RENGØRINGSMANUAL
FRANCESCA `05
MONICA `05
5 TASTES DISPLAY

I den følgende manual vil der kun være illustrationer af FRANCESCA 05, da
MONICA 05 ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovnkorpus.
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RENGØRING OG VEDLIGEHOLD
Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende:
-

sørg for at hovedafbryderen bag på ovnen står på 0.
sørg for alle dele af ovnen er kolde.
sørg for alle gløder er slukket.
brug kun egnet værktøj
kontroller at sikkerhedsanordninger er tilsluttet, før ovnen igen tages i brug.

Ovnen behøver ikke m egen rengøring, hvis de anve ndte piller er af en god kvalitet. Det er
vanskeligt at sige, hvor ofte det er nødvendi
gt at rense ovnen, da det afhænger m
eget a f
pillekvalitet og forbrændingen.

1.0 Daglig
1.1 Rensning af brændskål:
Rens brændskålen som beskrevet i BRUGSANVISNINGEN OG VEDLIGEHOLDELSE. Kun e n
ren brændskål sikrer, at pille ovnen fungerer korrekt og uden problem er. Under drift vil der opstå
aflejringer af fastbrændt aske, som skal fjerne s øjeblikkeligt. Korrekt re ngøring, udført dagligt,
medfører, at ovnen brænder optim alt og yder godt, samt at m an undgår driftsforstyrrelser, som i
det lange løb vil kunne m edføre, a t assistance fra en tekniker kan bliver nødvendigt, for at få
ovnen til at fungere korrekt igen. Rens også ned i hullet, hvor brændskålen sidder, da aske som
falder igennem brændskålen vil hindre luftgennem strømningen. Rens også røret til luftindtag, f ra
hullet hvori brændskålen sidder og til studsen på bagsiden af ovnen
Røret til
luftindtag

2.0 Ugentlig
2.1 Rensning af askeskuffe:
Askeskuffen skal tømmes ca. hver 2. dag, m en de t afhænger af, hvor længe ovnen er i drift og
kvaliteten af pillerne. For at få adgang til askeskuffen:
ÅBN LÅGEN OG TRÆK ASKESKUFFEN UD
Husk også at rengøre hullet, hv
ori askeskuffen sidder, da aske
, som ikke bliver fjernet,
komprimeres på bagvæggen af hullet og på sigt kan hindre askeskuffen i at komme helt i bund og
dermed ikke slutte helt tæt.
BEMÆRK: Dette gøres, når ovnen er slukket. Både ovn og aske skal være kold.
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2.2 Rensning af røgvender:
Røgvenderen skal tages ud og rengøres for aske,
da også den afskrabede aske og sod fra
konvektionsrørene vil falde ned og lægge sig oven på røgvenderen. Aske og sod på m etalhylden,
rundt ved konvektionsrørene, skal også fjernes. Sørg for at komme godt ind i hjørnerne, så alt aske
bliver fjernet. Brug evt. en lille børste eller pensel.

Metalhylde
Konvektionsrør

2.3 Rensning af konvektionsrør:
Ved henholdsvis at trække og skubbe i rensesta ngen skraber m an konvektionsrørene (rørene som
varmen afgives gennem ) rene for aske og sodaflejri nger, hvilket sikrer en høj effekt og ydelse af
pilleovnen. Med en 20mm cylinder børste kan rørene rengøres indvendige for støv og snavs.
BEMÆRK: Kontrollér, at rensestangen kommer
helt ind i bund, da kom primeret aske bag
skraberen vil hindre stangen i at blive skjult mellem gitteret.
Fjern evt. de 2 skruer for
at fjerne frontgrillen

9 stk. indvendige konvektionsrør

Rensestang
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2.4 Rensning af brændkammer:
Ovnen behøver en let, m en regelm æssig rengøring for at sikre en
stabil og jævn drift. Rens
brændkammeret hver 2-3 dag, brug ev t. en støvsuger, sørg f or asken er helt afkølet og alle gløder
er helt slukket.
RENSESTANG
KONVEKTIONS RØR
RØGVENDER
BRÆNDKAMMER

BRÆNDSKÅL

BRÆNDRISTE

ASKES

KUFFE

ASKESKUFFE

2.5 Rengøring af glas:
Rengør glasset, når det er nødvendigt. Alt efter
pillekvaliteten vil der efter nogle tim ers drift
komme en hvid aflejring på glasset. Den kan fjer nes med en våd klud eller papir Dyp evt. i asken
først, da det virker som et meget fint slibemiddel. Der kan også bruges glas rens.

3.0 Månedlig
3.1 Rengøring af pillemagasinet
Det er en god idé, at lad e pillemagasinet løbe tør for piller en gang i m ellem, således at m an kan
fjerne det savsmuld, som ligger tilbage i pillemagasinet. Brug evt. en støvsuger.
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3.2 Glassnor og pakninger:
Det er vigtigt, at glassnor i såvel låge som askeskuffe slutter tæt, da ovnen virker via undertryk i
brændkammeret. Glassnorene skal skiftes, hvis de slidte eller lim es fast m ed varm ebestandig
silikone, hvis de er løse.

4.0 Kvartalsvis
4.1 Rengøring af røggaskanaler og kammer (hver 1000 timer):
Rensning bør udføres hver 3. måned (afhængig af pillekvaliteten og hvor meget ovnen bruges). Er
du i tvivl, kontakt din ECOTECK forhandler.
Der findes 2 måder at rengøre røggaskanalerne og kammeret som vist i det følgende.
ECOTECK anbefaler at foretage rengøringen inde fra brændkammeret, jvf. afsnit 4.3.
BEMÆRK: At Firex 600 er et porøst materiale og skal behandles derefter.
4.2 Rengøring af ovnens indre dele:

ÅBN LÅGEN OG FJERN SKRUEN, SÅLEDES AT
BUNDPANEL KAN FJERNES (Gælder ikke
MONICA)

OBS. Vær opmærksom på at datakablet (kablet mellem display og printkort) ikke kommer i
klemme eller i kontakt med varmevekslerfladen. (Bunden af brændkammeret)
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FJERN DE 2 SKRUER (Gælder ikke
MONICA)

FRANCESCA: LØFT TOPKAKLEN OG
METALTOPPEN AF. FJERN DE 2
SKRUER, SÅLE DES SIDE PANELET
KAN LØFTES OP

MONICA: LØFT TOPKAKL
EN OG
METALTOPPEN AF. NU KAN
SIDEKAKLERNE LØFTES OVENUD
(Husk rækkefølgen på kaklerne)
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Støvsug ind i inspektionshullerne og rens røggaskanalerne brug evt. en 10mm cylinder stålbørste.
Sørg for at rense helt ned til røggaskammeret ca. 20 cm. Det gøres ved at holde børsten skråt ind
mod ovnes m idte, som vist på snittegningen nedenfor. BEMÆRK: Dette skal gøres gennem
inspektionshullerne i begge sider.
Røggaskanal
- - - - - Rensevinkel - - - -

BEMÆRK: Efter rengøringen, rens inspektionsklappene samt ovnens overflade og forsegl med
varmebestandig silikone eller bestil en hård silikone pakning hos din ECOTECK forhandler.
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4.3 Afmontering af FIREX 600

RØGVENDER (stål)

RØGGASKANALER

Bæreplade i stål
Tag røgvenderen og firexén i bag ud. Fjern de 2 skruer i bærepladen og tag denne ud. Nu kan
sidefirexén tages ud. R engør bræn dkammeret for aske og sod (brug evt. en støvsuger) Rens
røggaskanalerne, brug evt. en 10mm cylinder
stålbørste. Sørg for at rense helt ned til
røggaskammeret. Det gøres ved at holde børsten sk råt ind mod ovnes m idte, som vist på billedet
nedenfor.
Rensevinkel
Rensevinkel
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4.4 Rengøring af print kort:
Printet skal holdes fri fo r støv og savsm uld, for at sikre en lang levetid på komponenterne. Brug
evt. en blød tør ren og fældefri pensel
4.5 Rengøring af vacumstat:
Vacumstaten er forbundet til røggashus via en silikoneslange. Rengør denne
evt. med vand og sæbe (sørg for at den er helt tør, før den genmonteres) Sug
i indgangen på vacumstaten og lyt efter, om den klikker.
4.6 Rengøring af varmeveksleroverflade:
Under fordam pningsvandkarret og bag på va
savsmuld osv. skal der også børstes, således
røgudvikling..

rmeveksleren, hvor der ellers kan sa mles støv,
at v armen fra varm eveksleren ikke skab er

4.7 Rengøring af konvektionsblæser:
Kontrollér at konvektionsblæseren kører ubesværet rundt ved at dreje den rundt med fingrene, rens
den for støv, træpiller og savsmuld. Brug evt. en blød børste eller pensel.

5.0 Årligt
5.1 Indvendig røgrør:
Det vandrette røgrør på ovnen skal holdes fri for aske og sod.
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6.0 RENGØRINGS INTERVAL
DELE / FREKVENS
Brændskål
Askeskuffe
Røgvender/Metalhylde
Rensestang
Brændkammer
Glas
Pillemagasin
Glas snor og pakninger
Røggas kanal
Print kort
Vacumstat
Varmeveksleroverflade
Konvektionsblæser
Indvendig røgrør

1. DAG
X

2-3. DAG

30. DAG

X
X
X
X
X

X
X

60-90. DAG 1. SÆSON

X
X
X
X
X

X

Egnet værktøj til rengøringen kan købes hos ECOTECK
Såfremt anvisninger og rensningsintervaller i denne rengøringsmanual ikke overholdes, kan
garantien ikke opretholdes.
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