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Tekniske data 
 
 
 
 
 
 
 

POD 8K/SL  
Bredde/Diameter XXX mm 
Høyde: XXX mm 
Tankinnhold: 4,8 liter 
Max. effekt: 2100 W 
Max. forbruk: 0,22 l/time 
Nettovekt: 4,5 kg 

POD 3K/SL  
Bredde/Diameter 350 mm 
Høyde: XXX mm 
Tankinnhold: 2,2 liter 
Max. effekt: 1300 W 
Max. forbruk: 0,12 l/time 
Nettovekt: 4,0 kg 

 
Montering 
 
Ta ovnen ut av kartongen. Fjern all emballsje og skru fast den medfølgende brunnplaten (gjelder POD 3K/SL). Fyll så 
brensel på tanken. Ovnen er utstyrt med POD-originalveke, trimmet og prøvebrent av fabrikken. Ved utsskifting: Be om 
POD-veke til 8K/SL eller 3K/SL 
 
Fylling av brensel 
 

• Ovnen skal være slukket og avkjølt før brensel påfylles.  
• Bruk kun lampeolje eller ren parafin, ikke under noen omstendighet white-spirit eller 
 eksplosive væsker som f.eks. bensin eller rødsprit. Bruk heller ikke gammel parafin 
 som lukter stramt og har gulaktig farge. Kommer det vann i tanken, må den tømmes. 
 Tørk den grundig, og ta veken ut av brenneren. Sett veken tillbake på plass etter at 

den er tørr. Fyll drivstoff til nivåmåleren kommer til den grønne markeringen (fig. 1).  
La veken suge opp brensel før ny tenning  

• Skru av påfyllingslokket og fyll på parafin. Bruk trakt. 
• Skru på påfyllingslokket. Fig. 1 
• Tenk på at kald parafin utvider seg når den kommer i romtemperatur. 
 
Tenning 
 
1. La veken suge opp brensel i ca. 30 minutter før første gangs tenning. 
2. Dra ut (lås opp) låsefjæra til venstre for vekeskruen, og legg ovnens øvre del helt over til siden. 
3. Skru veken opp. 
4. Tenn på veken slik at flammen brenner rundt hele veien. 
5. Skru veken ned slik at 3 hullrader synes på flammesprederen. 
6. Rett opp den øvre delen av ovnen og pass på at fjæra låser øvre og nedre del fast sammen. 
7. Juster veken med vekskruen til ønsket effekt (=høyde på flammen), men kontroller samtidig, særlig de første 30 min. at 

flammen forblir helt blå. 
8. Bilde med riktig og feil flammehøyde er klebet til tanken. Når brenneren blir varm, vil flammen trekke seg opp. Skru 

veken noe ned om flammen blir gul (for høy). Det kan oppstå en gul stikk-flamme et sted på veken, mens resten av 
flammen forblir blå. Slukk da flammen og fjern eventuelle sotkorn, veketråder og annet rusk fra det stedet før ny 
opptenning. 

 
Slukking 
 
Skru veken ned. Skru veken opp igjen, og kontroller at den virkelig er slukket før delene låses igjen. Ovnen kan avgi lukt 
etter slukking; og om man vil, la den derfor kjølne ”utendørs”. 
 
Å ta fra hverandre kurv og tank (gjelder POD 3K/SL) 
 
1. Dra ut låsefjæra og legg ovnens øvre del helt over til høyre. 
2. Fell låshaken til venstre og la den gli ned i sitt spor. 
3. Løsne kurven ved å først løfte opp akselen fra sporet på den ene siden av hengslet og deretter løfte ut den andre 

enden av akselen fra hullet i hengslet. 
 
Sammensetning av kurv og tank (gjelder POD 3K/SL) 
 
1. Fest kurven ved å først tre inn akselen i hullet på den ene siden av hengslet og deretter den andre enden av akselen i 

sporet på hengslet. 
2. Fell tilbake låshaken. Steng kurven. Pass på at låseknappen griper in i sitt feste. 
 
Vekerensing 
Riktig vedlikehold er viktig. Veken må renses etter en tids bruk, f.eks. etter å ha brukt ovnen 100 timer og veken er blitt 
forkokset på toppen. Dette må gjøres mens ovnen er kald. 
 

• Skru veken helt ned. Lås opp overdelen og ta ut flammesprederen (i sentrum av veken). 
• Bruk saks eller skarp kniv til å høvle av kokspartiklene og gjøre veketoppen jevn.  
• Løse tråder må klippes vekk. Fjern smuss. 
• Skru veken ned, sett delene på plass igjen og ovnen er klar til bruk på nytt. 
 



 
 

 
Vekebytte 
Når veken til slutt blir for kort til å kunne gi helt blå flamme selv i høyste posisjon, må den byttes. 
 
1. Lås opp overdelen, ta ut flammesprederen. (POD 3K/SL: Løsne også det ytre vekerøret). 
2. Vri brennerkurven til venstre og løft den opp. (POD 3K/SL: Fjern de 3 skruene på galleriet og løft det opp). 
3. Trekk veken helt ut med vekeskruen og fingrene. 
4. Puss brenneren og særlig vekerøret fritt for slagg og smuss med fin stålull, slik at den nye veken glir lett inne i røret. 
5. Sett den nye veken på samme sted slik at tannhjulet på vekeskruen griper fatt i hullene på vekehylsen. 
6. Skru veken ned, og sett brennerkurven (galleriet på POD 3K/SL) og sprederen på plass igjen. 
7. Vi anbefaler å bytte veke årlig. 
 
Tips om lagring 
 
1. Tørk vekk støv og smuss fra ovnen og puss/rengjør brenneren. Skulle veken gå tregt, må den tas ut. Puss vekerøret i 

brenneren med fin stålull før alt settes på plass igjen, men pass på att veketoppen ikke ødelegges. 
2. Oppbevar ovnen og bunnplaten på et tørt ventilert sted. Ta også godt vare på bruksanvisningen og skruene til 

brunnplaten. 
 
Forsiktighetsregler 
 
A. Bruk kun varmeolje eller vanlig parafin. 
 
B. Ovnen skal være slukket og avkjølt før brensel påfylles. 
 
C. Påfylling skal skje i friluft. 
 
D. Ovnen skal skrus fast til brunnplaten før bruk. 
 
E. Ovnen må bare brukes i rom hvor temperaturen normalt ikke overstiger vanlig rumtemperatur. 
 
F. Ovnen må bare brukes under tilsyn og i godt ventilerte rom. Den må ikke brukes i rom hvor folk sover. 
 
G. Ovnen må ikke tildekkes eller plasseres nær brennbart materiale. 
 
H. La ikke barn leke nær ovnen. 
 
I. Husk at ovnen forbruker oksygen og at De må sørge for frisklufttilførsel når ovnen er i bruk. 
 
J. Skulle ovnen ikke virke tillfredsstillende –kontakt Deres forhandler. 
 
K. La aldri ovnen brenne tom. 
 
L. Det er forbudt å bruke ovnen i forsamlingslokaler, skoler, hoteller, herberger, sykehus og andre pleieanstalter, 

forretninger, varelagre, pakkhus og uthus, uten spesiell tillatelse fra den lokale brannsjefen. 
 

 
ADVARSEL! 

Ovnen må bare brukes under tilsyn. 
Den må ikke brukes i rom hvor folk sover. 

Husk at ovnen forbruker oksygen og at De må sørge for frisklufttilførsel når ovnen er i bruk. 
BRUK OG VEDLIKEHOLD OVNEN IFØLGE BRUKSANVISNINGEN! 
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I følge brannloven er det plassert et skilt på oven: 
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