Ettersom materialet som brukes i våre ulike ovner kan ta
skade ved feilaktig bruk anbefaler vi følgende.
Ovnen skal håndteres forsiktig ved flytting og montering
Løftekrokene skal brukes til å løft med. Ikke til surrestropper under transport
Første gang dere skal bruke ovnen fyrers det opp ett lite bål, det gjøres for å drive ut fuktigheten
Fyre opp til 50 grader første dag
Fyr opp til 100 grader andre dag
Fortsett med å øke temperaturen med 50 grader ved hver oppfyring til du er opp i 300 grader.
Nå har du fått ut fuktigheten og ovnen har fått ekspandert langsomt
Luken skal alltid stå oppe ved fyring. Stenges hver kveld.
Selv ved denne prosedyrer kan små sprekker oppstå, men det er helt normalt for håndlagede,
vedfyrte ovner og ikke noe å bry seg om

Har ovnen stått ubrukt i lang tid bør ovnen brennes på lav temperatur en
time for å drive ut eventuell fukt.
Ovnen skal alltid forvarmes ettersom ovnen ekspanderer når temperaturen stiger. Det er viktig at
oppvarmingen ikke skjer for raskt slik at risken for sprekker minimeres.
Ikke bruk trekull, pressede peiskubber, impregnert tre o.l
Ikke bruk flytende brennstoff bensin, lightergass, lampeolje o.l for tenne opp
Vi anbefaler at ovnen står under tak.
Ovnen må beskyttes med overtrekk, presenning o.l, Dette må legges på mens ovnen er tørr (og kald)
etter en oppfyring. Det må ikke være helt tett slik at det blir kondens. Fins det fukt under
presenningen og den ikke er ventilert er det stor risk for at farge, puss og fog kan ta skade.

Det er viktig at det ikke er fuktighet i ovnen om det blir frost
Da er det risiko for frostsprengning
Kunden har et eget ansvar for vedlikehold ut fra denne informasjon
Holmsmoker as tar ikke ansvar ved feilaktig bruk av ovnen.

