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1. Produktbeskrivelse
• Lotus Produkter er produceret af en kombination af pladejern og støbejern.  

Der er keramisk glas i døren på alle modeller.
• Der er Schamotte eller Vermicuilte isoleringssten i brændekammeret.
• Samtlige Lotus Produkter opfylder de strengeste miljøkrav. Et antal modeller er bland andet mærket med 

Svanemærket.
• Der er både fritstående ovne og pejseindsatse i Lotus sortiment.
• All produktdata såsom vægt, afstandskrav, installation, reservedele etc. findes i manualen for den  

pågældende Lotus produkt.

2. Installation og første fyring
• Det er vigtig at læse og studere brugervejledningen og monteringsvejledningen grundigt, før ovnen mon-

teres. I manualen forefindes de krav til montering af ovnen, der skal overholdes. Det er vigtigt at overholde 
disse krav for at sikre at installationen kan godkendes.

• I manualen forefindes også en fyringsvejledning, denne vejledning skal overholdes ved første fyring samt 
ved fortsat brug af brændeovnen. 

3. Drift, vedligehold og faremomenter
• Ovnen skal løbende rengøres og vedligeholdes. Ovn og røgrør bør rengøres indvendig mindst en gang per år. 

Løbende rengøring bør udføres som beskrevet i vejledningen.
• Til en Lotus produkt må der kun bruges originale Lotus reservedele. Reservedele til Lotus produkter kan  

bestilles via en af Lotus autoriseret forhandler. Enhver uautoriseret ændring af brændeovnen er strengt 
forbudt, og medfører at ovnen ikke længere opfylder de godkendte specifikationer.

• Der er ingen specielle faremomenter ved normalt brug af Lotus Produkter

4. Brugsområde
• Lotus Produkter er godkendt til fyring med træ. 

 

5. Vigtige sikkerhedsoplysninger
• Opbevar aldrig let antændelige væsker i nærheden af brændeovnen/pejseindsatsen.  

Anvend heller aldrig let antændelige væsker til at antænde brændet i brændeovnen/pejseindsatsen.
• Brændeovnens/pejseindsatsen bliver varm under normalt brug, der skal derfor udvises fornøden  

forsigtighed.
• Askeskuffen/brændekammeret må aldrig tømmes for aske når brændeovnen/pejseindsatsen stadig er 

varm.
• Der kan ligge gløder i askeskuffen/brændekammeret op til 24 timer efter, at ilden er gået ud. Vent derfor 

med at tømme brændeovnen/pejseindsatsen for aske til du her helt sikker på, ar der ingen gløder er i asken.
• Lågen skal altid være lukket, mens brændeovnen/pejseindsatsen bruges. Under de første minutter af 

optændingsfasen kan lågen undtaget vis stå på klem.
• I tilfælde af skorstensbrand skal alle spjæld lukkes på brændeovnen, og brandvæsenet kontaktes. 

FDV Dokumentasjon  
– Forvaltning, Drift og Vedlikehold,  
for Lotus fritstående ovner og innsatser
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6. Garanti
• For ovne leveret før 1 september 2014 ydes der 5 år garanti på Lotus Produkter.
• For ovne leveret efter den 31 august 2014 ydes 10 års garanti på Lotus Produkter.
• Garantien dækker ved normal fyring, dvs. med almindeligt kløvet træ og pressede træbriketter, og kun  

såfremt ovnen i øvrigt betjenes iht. brugsvejledningens beskrivelser.
• Garantien dækker ovnens fejlfrie funktion og omfatter ikke overophednings-skader, skader på lak, sliddele og 

bevægelige dele som f.eks. glas, skamol, sten, rysterist, røgvendeplader, pakninger, skydespjæld og lukketøj.
• Garantien bortfalder såfremt ovnen ikke betjenes iht. betjeningsvejledning og såfremt mangler eller lignende 

søges/er afhjulpet af en ikke af Lotus Heating Systems A/S autoriseret person. Garantien dækker ingen 
skader forvoldt af uhensigtsmæssig, usagkyndig brug af ovnen.

• I tillæg til garantien yder Lotus 10 års reservedelsgaranti på ovne leveret før 1 september 2014, og 20 års 
reservedelsgaranti på ovne leveret efter den 31 august 2014. 
 

7. Spørgsmål
• Yderligere information samt svar på eventuelle spørgsmål relaterede til Lotus produkter,  

kan besvares på info@lotusstoves.com eller på tlf. +45 63 23 70 70 
 

8. Emmissioner og miljøpåvirkning
• Lotus Heating Systems har gennem årene målrettet gået efter fremstille produkter af højeste kvalitet og 

med en optimal forbrændingsteknik. Vi er en miljøbevidst og ansvarlig producent, som går højt op i at vores 
produkter er minimalt miljøbelastende, at brændeovnens/pejseindsatsens miljøpåvirkning under brug er 
minimeret og at alle vores produkter er under løbende kontrol og mulig forbedring.

9. Producent
Lotus Heating Systems A/S
Agertoften 6
DK-5550 Langeskov
Denmark
www.lotusstoves.com
info@lotusstoves.com
+45 63 23 70 70


