medföljande 
handtagshållare (Se "Kallhandtagshållare") för 
det avtagbara handtaget. Kunden kan installera 
detta

håller under det högra frambenet med hjälp av en 
medföljande sexkantsmutter. Det är därför inte 
nödvändigt att skruva loss benet för att montera 
hållaren.

Eldstaden kan anslutas till skorstenen på 
baksidan eller ovansidan.
Förbränningskammarens botten har ett 
spårmönster. Askan som samlas mellan spåren 
ger ett isoleringsskikt och ett skyddande skikt för 
botten av förbränningskammaren.

Om du märker (transport)skador eller 
defekter får du inte använda eldstaden 
utan meddela leverantören.

Förbered anslutning till
skorsten
Vid anslutning av eldstaden till skorstenen kan du 
välja mellan anslutning på sidan, baksidan eller 
uppifrån.

Placering och anslutning
1. Ställ eldstaden på rätt plats, i nivå och i

nivå.
2. Anslut eldstaden hermetiskt till skorstenen

Ildstedet kan nå tas i bruk.

Användning
Första användning
Elda ordentligt i några timmar första gången du 
använder eldstaden. Detta säkerställer att den 
värmebeständiga färgen härdar. Viss rök och lukt 
kan förekomma under denna process. Vid behov 
vädra rummet där eldstaden är placerad genom att 
öppna fönster och dörrar en kort stund.
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Bränsle
Denna eldstad är endast lämplig för eldning med 
naturligt trä; skär och klyv och tillräckligt torr.
Använd inget annat bränsle eftersom det kan 
orsaka allvarliga skador på eldstaden.
Det är inte tillåtet att använda följande bränsle 
eftersom det förorenar miljön och för att det 
förorenar eldstaden och skorstenen i hög grad så 
att en ledningsbrand kan uppstå:

Behandlat trä, t.ex. rivningsvirke, målat virke, 
impregnerat trä, plywood och spånskivor.

Plast, pappersavfall och hushållsavfall.

Ved
Använd helst lövträ som ek, bok, björk och 
fruktträd. Sådant ved brinner långsamt och med 
lugna lågor. Barrträd har en högre savhalt, 
brinner snabbare och ger fler gnistor.
Använd torr ved med en vattenhalt på max. 20 %. 
Det betyder att träet ska ha torkat i minst 2 år.

Klipp virket i lämpliga längder och klyv virket 
medan det fortfarande är fräscht. Färskt trä är 
lättare att klyva och torkar bättre. Virket ska 
förvaras under tak så att vinden får fritt spelrum.

Använd inte fuktigt ved. fuktigt ved ger ingen 
värme eftersom all energi går åt till att förånga 
vattnet. Det ger mycket rök och sot på 
eldstadsdörren och i skorstenen. Vattenångan 
som kondenserar i eldstaden kan läcka ut genom 
sprickor så att svarta fläckar uppstår på golvet. 
Vattenångan kan även kondensera i skorstenen 
så att kreosot bildas. Kreosot är mycket 
brandfarligt och kan leda till skorstensbrand.

Med reservation för ändringar pga tekniska förbättringar
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09-20022-083

Illustration på löst inlägg

Med ett löst lager brinner träet snabbt eftersom syre 
lättare kommer till varje träskida. Använd en lös 
insats om du ska elda en kort stund.

Kompakt inlägg

Med en kompakt inlägg brinner veden långsammare 
eftersom syre bara når några av vedsidorna  
Använd en kompakt inlägg om du ska elda längre.

Råd

 
hälften  

Med reservation för ändringar pga tekniska förbättringar
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Dörren måste alltid öppnas försiktigt.

Stäng luckan omedelbart efter påfyllning

Det är bättre att lägga in lite trä med jämna 
mellanrum än många stockar samtidigt.

Elden slocknar
Fyll inte på bränsle och låt eldstaden släcka sig 
själv. Om du dämpar lågorna genom att strypa 
lufttillförseln frigörs skadliga ämnen. Låt därför 
elden brinna ut av sig själv. Titta på elden tills den 
är helt släckt. När branden är helt släckt kan alla 
luftregulatorer stängas.

Töm aska
Efter eldning med ved produceras en relativt liten 
mängd aska. Detta askskikt är en bra isolator för 
bränslegallret och ger bättre förbränning. Lämna 
därför ett tunt lager aska på bränslegallret (men 
inte högre än undersidan av bottenfönstret i SAGA 
107-modellen).
Ta bort överflödig aska med jämna mellanrum
(ungefär var tredje gång du har eldat).
Överflödig aska kan avlägsnas med en liten spade
eller askdammsugare
.
Dimma
Dimma förhindrar flödet av rökgaser ut ur 
skorstenen. Rök kan uppstå, vilket avger en 
obehaglig lukt. Om det inte är nödvändigt ska man 
inte elda i eldstaden medan det är dimma.

Eventuella problem
Se bilagan "Diagnosformulär" för att lösa eventuella 
problem i samband med användning av eldstaden.

Underhåll

Följ underhållsinstruktionerna i detta kapitel för att 
hålla eldstaden i gott skick.

Skorsten
I många länder finns det lagstadgade krav på 
kontroll och underhåll av skorstenen.

Rengöring av front glaset
Sidorutor (endast modell SAGA 107)
När det gäller SAGA 107-modellen är det normalt att 
sidorutorna blir något svarta, det finns ingen 
anledning att rengöra dessa sidorutor. Sidofönstren 
är utrustade med

Rengör inte kaminen när den fortfarande 
är varm.

Rengör utsidan av kaminen med en torr,
luddfri trasa.

Du kan rengöra eldstaden noggrant vid slutet 
av säsongen.

Vid behov, ta bort vermikuliten i eldstaden. 
Se kapitlet "Installation"" för instruktioner om 
hur du tar bort och monterar plattorna.

Vid behov, rengör kanalerna för lufttillförseln.

Ta bort rökvändarhyllan på ovansidan av 
eldstaden och rengör den.

De brandbeständiga vermikulitplattorna är 
förbrukningsmaterial som är utsatta för slitage. 
Plattor är bräckliga så knacka inte på dem med 
t.ex. vedträ. Kontrollera dessa regelbundet och byt
dem vid behov.

Se kapitlet""Installation""för instruktioner  
om hur du tar bort och monterar plattorna.

De isolerande vermikulitplattorna kan få 
yttliga sprickor men detta påverkar inte dess 
funktion.

Elda aldrig i kaminen utan vermikulit-
plattorna.

Med reservation för ändringar pga tekniska förbättringar
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en medelstor luftspolning som ser till att ett mysigt 
sken förblir synligt, och att sidorutorna inte blir helt 
svarta.
Frontglas
Om glaset (frontglaset i dörren) rengörs noggrant 
blir det mindre snabbt smutsigt. Fortsätt enligt 
följande:

1. Ta bort damm och löst sot med en torr trasa.
2. Rengör glaset med ett rengöringsmedel för
ugnsglas:
a. Lägg ugnsglasrengöringsmedel på en
kökssvamp, applicera på hela glasytan och låt
medlet verka en stund.
b. Ta bort smutsen med en fuktig trasa eller
pappershandduk.
3. Rengör glaset en gång till med ett vanligt
glasrengöringsmedel.
4. Torka glaset med en torr trasa eller
pappershandduk. Använd inte slipande eller
frätande produkter för att rengöra glaset.
Använd hushållshandskar för att skydda dina
händer.

Om eldstadens glas är krossat eller 
sprucket måste glaset bytas ut innan 
eldstaden tas i bruk igen.

Undvik att använda rengöringsmedel för 
ugnsglas mellan glaset och gjutjärnsluckan.

Underhåll eldstad

Smörjning
Även om gjutjärn är något självsmörjande måste 
de rörliga delarna smörjas regelbundet.

Smörj de rörliga delarna (som spjäll, 
gångjärnsbultar, spakar och luftregulatorer) med 
värmebeständigt fett som kan köpas i 
fackhandeln

Efterbehandling lackskada
Små färgskador kan behandlas med 
värmebeständig specialfärg i sprayburk, som kan 
köpas hos din återförsäljare.

Se till att eldstaden inte är överbelastad. Vid 
överbelastning blir yttemperaturen mycket 
hög och permanenta skador på färgen kan 
uppstå.

Kontrollera packning/tätning
Kontrollera att dörrpackningen fortfarande tätar 
väl. Packningen slits ut och måste bytas ut i tid.
Kontrollera om eldstaden läcker luft. Eventuella 
sprickor tätas med pannkitt.

Låt kittet härda ordentligt innan du 
använder eldstaden, annars expanderar 
fukten i kittet och orsakar ett nytt läckage.

Placera
vermikulitstenar i
eldstaden
Stenarna kan bytas ut vid ett brott. Du hittar 
proceduren nedan.

Om du ska placera en komplett uppsättning 
vermikulitstenar i eldstaden, börja med bakväggen 
(se ritning 09-20023-005). Stenen har nummer 
03.77695.000. Detta nummer finns på baksidan och 
är inte synligt efter att stenen placerats i härden.

09-20023-005

Med reservation för ändringar pga tekniska förbättringar
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Placera sedan de 2 sidokanterna (se ritning 
09-20023-006). Sidorna har siffrorna 03.77698.000
och 03.77696.00 för SAGA 101 och 03.77699.000
och 03.77697.000 för SAGA 107. Dessa siffror finns
på baksidan och syns inte efter placering i
eldstaden.

09-20023-006

Placera sedan valvplattan ovanpå bakväggen och 
sidorna (se ritning 09-20023-007). Även här syns 
numret 03.77694.000 på ovanstående sida. Detta 
nummer syns därför inte på 
förbränningskammarens undersida.

09-20023-007

Ritning 09-20023-008 visar ett tvärsnitt av eldstaden 
med bakvägg, ena sidan och rökvändarplattan.

Avlägsnandet av vermikuliten sker i motsatt ordning. 
Först rökvändarplattan, sedan sidoväggarna. Ta 
slutligen ut den bakre väggen.

09-20023-008

På nästa sida hittar du stegen igen, visade med 
fotografier.

Med reservation för ändringar pga tekniska förbättringar



Placera vermikulitstenar baserat på fotografier
Siffrorna anges på baksidan och är inte längre synliga efter att vermikuliten placerats.

1. Placera vermikulit rygg

Vermikulit rygg

•

•

•

•

•

2. Plac. sidoväggar av vermikulit 

Sidor med 3 hål för SAGA 107 

hela sidor för SAGA 101

Sida SAGA 107 hål

Sida SAGA 101 hål

14 Med reservation för ändringar pga tekniska förbättringar
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3. Placera rökvändarplatta
ovanpå på sidorna.

Numret står på ovansidan, så detta 
syns inte i förbränningskammaren.

Rökvändarplatta

Med reservation för ändringar pga tekniska förbättringar
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Användning av kallt 
handtag
Du kan själv bestämma om du vill fästa handtaget 
permanent i eldstaden, eller om du vill använda det 
som ett avtagbart handtag.

A. Permanent fäst (levereras enligt följande):

Akta dig för brännskador! Handtaget (anges 
med nr 1 på figur 09-20023-009) blir varmt. 
Använd den medföljande handsken när du 
öppnar och stänger eldstaden. Vi 
rekommenderar att den används som ett kallt 
handtag, se nedan.

B. Val av avtagbart handtag (kallt handtag).

Du kan skruva loss handtaget (se skruv 2 på figur 
09-20023-009). Du kan sedan ta bort handtaget
efter att ha öppnat eller stängt dörren.

1

2

09-20023-009

En handtagshållare medföljer eldstaden. Du kan 
montera denna under ett främre ben med hjälp av 
den extra medföljande sexkantmuttern.

Glöm inte att täta hålet som dyker upp i 
dörren efter att du har tagit bort handtaget 
med en medföljande antiläckageskruv (se 
skruv 1 på figur 09-20023-010) Om du inte 
gör detta kommer skadlig rök att strömma ut 
och eldstaden kommer inte fungerar som det 
ska.

1

09-20023-010

Med reservation för ändringar pga tekniska förbättringar
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Bilaga 1: Tekniska data

Modell SAGA 101 SAGA 107

Nominell prestation 7 kW 7 kW

Skorstensanslutning (diameter) 125 mm 125 mm

Vikt +/- 100 kg +/- 100 kg

Rekommenderat bränsle Ved Ved

Karakteristiskt bränsle, max. längd 35 cm 35 cm

Flöde av rökgaser 6,4 g/s 8,1 g/s

Temperaturstegring uppmätt i mätsektionen 251 K 279 K

Temperaturen mäts vid ugnens utlopp 325 °C 362 °C

Minsta drag 12 Pa 12 Pa

CO-utsläpp (13 % O2) 0,09 % 0,07 %

NOx-utsläpp (13 % O2) 94 mg/Nm³ 128 mg/Nm³

CnHm-utsläpp (13 % O2) 46 mg/Nm³ 35 mg/Nm³

Partikelutsläpp 25 mg/Nm³ 32 mg/Nm³

Verkningsgrad 81 % 75 %

Med reservation för ändringar pga tekniska förbättringar



Bilaga 2: Mått

SAGA 101

09-20022-092

18 Med reservation för ändringar pga tekniska förbättringar
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SAGA 107

09-20022-093

Med reservation för ändringar pga tekniska förbättringar



Bilaga 3: Avstånd till brännbart material

SAGA 101/107- Minimum avstånd i millimeter

09-20022-0 4

* Med isolerat anslutningsrör

Brännbart material

Obrännbart material 100 mm

20 Med reservation för ändringar pga tekniska förbättringar
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SAGA 101/107 - Mått gnistskydd på golv
A

B B

09-20002-004

Minimum mått gnistskydd på golv

A (mm) B (mm)

Din 18891 500 300

Tyskland 500 300

Sverige 300 100

Norge 300 100

Med reservation för ändringar pga tekniska förbättringar



Bilaga 4: Diagnosschema
Problem

Veden fortsätter inte att brinna

Ger dålig värme

Eldstaden rykerer in under påfyllning

Eldstaden brinner för starkt, svår att reglera

Sotbildning på glas

möjlig orsak möjlig lösning

Dåligt drag En kall skorsten ger ofta för lite drag. Följ instruktionerna för 
tändning i kapitlet "Användning"; öppna ett fönster.

För fuktig ved Använd ved med max. 20% luftfuktighet.

För stora vedpinnar
Använd finfördelad tändved. Använd kluven ved med 
en omkrets av max. 3 cm.

Veden är inlagd på felaktigt vis
Veden läggs in så att tillräckligt med luft kan strömma 
mellan vedpinnarna (löst inlägg, se "Eldning med ved").

För dåligt drag i skorsten

Minst 4 meter hög, korrekt diameter, välisolerad, slät 
insida, inte för många böjar, inga hinder i skorstenen 
(fågelbo, för mycket sotbeläggning), lufttät (inga 
sprickor).

Skorstensutloppet är inte korrekt Tillräcklig höjd över taket, inga hinder i närheten.

Luftreglagen är felaktigt inställda Öppna luftreglagen helt.

Eldstadens anslutning till 
skorstenen är inte korrekt Anslutningen måste vara lufttät.

Trycksänkning i rummet där 
eldstaden är placerad Stäng av köksfläkten.

Otillräcklig tillförsel av 
förbränningsluft

Säkerställ tillräcklig tillförsel av frisk luft, använd vid behov 
anslutningen för direkt tillförsel av förbränningsluft.

Ogynnsammt väderförhållande?
Inversion (omvänt luftflöde i 
skorstenen på grund av hög 
utomhustemperatur), extrem vind.

Vid inversion rekommenderas inte användning av 
eldstaden. Montera valfritt skorstenslock på skorstenen.

Drag in rummet där eldstaden är Undvik drag i rummet; eldstaden får inte placeras nära en 
dörr eller varmluftskanaler.

Lågor rör vid glaset Se till att vedträ inte är för nära glaset. Stäng den 
primära luftregulatorn ännu mer.

Eldstaden läcker luft Kontrollera eldstadsdörrens tätning samt 
sammanfogningar i eldstaden.

22 Med reservation för ändringar pga tekniska förbättringar
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utilstrekkelig varme 11

G

Glas
11rengöring 

sotbildning 22
Glasdörr
rengöring 11

Golv
7brandsäkerhet 

bärförmåga 7
7
7

H

7

I

Golvets bärighet
 Matta

Täckkåpa på skorsten 

Eldstaden ryker in 22
Vermikulitstenar i eldstad

8varning 
underhåll 11

K

Kreosot 10

L

9
8
10
11
12

Lagring av ved 
Färg
Inlägg vedträ 
Luft till elden 
Luftläckage 
Problemlösning 11

M

Mått 18
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N

Nominell effekt 11, 17

O

18
9
9
22

Uppställningsmått
Upptändning 
Upptändningseld 
Upptändningsved 
Utsida, underhåll 12

P

17
9
10
22

22

R

11

Partikelutsläpp 
Passende bränsle 
Skordtensbrand 
Problemlösning 
Påfyllning av ved 
Eldstaden ryker in

Reglera lufttillförsel 
Rengöring

eldstad 11

11
11

Rengöring
glas

Rengöringsmedel for glasruta

sotbildning 22

8
Rök
vid första användning

Rökgaser
temperatur 5

17
9

S

Rökgaser
genomströmmning 

Fuktig ved

Skorsten
7
8
6
17

höjd
anslutning
krav 
anslutningsdiameter 
underhåll 11

7
12

Skorstenshatt 
Smörjning
Spricker i eldstaden 12

T

17

17
6

18
10
17
11
9
11

U

9
10

Temperatur 
Temperatur ökning
mätsektion
Tilbakeslag av røyk

Anslutning mått
Tjära
Drag
Tömma  aska
Torkning av ved
Dimma, elda inte i eldstad
Ej lämpligt bränsle 
Undvik skorstensbrand 
Tillförsel av friskluft

8
5, 17

V

22
11

anslutning 
Användning

Värme, dålig värme 
Värme, ej tillräcklig 
Ved 9

9
22
9
9

lämplig ved
bra förvaring
fuktig ved
torkning av ved

9
Underhåll

12
11
11
11
11
12

färg
vermikulitplattor i eldstad 
rengöring eldstad
rengöring av glas, skorsten
smörjning
tätning

12

7
17
7
7
7

Väggar
brandsäkerhet

Vikt
Ventilation

bra att veta 
Ventilationsgaller

Väderförhållande, elda ej i 
eldstad

11

24 Med reservation för ändringar pga tekniska förbättringar


	Inleiding
	Prestatieverklaring
	Veiligheid
	Installatiecondities
	Algemeen
	Schoorsteen
	Ventilatie van de ruimte
	Vloer en wanden
	Productbeschrijving

	Installatie
	Voorbereiding
	Schoorsteenaansluiting voorbereiden
	Plaatsen en aansluiten

	Gebruik
	Eerste gebruik
	Brandstof
	Aanmaken
	Stoken met hout
	Doven van het vuur
	Ontassen
	Nevel en mist
	Eventuele problemen

	Onderhoud
	Schoorsteen
	Schoonmaken en ander regelmatig onderhoud

	Vermiculietstenen in het toestel plaatsen
	Vermiculietstenen plaatsen aan de hand van foto's

	Gebruik van de koude hand
	Bijlage 1: Technische gegevens
	Bijlage 2: Afmetingen
	Bijlage 3: Afstand tot brandbaar materiaal
	Bijlage 4: Diagnoseschema
	Index
	Blank Page
	SAGA101-107 PDF.pdf
	Introduction
	Performance declaration
	Safety
	Installation requirements
	General
	Flue
	Room ventilation
	Floor and walls
	Product description

	Installation
	Preparation
	Preparing the connection to the flue
	Installing and connecting

	Use
	First use
	Fuel
	Lighting
	Burning wood
	Extinguishing the fire
	Removing ash
	Fog and mist
	Resolving problems

	Maintenance
	Flue
	Cleaning and other regularly maintenance

	Placing vermiculite stones into the appliance
	Placing vermiculite stones with the help of photos

	Using the cold hand
	Appendix 1: Technical data
	Appendix 2: Dimensions
	Appendix 3: Distance from combustible material
	Appendix 4: Diagnosis diagram
	Index

	Blank Page
	SAGA101-107 PDF.pdf
	Introduction
	Déclaration des performances
	Sécurité
	Conditions d'installation
	Généralités
	Cheminée
	Aération de la pièce
	Sol et murs
	Description du produit

	Installation
	Préparation
	Préparation du raccordement au conduit de cheminée
	Pose et raccordement

	Utilisation
	Première utilisation
	Combustible
	Allumage
	La combustion au bois
	Extinction du feu
	Décendrage
	Brume et brouillard
	Problèmes éventuels

	Entretien
	Conduit de cheminée
	Nettoyage et autre entretien régulier

	Placement des pierres en vermiculite dans l'appareil
	Placement des pierres en vermiculite à partir de photos

	Utilisation de la « main froide »
	Annexe 1 : Caractéristiques techniques
	Annexe 2 : Dimensions
	Annexe 3 : Distance d'éloignement avec des matériaux combustibles
	Annexe 4 : Tableau de diagnostic
	Index

	SAGA101-107 PDF.pdf
	Einleitung
	Leistungserklärung
	Sicherheit
	Installationsbedingungen
	Allgemeines
	Schornstein
	Belüftung des Raums
	Decken und Wände
	Produktbeschreibung

	Installation
	Vorbereitung
	Schornsteinanschluss vorbereiten
	Aufstellen und anschließen

	Verwendung
	Erste Verwendung
	Brennstoff
	Anzünden
	Heizen mit Holz
	Löschen des Feuers
	Entaschen
	Nebel
	Eventuelle Probleme

	Instandhaltung
	Schornstein
	Reinigung und andere regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen

	Vermiculitsteine in das Gerät legen
	Vermiculitsteine gemäß Fotos einsetzen

	Verwendung des „kühlen Handgriffs“ (auch als „kalte Hand“ bezeichnet).
	Anlage 1: Technische Daten
	Anlage 2: Abmessungen
	Anlage 3: Abstand zu brennbarem Material
	Anlage 4: Diagnoseschema
	Index

	SAGA101-107 PDF.pdf
	Introducción
	Declaración de prestaciones
	Seguridad
	Condiciones de instalación
	Condiciones generales
	Chimenea
	Ventilación de la habitación
	Suelo y paredes
	Descripción del producto

	Instalación
	Preparación
	Preparación de la conexión a la chimenea
	Colocación e instalación

	Uso
	Primer uso
	Combustible
	Encendido
	Alimentar con leña
	Extinción del fuego
	Eliminar la ceniza
	Nieblas y brumas
	Posibles problemas

	Mantenimiento
	Chimenea
	Limpieza y mantenimiento periódico

	Colocación de placas de vermiculita en el aparato
	Colocación de placas de vermiculita con ayuda de fotos

	Utilice la «mano fría» (empuñadura)
	Anexo 1: Especificaciones técnicas
	Anexo 2: Medidas
	Anexo 3: Distancia a materiales inflamables
	Anexo 4: Diagnóstico de problemas
	Índice

	SAGA101-107 PDF.pdf
	Introduzione
	Dichiarazione di prestazione
	Sicurezza
	Requisiti per l'installazione
	Generalità
	Canna fumaria
	Aerazione dell’ambiente
	Pavimento e pareti
	Descrizione del prodotto

	Installazione
	Preparazione
	Preparazione del collegamento alla canna fumaria
	Installazione e collegamento

	Uso
	Prima accensione
	Combustibile
	Accensione
	Funzionamento a legna
	Estinguere il fuoco
	Rimozione della cenere
	Foschia e nebbia
	Eventuali problemi

	Manutenzione
	Canna fumaria
	Pulizia e manutenzione periodica

	Inserimento delle piastre in vermiculite nella stufa.
	Inserimento della piastra in vermiculite in base alle foto

	Utilizzo della maniglia
	Allegato 1: Dati tecnici
	Allegato 2: Dimensioni
	Allegato 3: Distanza da materiali infiammabili
	Allegato 4: Schema diagnostico
	Indice

	SAGA101-107 PDF.pdf
	Innledning
	Ytelseserklæring
	Sikkerhet
	Monteringsvilkår
	Generelt
	Skorstein
	Ventilasjon av rommet
	Gulv og vegger
	Produktbeskrivelse

	Montering
	Forberedelser
	Forberede tilknytning til skorstein
	Plassering og tilkobling

	Bruk
	Første gangs bruk
	Brensel
	Opptenning
	Fyring med ved
	Bålet slukker
	Tømme aske
	Tåke
	Eventuelle problemer

	Vedlikehold
	Skorstein
	Rengjøring og annet regelmessig vedlikehold

	Plassere vermikulittsteiner i ildstedet
	Plassere vermikulittsteiner basert på fotografier

	Bruk av kaldhåndtaket
	Vedlegg 1: Tekniske data
	Vedlegg 2: Mål
	Vedlegg 3: Avstand til brennbart materiale
	Vedlegg 4: Diagnoseskjema
	Indeks

	SAGA101-107 PDF.pdf
	Introduzione
	Dichiarazione di prestazione
	Sicurezza
	Requisiti per l'installazione
	Generalità
	Canna fumaria
	Aerazione dell’ambiente
	Pavimento e pareti
	Descrizione del prodotto

	Installazione
	Preparazione
	Preparazione del collegamento alla canna fumaria
	Installazione e collegamento

	Uso
	Prima accensione
	Combustibile
	Accensione
	Funzionamento a legna
	Estinguere il fuoco
	Rimozione della cenere
	Foschia e nebbia
	Eventuali problemi

	Manutenzione
	Canna fumaria
	Pulizia e manutenzione periodica

	Inserimento delle piastre in vermiculite nella stufa.
	Inserimento della piastra in vermiculite in base alle foto

	Utilizzo della maniglia
	Allegato 1: Dati tecnici
	Allegato 2: Dimensioni
	Allegato 3: Distanza da materiali infiammabili
	Allegato 4: Schema diagnostico
	Indice

	SAGA101-107 PDF.pdf
	Innledning
	Ytelseserklæring
	Sikkerhet
	Monteringsvilkår
	Generelt
	Skorstein
	Ventilasjon av rommet
	Gulv og vegger
	Produktbeskrivelse

	Montering
	Forberedelser
	Forberede tilknytning til skorstein
	Plassering og tilkobling

	Bruk
	Første gangs bruk
	Brensel
	Opptenning
	Fyring med ved
	Bålet slukker
	Tømme aske
	Tåke
	Eventuelle problemer

	Vedlikehold
	Skorstein
	Rengjøring og annet regelmessig vedlikehold

	Plassere vermikulittsteiner i ildstedet
	Plassere vermikulittsteiner basert på fotografier

	Bruk av kaldhåndtaket
	Vedlegg 1: Tekniske data
	Vedlegg 2: Mål
	Vedlegg 3: Avstand til brennbart materiale
	Vedlegg 4: Diagnoseskjema
	Indeks




