
Μόλις αγοράσατε ένα προϊόν της εταιρείας Δ&Λ ΤΣΕΖΑΝΑ Ο.Ε., πέρα από μία σωστή συντήρηση οι ξυλόσομπές μας απαιτούν μία εγκατάσταση σύμφωνη 
με την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι πολύ σημαντικό για τον καταναλωτή να ξέρει πώς να χρησιμοποιεί σωστά την ξυλόσομπά του σύμφωνα με τις υποδείξεις 
που προσφέρουμε. Γι' αυτόν τον λόγο πριν να εγκαταστήσετε το προϊόν μας θα πρέπει να διαβάσετε ενδελεχώς αυτό το εγχειρίδιο και να ακολουθήσετε τις 
οδηγίες χρήσης μας και συντήρησης 
Λειτουργία 
Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου καύσιμου πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για την θέρμανση ενός κυβικού μέτρου, χρειάζονται 25 με 180 Watts ανάλογα 
με την θέση, την μόνωση, την εξωτερική θερμοκρασία και τον άνεμο.  Σε όλα τα μοντέλα της Δ&Λ ΤΣΕΖΑΝΑ Ο.Ε., κατά τα πρώτα ανάμματα φωτιάς είναι 
λογικό να παραχθεί καπνός. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι καίγονται κάποια συστατικά της αντιθερμαντικής μπογιάς την ίδια στιγμή που κολλάει η μπογιά 
στην σόμπα. Για αυτό το λόγο συνιστάται να αερίζεται για μεγάλο διάστημα το δωμάτιο μέχρι να εξαφανισθεί ο καπνός. 
 -Για τη διαδικασία ανάμματος της σόμπας συνιστάται να χρησιμοποιούνται χαρτιά, ταμπλέτες για άναμμα και μικρά ξύλα. Σε αυτή τη διαδικασία ανάμματος 
οι δίοδοι αέρα της σόμπας πρέπει να είναι απόλυτα ανοιχτές. Εάν θεωρηθεί αναγκαίο, μπορείτε επίσης για να βοηθηθείτε, στην αρχή, να ανοίξετε το συρτάρι 
με τις στάχτες. - Αφού η φωτιά έχει αποκτήσει δύναμη, κλείστε τελείως το συρτάρι για τις στάχτες (εάν το ανοίξατε προηγουμένως) και ρυθμίστε την ένταση 
της φωτιάς κλείνοντας σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό τις εισόδους αέρα. 
-Για να πετύχετε μία αργή καύση πρέπει να ρυθμίσετε την ένταση της φωτιάς με τις εισόδους αέρα. Αυτές πρέπει να είναι πάντα ανοιχτές έτσι ώστε να 
επιτρέπεται η παροχή αέρα καύσης 
- Το κάτω συρτάρι χρησιμεύει στην απομάκρυνση των σταχτών. Αδειάστε το συχνά χωρίς να περιμένετε να γεμίσει υπερβολικά για να αποφύγετε να χαλάσει 
η σχάρα, προσέξτε με την στάχτη που μπορεί να καιει ακόμα και 24 ώρες μετά 
-Μην ανοίξετε την πόρτα της συσκευής με απότομο τρόπο με σκοπό να αποφύγετε την έξοδο του καπνού. Μην ανοίξετε ποτέ την πόρτα της σόμπας χωρίς να 
ανοίξετε προηγουμένως την δίοδο αέρα. Ανοίξτε την πόρτα μόνο για να ανανεώσετε με τα κατάλληλα καύσιμα.  
- Το τζάμι, τα εξαρτήματα από μπρούντζο και η συσκευή γενικά μπορούν να αναπτύξουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες με κίνδυνο να προκαλέσουν εγκαύματα 
-Φυλάξτε μακριά τα παιδιά για να αποφύγετε εγκαύματα κατά τη χρήση.  
Απορρόφηση 
Η απορρόφηση είναι αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ της ατμοσφαιρικής πίεσης και της πίεσης στην βάση της εστίας. Μεγαλύτερη απορρόφηση επιτρέπει 
την χρήση περισσότερου καυσίμου και ανοικτής εστίας. Χαμηλή απορρόφηση έχει αποτέλεσμα την επιστροφή καπνού στην εστία και μπορεί να 
αντιμετωπισθεί με γρήγορο φλόγισμα και καύση ξηρών μικρών ξύλων (δαδί) και χαρτιών. Μετά το άναμμα και την θέρμανση της καμινάδας η απορρόφηση 
θα αυξηθεί. 
Κύριες αιτίες χαμηλής απορρόφησης: 
-Επίστρωση καπνιάς μέσα στην καπνοδόχο με αποτέλεσμα μείωσης της διαμέτρου της 
-Ραγισμένη καπνοδόχος , χαλαρές ενώσεις στις σωλήνες 
-Χρήση μιας καπνοδόχου για πολλές εστίες στο ίδιο επίπεδο  
-Επιστροφή καπνού μπορεί επίσης να παρατηρηθεί όταν ο καιρός γίνει ξαφνικά πιο ζεστός. Τα ζεστά αέρια δεν μπορούν τότε να διοχετευθούν στην 
ατμόσφαιρα με την ίδια ευκολία. 
-Όταν η οροφή δεν είναι αεροστεγής η όταν ανοίξουμε παράθυρο στον επάνω όροφο υπάρχει περίπτωση δημιουργίας αντίστροφης ροής αέρα 
-Όταν η κατάληξη της καπνοδόχου δεν είναι κατάλληλα τοποθετημένη η όταν λόγω άνεμου δημιουργούνται συνθήκες υπερπιεσης στην καπνοδόχο. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά Δ&Λ ΤΣΕΖΑΝΑ Ο.Ε.: 
Τα χυτά τμήματα των προϊόντων της Δ&Λ ΤΣΕΖΑΝΑ Ο.Ε., παράγονται στην Κίνα. Η συναρμολόγηση γίνεται στις εγκαταστάσεις μας στο Αιγαλεω. Τα τζάμια 
εστίας είναι Γερμανικά κεραμικά ROCER ενώ τα τζάμια φούρνου και τα μπρούτζινα εξαρτήματα είναι Ελληνικά  
 Η επίτευξη της επιθυμητής απόδοσης εξαρτάται πάντα από τα καύσιμα την απόδοση και υγρασία τους, το κατάλληλο φλόγισμα και τροφοδότηση ξύλου, την 
ρύθμιση της ροής αέρα και της απορρόφησης. Όλα τα μοντέλα είναι κατασκευασμένα από αρίστης ποιότητας μαντέμι 4-8 χιλιοστών. 
Τα τζάμια  εστίας είναι κεραμικά ενώ τα τζάμια στους φούρνους έχουν δεχθεί επεξεργασία σκλήρυνσης. 
Εγκατάσταση 
-Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να πληρούνται όλοι οι τοπικοί κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται σε εθνικούς και 
ευρωπαϊκούς κανόνες. 
-Η εγκατάσταση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κατακόρυφη, αποφεύγοντας την χρήση γωνιών και παρακάμψεων. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση 
συνδεθεί με έναν αγωγό καπνοδόχου οικοδομής, συνιστάται οι σωλήνες να φτάνουν έως την εξωτερική έξοδο. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση 
πραγματοποιηθεί μόνο με σωλήνες θα πρέπει να έχει 3 ευθύγραμμα μέτρα τουλάχιστον. 
-Προσοχή: η εγκατάσταση αυτής της ξυλόσομπας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από ειδικευμένο προσωπικό. Μην φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού.  
-Προσοχή: αυτή η σόμπα πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα χώρο με καλό εξαερισμό. Συνιστούμε να υπάρχει τουλάχιστον ένα παράθυρο που να μπορεί να 
ανοιχτεί, στο δωμάτιο στο οποίο θα εγκατασταθεί η σόμπα.  
-Μην τοποθετήσετε την σόμπα κοντά σε εύφλεκτους τοίχους. Η σόμπα πρέπει να εγκατασταθεί σε έδαφος μη εύφλεκτο, διαφορετικά θα πρέπει να 
τοποθετηθεί μία πλάκα κάτω από την σόμπα, η οποία θα πρέπει να καλύπτει την επιφάνεια της σόμπας και να προεξέχει 15 εκ. στα πλάγια και 30 εκ. στο 
μπροστινό μέρος.  
-Ενώ η σόμπα λειτουργεί απομακρύνετε από αυτήν οποιοδήποτε υλικό που μπορεί να αλλοιωθεί λόγω ζέστης: έπιπλα, κουρτίνες, χαρτί, ρούχα, κλπ. .  
-Είναι αναγκαίο να έχετε προβλέψει την προσβασιμότητα για τον καθαρισμό της συσκευής, του μπουριού και της καπνοδόχου. Εάν σκέφτεστε να 
εγκαταστήσετε την 
σόμπα σας κοντά σε έναν μη εύφλεκτο τοίχο, σας συνιστούμε να αφήσετε μία ελάχιστη απόσταση για να διευκολύνετε τις λειτουργίες καθαριότητας.  
-Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σε πατώματα που να έχουν την κατάλληλη φέρουσα ικανότητα. Εάν η υφιστάμενη κατασκευή δεν πληροί την 
προαναφερθείσα προϋπόθεση, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα (για παράδειγμα μία πλάκα κατανομής βάρους) για να επιτευχθεί αυτό.  
Συντήρηση 
-Συνιστάται να καθαρίζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το τζάμι για να αποφύγετε να μαυρίσει από τα υπολείμματα της καπνιάς. Στο εμπόριο υπάρχουν 
ειδικά καθαριστικά για αυτό. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό. Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε ποτέ τη σόμπα ενώ λειτουργεί.  
- Επίσης είναι σημαντικό να καθαρίζετε συχνά τους συνδέσμους καπνών της συσκευής και να βεβαιώνετε την απουσία φραγής πριν να ξανανάψετε τη 
συσκευή μετά από μία εκτεταμένη περίοδο μη χρήσης. Στην αρχή κάθε σεζόν είναι σημαντικό ένας επαγγελματίας να πραγματοποιεί μία συντήρηση της 
εγκατάστασης σας.  
-Σε περίπτωση ανάφλεξης στην καπνοδόχο, εάν μπορείτε, κλείστε τις διόδους αέρα και επικοινωνήστε αμέσως με τις αρχές.  
-Οποιοδήποτε ανταλλακτικό και αν χρησιμοποιήσετε πρέπει να συνιστάται από εμάς.  


