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Mål:



BRUGSANVISNING

Dette er din brugsanvisning og sikkerhedsinstruktion, til montage og anvendelse af din CAVE bio pejs.

Hvis du beslutter at videresælge din biopejs, skal denne brugsanvisning altid følge med.

Biopejsen bør kun benyttes af personer over 18 år og som samtidig har læst og forstået denne brugsanvisning, sikkerhedsin-
struktionerne og retningslinierne.

Vigtige informationer:
Bioethanolbrænderen må kun anvendes som dekoration. Selvom den afgiver varme, må den ikke anvendes som den 
primære varmekilde. Undersøg dit lands lovgivning, inden brug. 
Bioethanolbrænderen er kun beregnet til at blive tændt indendørs i et rum, som samtidig er ventileret.
Bioethanolbrænderens konstruktion eller placering må ikke ændres.
Det er forbudt at bruge bioethanolbrænderen, hvis man er påvirket af alkohol, stoffer, medicin eller af personer med 
nedsatte fysiske eller psykiske evner.
Ydre overflader i nærheden af brænderen bliver varme under og efter brug - og der er derfor fare for forbrænding. 
Vær forsigtig med at have brændbart materiale i nærheden af biobrænderen, som f.eks. tøj eller hår.
Lad altid biopejsen være under opsyn og hold børn og husdyr på sikker afstand. 
Anbring aldrig brændbart materiale eller andet materiale end det tiltænkte - ovenpå eller inde i biopejsen.
Hold sikker afstand til pejsen på mindst 50 cm fra andre genstande eller objekter til alle sider på biopejsen.
Flyt aldrig brændkammeret eller biopejsen, mens den er i brug.
Brug altid kun bioethanol godkendt til biopejse som brænd-væske. Vi anbefaler bioethanol med en alkoholprocent på 
95-97.5 % alkohol. 
Bioethanol er kategoriseret som farligt materiale med fareniveau UN1987, Level 3.
Bioethanol er yderst brandfarligt og skal håndteres med stor forsigtighed. 
Undersøg dit lands regler for opbevaring af bioethanol såvel i forhold til opbevaringssted og mængde. I Danmark har 
Beredskabsstyrelsen en bekendtgørelse om at man maksimalt må opbevare 25 liter bioethanol i en husstand. Dette fo-
rudsætter man ikke har andre brandfarlige væsker. Bioethanol bør så vidt muligt opbevares udenfor på en brandsikker 
placering, i f.eks. et skur eller i en garage og så koldt som muligt. 
Det anbefales at man har en ildslukker eller et brandtæppe indenfor rækkevidde under brug. 



Installationsvejledning:

Sørg for at væggen kan bære biopejsen. Den vejer cirka 35 kilo inklusiv brændkar og væske. De medfølgende sikker-
hedsgodkendte ravpluks og skruer fra WÛRT kan bære pejsen på en let væg af gips, en væg af gasbeton, betonvæg, 
murstensvæg mm.
Pejsen må ikke placeres på en trævæg, eller anden væg af brandbart matreale.
Biopejsen skal hænges op, på en varmebestandig væg.
Sørg for at monteringsskruerne sidder i vater, både vandret og lodret, så bioethanolen i brændkammeret fordeler sig jævnt 
i brænderen. Det er muligt at justere biopejsen vandret cirka 3 cm til højre og venstre, efter montering af beslaget – det er 
en skinne, som biopejsen kan flyttes på.
Husk en sikkerhedsafstand på mindst 50 cm til andre objekter – fra alle sider.
Hold brandbare materialer væk fra biopejsen, som f.eks. gardiner, møbler og bogreoler mm.
Anbring aldrig biobrænderen tæt på et vindue eller træk, da det kan øge brandfaren. 
Anbring ikke biopejsen i et rum, hvor der er konstant høj luftfugtighed.
Anvend kun biopejsen i trækfrie rum – da der ellers kan dannes sod. 
Sørg for at eventuelle gasrør i nærheden af biopejsen er slukkede.
Sørg for tilstrækkelig ventilation hvis brænderen bruges i et aflukket rum, da biopejsen afgiver kuldioxid (CO2). Der er be-
hov for en åbning fra ét rum til et andet - på 120 cm2, som svarer til en åben inder dør.
Så længe du har en inder dør åben og rumstørrelsesarealet indendørs, i de kombinerede rum, dermed er over 50 m2, kan 
afbrændes op til 0,6 liter bioethanol per time, som er under den mængde der brændes med maksimal flammehøjde på 
Cave biopejs.



Montering af biopejsen på væggen:

Installation af den væghængte biopejs:
Da biopejsen vejer 35 kg, er det en fordel at 
være 2 personer til at montere biopejsen på 
væggen. 
Benyt plastikhansker eller bomuldshansker, da 
håndsved og fedtede fingre kan give pletter.
Begynd med at montere beslaget i vandret og 
lodret vatter, dér hvor pejsen ønskes opsat på 
den brandfaste væg og med minimum 50 cm til 
andre genstande. 
Hullerne til skinnen bores 83 mm under den 
ønskede slut højde på pejsens top.
Monter brændkammeret, derefter Flame Con-
trole plden fra begsiden, pas på du ikke ridser 
betonnen. 
Placer toppladen over brændkarret med logoet 
og advarsls symboler opad. Hæng biopejsen 
op på væggen, på beslaget, 2 personer.
Test at du kan justere flammen med håndtaget 
Flame Controle til højre og venstre.

Monter ikke biopejsen på en væg af brændbart 
materiale som træ. Gipsvægge gasbetonvæg-
ge og murstensvægge anbefales.
Anbring ikke brændbare materialer ovenpå, 
indeni eller i nærheden af biopejsen.
Cave er ikke designet til at benytte dekoration 
som Keramisk træ og keramisk sten.

83 mm
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Bioethanol kvalitet
Brug altid kun bioethanol, hvor der på etiketten står anført at det er beregnet 
til biopejse. 
Vi anbefaler biothanol på 95 - 97,5% alkohol. Hvis alkoholprocenten er min-
dre, kan det medføre en mindre flamme samt afgive sprit-lugt. En alkoholpro-
cent på over 97,5 % anbefales ikke. 
Brug aldrig andet brændstof end biethanol beregnet til biopejse. 
Anvendes forkert brændstof bortfalder garantien på biopejsen og brandkar. 
Når man antænder biopejsen og påfylder bioethanol må man ikke samtidig 
ryge – kan medføre eksplosionsrisiko. 
Brandkar er fyldt med hvidt keramisk vat. Det må ikke fjernes. Bioethanolen 
hældes ovenpå.

ADVARSLER:
Overfyld aldrig brandkarret, fyld kun til MAX indikationen.
Genopfyld ALDRIG bioethanol på et tændt brandkar eller et varmt brandkar. 

Påfyldning
Anvend med fordel en tragt som peger ned i brandkarret - til at sikre at 
bioethanol ikke spildes. Hav en absorberende tør klud, til at opsamle dryp.
Det anbefales at bruge en lille flaske, eller et målebæger til nem påfyldning 
uden spild, og for afvejning af rette mængde til den ønskede brændtid. 
Undgå at få bioethanol på huden.
Stop påfyldning af bioethanol så snart man har nået max indikatoren på 
brandkarret. 
Hvis du har kommet til at overfylde brandkar eller spildt bioethanol, sørg 
for at fjerne overskydende bioethanol med en absorberende tør klud, inden 
antændelse 
Tomme bioethanol flasker bør lukkes og flyttes væk, inden antændelse. 



ADVARSEL: 
Påfyld aldrig bioethanol på et varmt brandkar. Lad altid brandkarret afkøle i minimum 30 minutter. 

Antænding af brandkar:
Åbn brændkarret helt op, påfyld den ønskede mængde bioethanol til øjeblikkelig brug og benyt dig af en langstilket lighter. 
NB: Bioethanol vil langtsomt fordampe om det ikke er brændt, derfor anbefales det at man påfylder til ønsket brugs inter-
val, og det anbefales at man lader pejsen brænde helt eller næsten helt tør, inden man slukker. For at ungåe fordamåning 
af bioethanol.
Om pejsen ikke har være benyttet noget tid, skal der altid påfyldes bioethanol, for at få pejsen igang, da mineralulden vil 
udtørre i overfladen.
Når pejsen tændes vil den brænde med små blå flammer der vil opvarme brændkammeret og derefter vil flammerne blive 
høje og gule. Jster flammestørrelsen med Flame Controle.



Justering af flammestørrelsen:
Dette er muligt at justere flammestørrelsen eller slukke for biopejsen, med det integrerede håndtag Flame Controle til højre 
på biopejsen, som åbner og lukker metaldækslet over brandkarret.

Slukning af brandkarret:
Dette gøres ved at skubbe det integrerede håndtag helt ind, så metaldækslet slukker for ilttilførslen. 
Dækslet skal være lukket når biopejsen ikke er i brug, for at undgå unødig fordampning af bioethanolen.
Dækslet vil ikke slutte helt tæt, så undgå samtidig at påfylde mere bioethanol end du påtænker at bruge. 

Vedligehold:
Hvis du bruger biopejsen ofte, kan komme mindre misfarvninger på cementoverfladen. Dette er helt normalt og kan nemt 
fjernes med en tør eller fugtig klud.

Lukket Åben (MAX)



Fejlfindingsoversigt

Der dannes sod
Forkert brændstof
Anvend kun bioethanol beregnet til biopejse

Brændetiden er kort
Der er brugt forkert brændstof
Brug kun bioethanol beregnet til biopejse

Brændetiden er kort
Brandkarret er ikke fyldt op
Lad brandkarret afkøle i 30 min og fyld brandkarret op til max linien

For store flammer
Forkert brændstof eller for meget træk
Brug korrekt brændstof. Undgå træk. Juster med Flame Controle.

For små flammer
Det påfyldte brændstof er ved at være brugt op
Sluk brænderen. Lad den køle i 30 min. Genopfyld brænderen.

Flammerne slukkes ikke når metaldækslet (Flame Controle) lukkes
Dette kan opstå i det storre brandkar og hvis man slukker midt i brændetiden. Dækslet er ikke 100 % lufttæt og 
bioethanol dampe kan derfor slippe ud. Åbn metaldækslet helt – og luk det derefter hurtigt igen for at stoppe ilttil-
førslen. 
Hvis det mod forventning ikke slukker brandkarret, så lad det brænde ud, under opsyn. 


