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1. Yleistä tietoa

Tavaroiden silmämääräinen tarkastus ennen pakkauksen purkua
Ennen vastaanotettavien tavaroiden pakkausten purkua sinun on tarkastettava ne silmämääräisesti, kun 
ne ovat edelleen pakkauksissaan tarkistaaksesi mahdolliset vauriot. Kuljetusvauriotapauksissa ne on 
välittömästi esitettävä tavaran kuljettajalle ja jälleenmyyjälle. Kuljetusvaurioista on otettava valokuvat. 

Toimitus
Tavarat ovat saattaneet kärsiä vaurioista toimituksen aikana, vaikka alkuperäispakkaus olisi 
vahingoittumaton. Siksi on tärkeää tarkistaa takka ja sen kaiki osat perusteellisesti ja ilmoittaa sen 
mahdollisista vaurioista heti tai viimeistään samalla viikolla kun se on toimitettu. Jos tavaroissa 
tai pakkauksissa on merkkejä vaurioista, ne on merkittävä rahdinkuljettajan rahtikirjaan tavaran 
vastaanottamisen yhteydessä.

Pakkauksen purkaminen
Kaikki pakkauksen pahvi-ja muovimateriaalit voidaan kierrättää. Kaikki pakkauksen puu-osat ovat  
käsittelemättömiä, joten ne voidaan polttaa polttopuun mukana. Pura 
pakkaus varovasti, ettet vauriota takan osia. Varmista ennen takan 
siirtämistä asennuspaikkaansa, etä lattia kestää sen painon.  
Varmista että käytät takan siirtämiseen apuvälineitä jotka kestävät 
takan painon eivätkä vaurioita sitä. Älä seiso takan tai sen osien  
päällä.

Perus asennusvaatimukset
Neocube-takka on asennettava ammattihenkilön toimesta. Ennen  
kuin asennat neocube-takkaa, sinun on haettava lupa takka- 
asennukselle paikalliselta rakennusvalvonnalta ja selvitettävä  
muut mahdolliset lupa- ja määräysasiat.

Takan tyyppi
Tämä takka on kiertoilmatakka jota saa polttaa vain luukku kiinni.  
Luukkua saa pitää auki vain sytytyksen aikana.

KAIKKI NEOKUBEE-TAKAT VASTAVAT DIN 18 891, SUUNNITTELUTYYPPI 1.

- 2 - 

1. Allgemeines 

1.1 Technische Daten und Abmessungen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Bauarten von Kaminöfen 
DIN 18 891 unterscheidet Kaminöfen der Bauart 1 und 2. Kaminöfen der Bauart 1 haben eine selbstschließende 
Feuerraumtür und dürfen an einen mehrfach belegten Schornstein angeschlossen werden. Aus Sicherheitsgründen 
muss die Feuerraumtür, mit Ausnahme der Bedienung, stets geschlossen sein. Kaminöfen der Bauart 2 müssen an 
einen eigenen Schornstein angeschlossen werden. Der Betrieb mit offenem Feuerraum ist unter Aufsicht statthaft. 
ALLE KAMINÖFEN VAIO ENTSPRECHEN DIN 18 891 BAUART 1.  

1.3 Lieferung 
Während des Transports kann es zur Beschädigung der Ware kommen, auch im Falle, einer augenscheinlich 
unbeschädigten Verpackung. Deshalb ist es wichtig, dass Sie den Kaminofen genau kontrollieren, und eventuelle 
Schäden innerhalb einer Woche der Spedition melden. Im Falle einer sichtbaren Beschädigung der Ware, oder 
Verpackung, vermerken Sie dies direkt bei der Warenübernahme auf dem Transportdokument. 

1.4 Auspacken 
Alle Karton- und Kunststoffteile sind recyclingfähig. Bitte geben Sie 
diese Verpackungsteile in Ihre örtliche Wertstoff-Sammelstelle. Alle 
Holzteile sind nicht oberflächenbehandelt und können als 
Heizmaterial für Ihren Kaminofen verwendet werden. Entfernen Sie 
die Verpackung bitte sehr vorsichtig, damit Sie nichts beschädigen. 
Überzeugen Sie sich vor dem Aufstellen, ob die Tragfähigkeit der 
Unterkonstruktion dem Gewicht des Ofens standhält! Für den 
Transport Ihres Kaminofens dürfen nur zugelassene Transporthilfen 
mit ausreichender Tragfähigkeit verwendet werden. 
Stellen Sie sich bitte nicht auf Ihren Kaminofen; er ist nicht als Leiter 
oder Standgerüst geeignet. 

1.5 Zulässige Brennstoffe 
Zulässige Brennstoffe sind Scheitholz mit einer Länge von 33 cm und einem Durchmesser von 10 cm, sowie 
Holzbriketts nach DIN 51731 HP2. 
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Paloilman liitosholkin halkaisija kaikissa neocube 
malleissa on 125 mm.

Palamisilman syöttö
Takan saa asentaa vain tiloihin, joissa on riittävästi palamisilmaa. Huoneessa johon takka asennetaan 
on oltava ainakin yksi ulos avautuva ovi tai ikkuna, tai tilan on oltava riittävän suuri jotta paloilmaa on 
tarpeeksi.

TAKKA KÄYTTÄÄ  28 M³ Paloilmaa tunnissa.
Uuden, tiiviisti eristetyn talon tapauksessa ja etenkin taloissa joissa on koneellinen 
ilmanvaihtojärjestelmällä on tärkeää toimittaa tarpeeksi paloilmaa takalle. 
Takassa on liitosholkki, johon voit liittää paloilmantuontiputken ulkoa. 
Tällä tavalla saadaan toimitettua paloilmaa suoraan tulipesään. 

Hyväksytyt polttoaineet
Hyväksyttyihin polttoaineisiin kuuluvat polttopuut, joiden pituus on 33 cm ja maksimihalkaisija 10 cm.
Vain ilmakuivattuja polttopuita saa käyttää. Jätteiden, erityisesti muovin, polttaminen on ehdottomasti 
kielletty Jätteiden poltto vaurioittaa myös takkaa ja savupiipua. 
Ilmakuivatut polttopuut alle 20% kosteusprosentilla saavutetaan vähintään vuoden kuivausajalla (havupuu) 
tai kaksi vuotta (lehtipuu). Puu ei ole jatkuvasti palavaa polttoainetta, joten puuta ei voi polttaa yrittämällä 
pitää takka lämmitettynä yön yli.

Paloturvallisuus
On tärkeää saada lapset tietoisiksi polton vaaroista ja pitää heidät niin kaukana kuin mahdollista kun takkaa 
käytetään. Poltettaessa takan pinta ja muut osat, erityisesti lasiruutu ja savuputki, voivat kuumentua erittäin 
kuumiksi. Älä koskaan kosketa näitä komponentteja käyttämättä asianmukaista suojavaatetusta kuten 
suojakäsinettä. Älä koskaan kuivata vaatteita tai muuita tulenarkoja esineitä takan läheisyydessä. Takan 
päälle tai lähelle ei saa sijoittaa tulenarkoja esineitä. Vaatteiden kuivaamiseen tarkoitettujen telineiden tai 
vastaavien on oltava sijoitettu riittävälle etäisyydelle takasta. Tulenarkojen nesteiden tai painepakkausten 
tai muiden vastaavien varastointi ja käyttö takan läheisyydessä samassa tai viereisessä huoneessa on 
kielletty räjähdysvaaran vuoksi. Kun lisäät puita takkaan, älä käytä vaatetusta joka voi osua/mennä liian 
lähelle takan polttavia pintoja. 
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2. Yleiset takuuehdot

Yleistä tietoa
Tämä on huippuluokan korkealaatuinen tuote. Käytetyt materiaalit on valittu huolellisesti ja koko 
tuotantoprosessi on  jatkuvassa valvonnassa. Tuotteen asentamisessa ja purkamisessa vaaditaan 
erityisosaamista. Siksi tuotteitamme saa asentaa ja ottaa käyttöön vain erikoistuneet yritykset 
asiaankuuluvien määräysten mukaisesti.

Takuuaika
Euroopan unioinin yleiset takuuehdot ovat käytössä. Takuuaika ja takuun laajuus näiden annettujen 
ehtojen puitteissa, lakisääteisen takuuajan lisäksi. CB stone-tec antaa kahden vuoden takuun neocube-
takan rungolle. 
CB stone-tec antaa keraamisille komponenteille myös kahden vuoden takuun ja kuuden kuukauden 
takuun arinalle, tiivisteille ja lasiruudulle.

Edellytys takuulle
Takuuaika alkaa toimituspäivästä neocube-jälleenmyyjälle. Takuuvaatimuksen yhteydessä on esitettävä 
tuotteen laskuasiakirjat joista käy ilmi alkuperäinen toimituspäivä.
Ilmoittamatta tätä todistetta, CB stone-tec: llä ei ole mitään takuuvelvoitteita.

Vikojen korjaaminen / huolto
Riippumatta lakisääteisestä takuusta, joka on etusijalla, tämän takuun puitteissa, viat jotka ovat todistettavasti 
aiheuttaneet materiaali- tai valmitusvirheistä, korjataan maksutta. Tämän takuun puitteissa CB stone-tec 
sitoutuu joko korjaamaan vian tai korvaamaan osan ilmaiseksi parhaaksi katsomallaan tavalla. Ei koske 
työkustannuksia.
Vikojen korjaaminen on etusijalla. Tämä takuu ei nimenomaisesti sisällä lisäkorvauksia vaurioista, jotka 
ovat poissuljettuja lakisääteisen takuun piiristä.

Takuuajan pidentäminen
Jos takuuhuoltoa vaaditaan, on kyse sitten vian korjaamisesta tai laitteen vaihtamisesta, takuuaika pitenee 
vaihdetun laitteen / komponenttien osalta.

Varaosat
Jos vaaditaan varaosia, vain valmistajan valmistamia tai suosittelemia varaosia voidaan käyttää.

Vastuu
Vahingot ja vahingonkorvausvaatimukset, jotka eivät johdu puutteellisesti toimitetusta CB stone-tec 
-laitteesta, eivät kuulu tämän takuun piiriin. Tämä ei sisällä lakisääteisiä takuuvaatimuksia, jos niitä on 
tapauskohtaisesti.

Viimeinen huomautus
Asiantuntijajälleenmyyjäsi / sopimuspuolenne antaa mielellään neuvoja ja tukea näihin takuuehtoihin
ja takuun lupaukseen. On erittäin suositeltavaa että savupiippu ja takka tarkastetaan säännöllisesti.
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Takuun poissulkemiset

Takuu ei kata:

 � Tuotteen kuluminen

 � Valu / vermikuliitti: nämä ovat luonnontuotteita, jotka supistuvat ja laajenevat jokaisen polton aikana. 
Tämä voi johtaa halkeamiin. Niin kauan kuin tulipesän verhoilu pysyy paikoillaan nämä tuotteet ovat 
täysin toimivia.

 � Pinnat: maali- tai galvanoitujen pintojen värimuutokset, jotka johtuvat lämpökuormista tai 
ylikuormituksesta

 � Tiivisteet: tiivisteiden löystyminen lämpökuormituksen ja kovettumisen vuoksi.

 � Lasiruutu: noki tai palaneen materiaalin jäännösten lika tai värimuutokset tai muu lämpökuorman 
aiheuttamat visuaaliset muutokset.

 � Väärä kuljetus ja / tai väärä varastointi

 � Hauraiden osien, kuten lasin, väärä käsittely

 � Väärä käsittely ja / tai käyttö

 � Väärä tai riittämätön huolto 

 � Laitteen väärä asennus tai liitäntä

 � Käyttö- ja asennusohjeiden noudattamatta jättäminen

 � Laitteeseen tehdyt tekniset muutokset

 � Lisääntynyt lämpörasitus johtuen liiallisesta puumäärästä

 Ä Väärästä käytöstä erityisesti liian suuret puumäärät (ks. enimmäismäärät puuta) ja / tai väärä huolto 
tai niistä  johtuvat keraamisten elementtien värimuutokset tai vauriot, ei kuulu takuun piiriin.
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3. Turvallisuusohjeet (lue tarkasti, erittäin tärkeitä !!!)

 � Lue käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät takkaa ensimmäistä kertaa. Ne sisältävät tietoa 
miten takkaa käytetään turvallisesti.

 � Avaa luukku aina suojakäsineellä !!! Suojakäsineen avulla voit lisätä puuta takkaan kun kahva on 
kuuma. Kun poltat takkaa, kosketa laitetta vain suojakäsineellä !!!

 � Tarkista säännöllisesti, että takka on kytketty savupiippuun määräysten mukaisesti.

 � Takan pinta kuumenee käytön aikana erittäin korkeisiin lämpötiloihin. Valvo lapsia leikkimässä takan 
lähellä. Pienet lapset ovat erityisen vaarassa, ja ne on pidettävä pois takan läheisyydestä.

 � Varmista, että takan lähellä tai sen päällä ei ole palavia aineita.

 � Pidä syttyvät esineet kaukana takan lämpösäteilyalueesta.

 � Pidä tulipesän luukku aina suljettuna myös silloin, kun takka ei ole käytössä (paitsi sytyttäessä) . 

 � Älä ylikuormita takkaa liian suurella polttopuumäärällä. 

 � Älä koskaan käytä alkoholia, bensiiniä tai muita palavia aineita takan sytyttämiseen.

 � Varmista, että tuhkalaatikko ei ole koskaan täynnä tuhkaa, koska muuten tuulen ilmansyöttö estyy.

 � Työnnä tuhkalaatikko aina oikein paikoilleen rajoittimeensa asti.

 � Varmista, että takka saa riittävästi paloilmaa. Takka vaatii ilmaa toimiakseen. 

 � Älä unohda, että samassa tai viereisessä huoneessa toimiva keittiön tuuletin käyttää ilmaa ja tuottaa 
alipaineen. Tämä voi aiheuttaa savun tulon huoneeseen. Varmista, että riittävä palamismäärä ilma on 
saatavana.

 � Älä koskaan poista kuumia tuhkia. Varastoi tuhkat tulenkestävässä, palamattomassa astiassa.

 � Älä säilytä syttyviä nesteitä takan lähellä.
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4. Tekniset tiedot

Tiedot P10 P11 P12 P13 P20 P21 P22 P23 C10 C12 C20 C23

Nimellisteho, kW 5,7 5,7 5,7 5,7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Hyötysuhde, % 82,1 82,1 82,1 82,1 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9

Tehoalue min/max, kW 2,9-7,4 2,9-7,4 2,9-7,4 2,9-7,4 3,5-10 3,5-10 3,5-10 3,5-10 3,5-10 3,5-10 3,5-10 3,5-10

Savukaasuvirtaus 4,9 4,9 4,9 4,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

Savukaasulämpötila, C 234 234 234 234 221 221 221 221 221 221 221 221

Minimiveto savupiipussa NH, Pa 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12

Energialuokka A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Max polttopuumäärä kg/h 2,1 2,1 2,1 2,1 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

Savupiippu

Sisähalkaisija mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Liitoskorkeus (takana) 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00

Paloilmantuonti

Halkaisija mm 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Mitat / Paino

Korkeus cm 169,60 169,60 169,60 169,60 169,80 169,80 169,80 169,80 170,00 170,00 170,00 170,00

Leveys cm 62,20 105,00 105,00 105,00 77,20 120,00 120,00 120,00 81,40 124,40 81,40 124,40

Syvyys cm 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 52,50 52,50 52,50 52,50

Paino kg 256 283,5 283,5 283,5 295 323 323 323 332 356 332 356

Max polttopuun pituus cm 35 35 35 35 50 50 50 50 50 50 50 50

Luukun koko cm (LxSxK) 52 x 27 x 43 67 x 27 x 43 58,5 x 31 x 43

Hyväksynnät

DIN EN 13240  |  DIN EN 13229  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

1. BlmSchV.            

2. BlmSchV.            

Art. 15 a B-VG (Austria))            

DIN+            
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5. Takan asennus

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset
Takan saa asentaa vain tiloihin ja paikkoihin, joissa sijainnin tai rakenteellisten olosuhteiden tai käyttötavan 
johdosta ei esiinny vaaroja.
Takan polttamisen oikean toiminnan varmistamiseksi, asennuspaikan ympärillä olevan alueen on oltava 
asianmukaisesti suunniteltu ja riittävän suuri niin että takka saa riittävästi paloilmaa. 
Takkaa asennettaessa tulee rakennusmääräyksiä ja palosuojausmääräyksiä noudattaa. Tietoja takkaa ja 
savupiippua koskevista määräyksistä saat paikalliselta rakennusvalvonnalta. 
Savupiippuun saa liittää vain yhden neocube takan. 
Liitäntä savupiippuun on suoritettava ammattimaisesti, takan vaatimukset huomioon ottaen.
Varmista, että asennusalusta on tukeva ja paloturvallinen. Lattian on kannnettava takan ja savupiipun paino. 

Rakennuslupa
Hanki rakennuslupa ennen takan asentamista paikalliselta rakennusvalvonnalta.

Tarkastukset
Kun takka on asennettu, se on tarkastettava pätevän henkilön toimesta. Tämä pätee riippumatta siitä, 
oletko kytkenyt takan jo olemassa olevaan savupiippuun tai uuteen savupiippuun.

Savupiippu 
Savuhormin halkaisijan on oltava vähintään 150 mm.
Jos aiot kytkeä takan talossa jo olemassa olevaan savuhormiin, pyydä nuohoojaa tarkastamaan savupiippu 
ennen asennusta, jotta hän voi ehdottaa mahdollisia korjaustöitä, joita voidaan tarvita.
Savupiipun on oltava hyväksytty vähintään T600 luokkaan. 

Liitosputki
Liitosputket ovat erityinen vaaralähde myrkyllisten kaasujen vuotamisen ja paloriskin suhteen.
Asennuksen yhteydessä sinun on pyydettävä valtuutetun erikoisyrityksen neuvoja.
Kun liität liitosputkea, noudata asianmukaisia asennusohjeita alueille, joissa on tulenarkoja materiaaleja 
lähellä. 
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Mittapiirrokset ja suojaetäisyydet (cm)
Kaikki mitat senttimetreinä. Tuotekohtaisia pieniä eroja voi esiintyä johtuen toleransseista.

P10 ilman penkkiä P10 penkillä

Takaseinä (A) tulenarka= 0

Sivuseinä (B) tulenarka= 80

Lasiluukusta (C) tulenarka= 80

Lattiasuoja (D) luukun sivulle= 40, luukun eteen= 40

Takaseinä (A) tulenarka= 0

Sivuseinä (B) tulenarka= 80

Lasiluukusta (C) tulenarka= 80

Lattiasuoja (D) luukun sivulle= 40, luukun eteen= 40

neocube  |  P10

neocube  |  P12

neocube  |  P11

neocube  |  P13

neocube  |  P10

neocube  |  P12

neocube  |  P11

neocube  |  P13
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Mittapiirrokset ja suojaetäisyydet (cm)
Kaikki mitat senttimetreinä. Tuotekohtaisia pieniä eroja voi esiintyä johtuen toleransseista.

Takaseinä (A) tulenarka= 0

Sivuseinä (B) tulenarka= 80

Lasiluukusta (C) tulenarka= 80

Lattiasuoja (D) luukun sivulle= 40, luukun eteen= 40

Takaseinä (A) tulenarka= 0

Sivuseinä (B) tulenarka= 80

Lasiluukusta (C) tulenarka= 80

Lattiasuoja (D) luukun sivulle= 40, luukun eteen= 40

P20 ilman penkkiä P20 penkillä

neocube  |  P20

neocube  |  P22

neocube  |  P21

neocube  |  P23

neocube  |  P20

neocube  |  P22

neocube  |  P21

neocube  |  P23
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Jos takka liitetään piippuun sivusta tulenaran seinän läpi, on sivusuojaetäisyydeksi jätettävä vähintään 10 cm ja liitos tehtävä voimassaolevien 
määräysten ja ohjeiden mukaan.

Mittapiirrokset ja suojaetäisyydet (cm)
Kaikki mitat senttimetreinä. Tuotekohtaisia pieniä eroja voi esiintyä johtuen toleransseista.

Takaseinä (A) tulenarka= 0

Sivuseinä (B) tulenarka= 0

Lasiluukusta (C) tulenarka= 80

Lattiasuoja (D) luukun sivulle= 40, luukun eteen= 40

Takaseinä (A) tulenarka= 0

Sivuseinä (B) tulenarka= 0

Lasiluukusta (C) tulenarka= 80

Lattiasuoja (D) luukun sivulle= 40, luukun eteen= 40

neocube  |  C10

neocube  |  C20

neocube  |  C12

neocube  |  C23

C-sarja ilman penkkiä C-sarja penkillä
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6. Tyyppikilvet

neocube P1 neocube P2

neocube C1 neocube C2
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7. Asennusohjeet

Toimitussisältö

 � Tulipesä ja tulitiilet

 � Keraamiset kuoret

 � Teräksinen kansilevy

 � Suojakäsine

 � Muut tarvikkeet

 � Käyttö- ja asennusohjeet

Tavaroiden purkaminen pakkauksesta
Kun tavaroita puretaan, varmista, että purkutyökalut (terät, leikkuuterät, sakset jne.)  
Eivät aiheuttaa vaurioita.

Komponenttien kuljettaminen asennuspaikkaan

 � Kun kuljetat tavaroita, varmista, että kädet / käsineet ovat puhtaat.

 � Älä koskaan aseta keraamisia elementtejä terävien reunojen tai kulmien läheisyyteen.

 � Älä koskaan työnnä tai vedä keraamisia elementtejä lattiaa tai maata pitkin (naarmuuntumisvaara).

 � Kanna keraamiset elementit aina asennuspaikkaan, älä koskaan käytä kärryjä jne. niiden  
kuljettamiseen.

 � Takkaosaa saa kuljettaa vain pystyasennossa tai kallistettuna kevyesti taakse (selkäpuolelle);  
älä koskaan ota kiinni luukun puolelta tai luukusta.

 � Takkosaa saa kuljettaa vain tulipesän luukun ollessa kiinni.

Esimerkkikuva Esimerkkikuva Esimerkkikuva

Seuraavat asennuskuvat on otettu P10 mallin takasta.  
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2 3

1

Takaliitos (150mm) Kuljetussuoja

Takan siirto asennuspaikkaan

Jos takka liitetään piippuun takaa, poista metallinen 
suoja liitospaikasta.

Luukun vastapaino on kuljetuksen ajaksi kiinnitetty 
nippusiteillä. Poista ne.

Pura takka varovasti pakkauksestaan ja siirrä se  
asennuspaikkaansa.

Ennen takan asentamista tai sijoittamista 
asennuspaikalle, kaikki alustavat työt on 
oltava valmiita: Tämä sisältää:
Savupiipun liitos valmistelut  
Palamisilmayhteys. Jalkalistojen irroittami-
nen.

Neuvo:
Voit halutessasi laittaa säätöjalkoihin  
mukana toimitetut suojat. Näin toimien  
lattia ei naarmuunnu. 
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5 Säätöruuvien asento VAIHTOEHTO    poista lukkomutterit

Säädä 6 kpl säätöruuveja alas 8-avaimella kunnes ne 
ovat pohjalevyn tasossa.

Jos säädettävät jalat on käännetty aivan kiinni, lattian 
ja verhouksen välinen etäisyys on noin 40 mm - tätä 
rakoa voidaan pienentää noin 12

neocube takat toimitetaan niin että luukku sulkeutuu automaattisesti.  
Jos et halua että luukku sulkeutuu automaattisesti, lisää mukana toimitettu lisäpaino luukun vastapainoihin  
(avaa mutterit, poista prikat, laita lisävastapaino paikalleen ja kiinnitä prikat ja mutterit).

4 Muutos luukun sulkeutumiseen

Lukkomutterien poisto voi aiheuttaa takan 
heilumista myöhemmin.



17neocube P / C – Käyttö- ja asennusohjeet

6 Takan asennus

Asenna takka lopulliselle paikalleen.

VAIHTOEHTO   paloilmantuonti

7 Tarkka paikalleen asetus

P ja C mallit voidaan asentaa kiinni takaseinään. Myös tulenarkaan. Koska takan keraaminen kuori tulee 5 mm yli 
pohjalevyn takaosasta, on takan paikalleen asetus tehtävä niin että kuorelle on tilaa.

Jos takaseinä on epätasainen, on 
varmistuttava siitä että takaseinän ja 
pohjalevyn etäisyys on kaikissa kohdin 
vähintään 5 mm.

Poista jalkalistat koko takan alueelta.

Jos takalle tuodaan paloilma putkella, putki on asen-
nettava ennen takan siirtämistä lopulliselle paikalleen.

5 mm

Pohjalevy Takaseinä
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8 Säätöjalat

Säätöjalkoja voi kääntää pihdeillä tai sopivalla avaimella (koko 24).

9 Takan suoraan säätö

Käytä vatupassia allaolevien kuvien mukaan, ja säädä takka suoraan säätöjaloista.
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10 Tulipesän tulitiilet

- Asenna takalevy (1)

- Asenna sivulevyt (2)

Esimerkki P-sarjan takasta Esimerkki C-sarjan takasta

 

 
 

                         

4

5

2 2

3

6

1

3 3
4 4
5 5

6 6

1 1

2 2

- Asenna teräksinen tuki alempaa levyä varten (5)

- Asenna alempi levy (6)

- Asenna teräksinen tuki ylälevyä varten (3)

- Asenna ylälevy (4)
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11 | A Alemman keraamisen kuorielementin asennus (P10,C10 ja C20) ilman penkkiä

Elementin kiskossa on useita kierteytettyjä reikiä joita 
käytetään elementin kiinnitykseen pohjalevyyn.

Pohjalevy sisältää useita suuria reikiä joiden läpi  
kiinnitysruuvit ohjataan.

Laita keraaminen kuorielementti takan eteen niin että sen sisäpuolen metallikiskot ovat alareunassa. Näitä kiskoja 
käytetään elementin kiinnittämiseen ja kohdistamiseen.
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Kun alempaa keraamista kuorielemnttiä asennetaan, käytetään 2 erityyppistä ruuvia: Kiinnitysruuvit (2 ruuvia) ja 6 
säätöruuvia elementin asetteluun (6 ruuvia jotka ovat jo paikallaan pohjalevyssä).

Nosta alempi keraaminen elementti varovasti pohjalevylle ja liu‘uta se tasaisesti taakse paikalleen.
Sijoita elementti niin että se on tasaisesti luukun kehyksen kanssa oikealla ja vasemmalla puolella ja edessä.
Keraamisen elementin mukana toimitetut kiinnitysruuvit prikkoineen voidaan nyt laittaa löysästi paikalleen alhaalle 
eteen kuvan mukaan. Ruuvit kiristetään ja säädetään myöhemmin (kohta 17).

Säätöruuvi Kiinnitysruuvi ja 
prikka
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11 | B Alemman penkkielementin asennus (P12, P13, P21, P22, P23, C12 ja C23)

Elementin kiskossa on useita kierteytettyjä reikiä joita 
käytetään elementin kiinnitykseen pohjalevyyn.

Pohjalevy sisältää useita suuria reikiä joiden läpi  
kiinnitysruuvit ohjataan.

Laita alempi penkkielementti takan eteen. Elementissä on metallikiskot joita käytetään penkin kiinnittämiseen 
takkaan.

Esimerkkikuva P21-penkki kummallakin puolella Esimerkkikuva P23-penkki sivulla
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Penkkielementin asennuksessa käytetään kiinnitysruuveja (2). Penkkielementti säädetään seuraavasti:
- Penkki keskellä = neljä säädettävää jalkaa
- Penkki sivulla = kaksi säädettävää jalkaa ja säätöruuvit
Säätöruuvit ovat jo pohjalevyssä.

Aseta säädettävät jalat sellaiseen korkeuteen, että penkkielementti voidaan liu‘uttaa LUUKUN KEHYKSEN alle 
(penkki keskellä = 4 säädettävää jalkaa, penkki sivulla = 2 säädettävää jalkaa). Nosta penkkielementti varovasti 
pohjalevylle ja liu‘uta takaosaa kohti tasaisesti.
Sijoita seuraavasti: - Penkki kummallakin puolella = laita samaan tasoon luukun kehyksen kanssa edessä ja kum  
                                     mallakin sivulla
                                   - Penkki sivulla = laita samaan tasoon luukun kehyksen kanssa edestä ja lyhyeltä sivulta 
Penkkielementti voidaan nyt kiinnittää kiristämällä kiinnitysruuveja löyhästi (laita ruuvit paikalleen kuvan mukaan, 
katso nuolet). Ruuvit kiristetään ja säädetään myöhemmin (katso kohta 17).

Säätöruuvi Kiinnitysruuvi ja 
prikka
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Valmistelut: Sivujen keraamisten elemnttien kiinnitysmutterit on esiasennettu seuraavasti:
- yläosa = kaksi mutteria kierrepulttia kohti
- alaosa = yksi mutteri kierrepulttia kohti

Jotta neocube-takan ulkonäkö olisi paras mahdollinen, 
alemman- keskimmäisen- ja ylimmän keraamisen 
kuorielementin on oltava suorassa ja samalla tasolla. 
Tulipesän sivun keraamisia elementtejä voidaan 
kallistaa, ja näin saada yhtenäinen ulkonäkö koko 
takalle. Katso (kohta 15).

12 Tulipesän sivujen keraamiset elementit

yläosa=
kaksi mutteria  
kierrepulttia kohti

alaosa=
yksi mutteri  
kierrepulttia kohti



25neocube P / C – Käyttö- ja asennusohjeet

A

B

Sivuelementit voidaan nyt asentaa. Sivuelementit kiinnitetään muttereilla pidikkeeseen.
Jos sivuelementin alempi puoli ei asetu tarkasti paikalleen, on muttereita siirrettävä kierteillään.
Sivuosan yläpää voidaan kohdistaa asennettuna. Ylempi sivuosan pää on kohdistettava luukun kehyksen kanssa.

Tuotantotoleransseista johtuen voi olla että joudut poistamaan mutterit (A) saadaksesi sivuelementit 
oikeille paikoilleen - tämä ei vaikuta takan toimintaan.

12 | A Sivujen keraamisten elementtien asennus

Teräskiinnike

Spring steel

Spring steel

Spring steel
Yl

em
pi

 k
iin

ni
ty

sk
oh

ta
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Teräskiinnike painaa sivuelementtiä ulospäin - sivuele-
mentin yläosan paikkaa voidaan säätää taivuttamalla 
kiinnikettä, ja säätämällä kiinnitysmuttereiden B paikkaa.
Älä kiristä lukkomutteria A vielä, katso kohta 16.

Teräskiinnike painaa sivuelementtiä ulospäin 
- sivuelementin yläosan paikkaa voidaan 
säätää taivuttamalla kiinnikettä, ja säätämällä 
kiinnitysmuttereiden B paikkaa. Jos sivuelementin 
alempi osa ei kohdistu oikein, poista sivuelementti 
ja säädä muttereiden paikkaa. Alemmassa 
kiinnityskohdassa ei ole lukkomutteria eikä sitä voi 
säätää enää kun elementti on paikallaan.

Huom: Sivuelementtien lopullinen asento voidaan määritellä vasta kun ylempi ja alempi keraaminen elementti 
on paikallaan. Säädä ylemmän ja alemman elementin paikkaa samalla kun asennat ja säädät sivuelementtejä 
paikalleen (katso kohta 16).

B
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13 Ylemmän keraamisen elementin asennuksen valmistelu

Asenna mukana toimitetut kiinnikkeet paikalleen ylempään elemnttiin käyttäen prikkoja ja kuusiokoloruuveja.  
Älä kiristä ruuveja tiukalle vielä!

14 Ylemmän keraamisen elementin asennus

Nosta varovasti ylempi keraaminen elementti paikalleen ja työnnä tasaisesti takaosaa kohti. Asettele niin että  
elementti on tasaisesti luukun karmin kanssa.
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15 Verhouksen kohdistaminen - raon pienentäminen

Periaatteessa saumoissa pitäisi nyt olla rakoa vain tulipesän sivuelementtien ja ylemmän elementin välillä. Tätä 
rakoa voi pienentää säätämällä alempaa elementtiä ja sivuelementtejä yläs tai alas säätöruuveista.

Säädä saumarakoa säätöruuveilla jotka aiemmin olet kääntänyt alas.

Huomio: Ylempää elementtiä ei saa yrittää nostaa ylöspäin säätämällä ruuveja.

ennen jälkeen
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16 Säädä keraamisen kuoren saumarakoa

Vaikka sivuelementti on kohdistettu luukun karmiin, se voi olla siirtynyt ylempään elementtiin nähden.
Tämän voi varmistaa vasta kun ylempi elementti on paikallaan. Optimaalinen asennus voidaan nyt saavuttaa 
säätämällä muttereita sivuelementtien yläosassa. Tätä tarkoitusta varten yläosa on vedettävä ulospäin säätöä 
varten useita kertoja, kunnes optimaalinen asetus (paikka) on saavutettu.

Lisätietoja, katso kohta 12 A, sivu 21.

Kun elementti on lopullisella paikallaan, kiinnitä se 
muttereilla.

Liu‘uta ylempi keraaminen elementti eteenpäin kunnes pääset käsiksi tulipesän sivuelementin säätöön.
Huomio: Putoamisvaara! Ylempää keraamista elementtiä asennettaessa ja liikuteltaessa paikalla on oltava kaksi 
henkilöä. Toisen on tuettava elementtiä ettei se putoa paikaltaan asennus- tai siirtovaiheessa.
Kun työnnät ylemmän keraamisen elementin paikalleen, nosta sitä hiukan ylöspäin ettei se vahingoita 
sivuelementtejä. Toista toimenpide kunnes vaadittu tulos on saavutettu.

Varoitus!  
Putoamisvaara
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17

18

Alemman keraamisen elementin kiinnitys

Ylemmän keraamisen elementin kiinnitys

Kun koko kuori on asennettu, kiristä elementin kiinnitysruuvit pohjalevystä.

Kun koko kuori on paikallaan, kiinnitä ylempi keraaminen elementti kiinnikkeisiinsä (2). Kiinnitä ensin ruuvi 1 ja 
sitten ruuvi 2.

1

2

Kiinnitysruuvi ja 
prikka



30 neocube P / C – Käyttö- ja asennusohjeet

19 Teräksisen kansilevyn asennus

Laita teräksinen kansilevy varovasti ylemmän keraamisen elementin päälle, niin että kiinnityspultit osuvat reikiinsä 
(katso kuva).

Päältäliitos Takaliitos
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 Täysin valmis neocube takka
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Päivämäärä: Sarjanumero.:
(katso tyyppikilpi)

Asennusyritys:

Onko savupiipun veto 
tarkistettu?

 Kyllä     Ei

Yli 20-25 Pa:n veto piipussa voi vaikuttaa takan toimintaa. Voi johtaa lasin nokeutumiseen tai melun lisääntymiseen.

Takkaa koepoltettu  Kyllä     Ei

Takan käyttäjä koulutettu takan käyttöön ja huoltoon. Käyttöohjeet annettu:

Allekirjoitukset:

Asentaja Asentaja Käyttäjä

Vuosihuolto:

Työn tyyppi

Sukunimi:

Päivämäärä:

Allekirjoitus:

 ÄHuomio: : Pidä ohje ja muut takan paperit säilössä niin että ne on helppo löytää jos takkaa huolletaan.

8. Asennuspöytäkirja

Ensiöilmaa syötetään tuhkalaatikon ja arinan läpi tulipesään. Tästä johtuen arina ja tuhkalaatikko eivät  
saa olla tukossa tai täynnä tuhkaa.

Toisioilmalla säädetään palon tehoa. Osa toisiopaloilmasta virtaa yläkautta lasiluukulle polttaen siitä  
nokea pois. 

Kun takka on syttynyt kunnolla, sulje ensiöpaloilmansyöttö siirtämällä vipu keskelle.

Kun takkaa ei käytetä, siirrä säädin vasemmalle - ensiö- ja toisioilma suljetaan.

Säädin vasemmalla Säädin keskellä Säädin oikealla

9. Takan käyttö

Paloilmansäätö

Säädin vasemmalla: Ensisijainen ja toissijainen ilmanotto suljettu
Säädin keskellä: Ensiöilmanotto suljettu
 Toissijainen ilmanottoaukko on auki
Säädin oikealla: Ensisijainen ja toissijainen ilmanotto ovat auki
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Lämmitys ensimmäistä kertaa
Kun takkaa lämmitetään ensimmäistä kertaa, sen pinnalla oleva maali kovettuu. Tästä syystä luukku ja
tuhkalaatikko tulee avata erittäin varovasti, jotta tiivisteet eivät tarttuisi maaliin. Maali voi kovettuessaan 
antaa epämiellyttävän hajun, siksi sinun on varmistettava, että huone on hyvin tuuletettu.

Hyväksytyt polttoaineet
neocube-puulämmitteiset takat ovat EN-hyväksyttyjä vain puun polttamista koskevien standardien 
mukaisesti. Suosittelemme kuivatun puun käyttöä, jonka kosteusprosentti on enintään 18%. Jos 
kosteusprosentti on korkeampi, tämä voi johtaa noen kertymiseen, haitallisiin päästöihin ja tehottomaan 
polttoon. Suosittelemme ostamaan kosteusmittarin tarkistaaksesi säännöllisesti, että polttopuut ovat 
riittävän kuivia. 
Huomaa: Märkä puu johtaa tehottomaan palamiseen ja noen tuotantoon. Lisäksi paljon
energiaa käytetään puun kuivaamiseen huoneen lämmittämisen sijasta.

Suositellut polttopuulajit
Tämän takan polttoaineena voidaan käyttää puulajeja, kuten koivu, pyökki, tammi, jalava, havupuut ja 
hedelmäpuut. Eri puutyyppien ero ei ole polttoainearvossa, vaan painossa tilavuusyksikköä kohti. Koska 
pyökki painaa enemmän kuutiometriä kohti kuin sama määrä tavallista kuusta, se tuottaa enemmän 
lämpöä.

Kielletyt polttoainetyypit
Älä polta seuraavia materiaaleja takassa:
• painettu paperi • lastulevy • muovi • kumi • syttyvät nesteet
• roskat, kuten maitopurkit, • maalattu, lakattu tai vedenpitävä puu
Näiden materiaalien palaminen on kielletty, koska palamisen aikana ne kehittävät aineita, jotka ovat 
haitallisia terveydelle ja ympäristölle. Nämä aineet voivat myös vahingoittaa takkaa ja savupiippua ja 
mitätöivät takuun. Takassa saa polttaa vain puhdasta ja kuivaa polttopuuta. 

Puun varastointi
Varastoimalla puut ulkona katoksessa ainakin yhden vuoden ajan (mieluiten kahden), voidaan saavuttaa 
enintään 18% kosteusprosentti. Sisätiloissa varastoitu puu voi tulla liian kuivaa ja siksi palaa liian nopeasti. 
Tämä ei koske sytytyspilkkeitä, joita tulisi varastoida sisätiloissa muutama päivä ennen käyttöä.

Polttopuiden koko
Koska polttopuun koko vaikuttaa palamaiseen, seuraavat mitat on huomioitava

Puun tyyppi Pituus cm Halkaisija cm

Sytytyspilkkeet 20-31 2-5

Klapit 20-31 7-9

Valmiiksi leikatut teräslevyt tuhkalaatikon alla:
Epäsuotuisissa paikallisissa olosuhteissa (esim. 
huonovetoinen savupiippu tai huono veto muuten), sinulla on 
mahdollisuus poistaa teräslevyt tuhkalaatikon alta (yhteensä 
kuusi kappaletta).
Seurauksena on, että saat enemmän paloilmaa tulipesään,  
ja veto paranee.

Teräslevyt
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Huono palaminen
Jos tulipesän tulitiilet ovat mustat polton jälkeen, on palo huono. Ilmansyöttöä on lisättävä pitämällä 
paloilmansäätöä enemmän auki. 

Lisää vähän puita kerrallaan
Paras palaminen saavutetaan lisäämällä kerralla pieni määrä puuta. Jos lisäät liian paljon puuta, vie myös 
kauan optimaalisen palamislämpötilan saavuttamiseksi.

Varmista, että paloilmaa on riittävästi
Sinun on myös varmistettava - varsinkin kun tulet sytytetään takkaan - että takka saa runsaasti ilmaa niin 
että tulipesän lämpötila nousee nopeasti. Näin toimien palamisessa syntyvät kaasut ja hiukkaset palavat. 
Muuten ne aiheuttavat noen kertymisen savupiippuun, johtaen nokipaloon tai pääsevät ympäristöön 
haitallisina päästöinä. 
Liian vähäinen ilmansyöttö johtaa tehottomaan palamiseen ja alhaisempaan lämmöntuottoon. 

Lämmitys yön yli
Takkaa ei pidä yrittää polttaa yön yli lisäämällä puita ja pienentämällä paloilmansaantia hyvin pienelle 
ennen nukkumaan menoa. 
Jos kuitenkin toimit niin, siitä aiheutuu suuri määrä haitallisia savukaasuja ja päästöjä sekä piipun ja takan 
nokeentumista joka voi johtaa nokipaloon. 

Polttopuun enimmäismäärät
Lisättävät polttoaineen enimmäismäärät: Puu: 2,1 kg / tunti
Suurempien polttoainemäärien lisääminen voi johtaa ylikuumenemiseen ja vahingoittaa takkaa, liian suuri 
polttopuumäärä tai väärä polttoaine mitätöi takuun.

Kuinka sytyttää tuli oikein
 � Valmistele sytytyksessä tarvittavat materiaalit - pilkkeet, sytytyspalat,  

polttopuut.

 � Avaa ensiö- ja toisioilman syöttö maksimissaan (vipu oikealla)

 � Avaa tulipesän luukku

 � Aseta kaksi tai kolme sytytyspalaa tulipesän pohjalle. 
Sijoita päälle pilkkeitä. Aseta päälle yksi tai kaksi klapia.

 � Sytytä ja sulje tulipesän luukku. 

 � Kun puu palaa hyvin, voit säätää paloa paloilmansäätimellä  
(vipu oikealla = maksimi teho)

 � Kun lisäät puita, toimi kuten sytyttäessä: 
Avaa paloilmansäätö, avaa tulipesän luukku varovasti, lisää puuta,  
sulje luukku.

 � Odota, kunnes lisäämäsi puu palaa hyvin.

 � Säädä sitten tehoa paloilmansäätimellä. 

esimerkkikuva

esimerkkikuva

Pitkä palamisaika
Kun tulet on sytytetty, sinun on pidettävä huolta että liekki palaa hyvin. Jos näin ei ole, on paloilma säädetty 
liian pienelle ja sinun on käännetävä paloilmansäädintä auki oikealle. 
Pisin palamisaika saavutetaan asettamalla vipu keskelle.
Lisättyäsi lisää puuta, työnnä vipua oikealle, jotta pääilma pääsee virtaamaan tulipesään niin että uudet 
puut syttyvät hyvin.  
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Lämmitys
Jos takka lämmitetään ulkolämpötilan ollessa on korkea, äkillinen lämpötilan nousu voi aiheuttaa häiriöitä 
savupiipun vedossa, ja veto voi olla huono.
Tässä tapauksessa takka on täytettävä pienemmillä määrillä polttopuita ja sitä on käytettävä paloilmansäätö 
auki, jotta puut palavat nopeammin (ja syttyvät nopeammin), siten veto on parempi.

Lämmitysvaiheen päättäminen
Kun palo muuttuu hiillokseksi, sulje paloilmansäädin. Takka jatkaa lämmönluovutusta pitkään. Muten se 
jäähtyy nopeasti (kylmän) paloilmavirtauksen vuoksi ja lämpö karkaa savupiipun läpi.

Nokipalo savupiipussa
Jos käytetään väärää polttoainetta tai liian kosteaa polttoainetta, noen kertyminen savupiippuun voi 
aiheuttaa nokipalon. Sulje takan kaikki paloilmansyöttöaukot ja kutsu heti palokunta. 
Savupiipun nokipalon jälkeen nuohoojan on tarkistettava savupiippu halkeamien ja paineenkestävyyden 
varalta.

10. Puhdistus

Puhdistus tulee suorittaa vasta, kun takka on täysin jäähtynyt.

Lasin puhdistaminen
Takka on suunniteltu siten, että toisioilma huuhtelee luukun lasia. Kun takka palaa oikein, lasi pysyy yleensä 
puhtaampana. Ohutta nokikerros ei kuitenkaan voi välttää, jos käytetään huonolaatuista polttoainetta 
(kostea puu) tai jos palamisilma ei ole riittävästi.
Puhdista lasi vasta, kun takka on jäähtynyt. Käytä kosteaa paperia, joka on kastettu tuhkaan.
Tämän avulla voit poistaa noen lasipaneelista. Kostuta sitten puhdas paperi ja pyyhi lasi puhtaaksi. Valmistaja 
ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat kemiallisista puhdistusaineista.

Puhdista maalatut pinnat pehmeällä, kuivalla kankaalla - älä käytä hankaavia puhdistusaineita, 
rasvanpoistoaineita, kosteaa pyyhettä jne. missään olosuhteissa. Muista, että takka ei ole maalatusta 
pinnasta huolimatta ruostumaton.

Kaikissa P ja C malleissa luu-
kun sivulasien avausmekanismi 
on sama.
Puhdistaaksesi lasit, avaa 2 
lukitussalpaa ylä- ja alaosasta 
kun luukku on painettu täysin 
alas (katso kuva vasemmalla). Kun lasit on puhdistettu, sulje 

sivulasit ja lukitussalvat.
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Huomautuksia: Älä käytä vahvoja happoja (esim. Suolahappoa, rik-
kihappoa, fluorivetyhappo, ammoniumfluoridi) tai vahvoja emäksiä 
(esimerkiksi sooda, kaliumhydroksidi). Käytä keraamisten pintojen 
puhdistukseen hankaamatonta lianpoistoainetta jossa ei ole liuottimia 
poistamaan jäännöslika, jos lika ei irtoa kostealla sienellä.

 Ä Huomio: Älä käytä tuotteita, jotka sisältävät fluorivetyhappoa tai 
sen johdannaisia.

 Ä Huomio: Älä koskaan käytä takkaa ilman tuhkalaatikkoa!

Keraamisen kuoren puhdistus
Keraaminen kuori ei ole huokoinen niinkuin esimerkiksi luonnonkivi. Siksi epäpuhtaudet tai voimakkaasti 
värilliset nesteet eivät pääse pinnan sisään. CB-puhdistusaine helpottaa huoltoa ja tarjoaa keraamiselle 
kuorelle optimaalisen suojan likaantumiselta.

Tuhkalaatikon tyhjennys
Huomaa että tuhkan joukossa voi olla hehkuvia kekäleitä useita päiviä tulen sammumisen jälkeen. Tyhjennä 
siksi tuhka vain palamattomaan kannelliseen astiaan, jota säilytetään palamattomalla alustalla.

Tyhjentääksesi tuhkalaati-
kon, nosta arina ylös mukana 
toimitetulla koukulla. Sulje 
tuhkalaatikon kansi ja nosta se 
ylös.

11. Huolto

Huoltotöitä saa suorittaa vasta, kun takka on täysin jäähtynyt.

Yleisohje
Huoltotöitä saa suorittaa vain kun takka on kylmä. Takka on huollettava / puhdistettava päivittäisn. Imuroi 
takan ulkopinnat pölynimurilla pehmeää suulaketta tai harjas-suulaketta käyttäen, tai voit myös puhdistaa 
ulkopinnat pehmeällä, kuivalla kankaalla tai harjalla. Mutta muista puhdistaa takka vain kun se on kylmä. 
Älä käytä vettä, alkoholia tai muita puhdistusaineita koska se vahingoittaa maalia. 
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Huolto
Takkaan on tehtävä perusteellinen tarkastus vähintään joka toinen vuosi.
Tarkastus sisältää:
• Takan perusteellinen puhdistus.
• Tarkasta tiivisteet ja vaihda ne, jos ne ovat vaurioituneet tai eivät enää ole pehmeitä.
• Tulipesän tulitiilten tarkistus.
• Tulipesän pohjaosien tarkistus. 
• Saranat ja lukituskoukut on voideltava kuparirasvalla (kuumuudenkestävä 1100 ° C: seen saakka).

Huollon saa suorittaa vain pätevä asentaja. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

12. Toimintahäiriöt

Nokinen lasi
• Puu on liian kosteaa. Käytä vain puuta, jota on varastoitu katoksen alla vähintään 12 kuukautta ja jonka 
kosteuspitoisuus noin 18%.
• Oven tiiviste ei ehkä ole kunnossa

Savun tulo huoneeseen luukun avaamisen yhteydessä
• Savupiipun savupelti voi olla kiinni. Avaa savupelti.
• Savupiipussa ei ole vetoa. Katso savupiipua kuvaavaa osaa tai ota yhteyttä paikalliseen nuohoojaan.
• Savupiipun nuohousluukkua ei ole suljettu kunnolla tai se on pudonnut pois. Vaihda tai asenna uudelleen.
• Älä koskaan avaa ovea, kun tulipesässä on liekkejä.

Tehoa ei ole mahdollista säätää
• Luukun- tai tuhkalaatikon tiiviste ei ole kunnolla suljettu. Vaihda tiiviste.
• Jos veto on liian voimakas savupiipussa, paloilmansäätöä on suljettava hiukan. Jos takka ei ole käytössä
sulje paloilmansäätö.
• Jos tulipesän teräslevyt ovat taipuilleet takka ei lämmitä oikein. Lopeta takan käyttö ja ota yhteyttä 
asiantuntijaasi.

Huono veto 
• Onko savupiippu liian matala tai poikkileikkaus sopimaton?
• Eikö savupiipua tai savuputkea ole tiivistetty kunnolla?
• Onko luukku auki toisessa takassa joka on liitetty samaan piippuun?

Vaikea sytyttää
• Onko paloilmaa liian vähän?
• Onko tuhkalaatikko täynnä?
• Onko savunpoistoaukko tukossa?
• Ovatko paloilmansäätimet kiinni?
• Onko liitosputki savupiippuun kunnolla tiivistetty?

Takka antaa liian paljon lämpöä
• Ovatko palamisilman säätimet täysin auki?
• Onko tulipesän luukku suljettu oikein? 
• Onko tuhkalaatikko täysin paikallaan?
• Onko polttoainetta liikaa?

Jos toiminnassa esiintyy häiriöitä, joita et pysty ratkaisemaan itse, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
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14. Tuotetiedot EU 2015/1186 mukaan

13. Suoritustasoilmoitus

Lataa suoritustasoilmoitus seuraavasta linkistä: www.neocube-fire.com

Valmistajan nimi: CB stone-tec GmbH

Malli: P10 P11 P12 P13 P20 P21 P22 P23

Energialuokka: A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Teho (kW) 5,7 5,7 5,7 5,7 7,8 7,8 7,8 7,8

Energiatehokkuusindeksi EEI: 110,0 110,0 110,0 110,0 111,0 111,0 111,0 111,0

Polttoaineen energiatehokkuus  
Nimellinen lämmöntuotto:

82,1 82,1 82,1 82,1 82,9 82,9 82,9 82,9

Polttoaineen energiatehokkuus  
minimikuormituksella (jos sovellettavissa):

N.A.

Erityiset varotoimet  
(rakentamisen, kunnossapidon aikana):

Katso ohjeet

Valmistajan nimi: CB stone-tec GmbH

Malli: C10 C12 C20 C23

Energialuokka: A+ A+ A+ A+

Teho (kW) 7,8 7,8 7,8 7,8

Energiatehokkuusindeksi EEI: 111,0 111,0 111,0 111,0

Polttoaineen energiatehokkuus 
Nimellinen lämmöntuotto:

82,9 82,9 82,9 82,9

Polttoaineen energiatehokkuus  
minimikuormituksella (jos sovellettavissa):

N.A.

Erityiset varotoimet  
(rakentamisen, kunnossapidon aikana):

Katso ohjeet

P-Sarja:

C-Sarja:
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15. Energiamerkintä
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Valmistaja pidättää oikeuden virheisiin ja painovirheisiin. Kaikki tiedot perustuvat maaliskuu 2019 tilanteeseen ja tietoihin. 

CB stone-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen

www.neocube-fire.com


