
„LUNA”
ECO LAMPA

□ LUNA classic □ LUNA mini 

Instrukcja instalacji i obsługi
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Przed zainstalowaniem i uruchomieniem Eco lampy prosimy o dokładne zapoznanie się 
z poniższą instrukcją instalacji i obsługi oraz warunkami gwarancji.
Niniejsza  instrukcja  zawiera  wymagania  i  zalecenia  dotyczące  właściwej  instalacji,
użytkowania i  eksploatacji Eco lampy.

Producent zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian konstrukcyjnych produktu bez
konieczności uwzględnienia ich w niniejszej instrukcji.

 

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA !!!! WAŻNE INFORMACJE!!!!

 Podczas montażu i użytkowania urządzenia zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów. 

 Urządzenie  może  być  użytkowane  tylko  przez  osoby  dorosłe,  które  przeczytały  niniejszą

instrukcję.

 Urządzenie  należy  eksploatować  zgodnie  z  przeznaczeniem,  jak  opisano  w  niniejszej

instrukcji  aby  zapobiec  ewentualnym  szkodom  i  obrażeniom.  Producent  nie  ponosi

odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  szkody  spowodowane  przez  niewłaściwe  zastosowanie

produktu.

 Urządzenie nie nadaje się do pracy ciągłej. 

 Eco  lampa  pełni  funkcję  dekoracyjną  i  przeznaczona jest  do  stosowania  wewnątrz  i  na

zewnątrz budynków , okresowo do stosowania na tarasach, balkonach -  wymaga ochrony

przed  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  (deszcz,  wiatr,  niskie  temperatury,

wilgoć). 

 UWAGA !   Eco lampę należy trzymać z dala od dzieci i zwierząt !

 UWAGA !    Nigdy nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru. 

 Używaj tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

 Należy stosować tylko paliwa wskazane przez producenta.

 Podczas uzupełniania paliwa w Eco lampie  nie należy przekraczać dopuszczalnej pojemności.
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 UWAGA  !    Zabrania  się  umieszczania  materiałów  łatwopalnych  na  urządzeniu  i

bezpośrednio w jego otoczeniu. 

 UWAGA !    Należy zachować bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych.

 UWAGA !    Urządzenie wolno przenosić tylko po jego całkowitym wygaszeniu i opróżnieniu

zbiornika paliwa.

 UWAGA !    Eco lampa podczas pracy  jest gorąca. 

 Należy się upewnić, że powierzchnia  na której umieszczona  jest Eco lampa jest stabilna oraz

wytrzyma jej wagę. 

 UWAGA !    Zabrania się sztucznego podsycania ognia poprzez tworzenie podmuchów.

 UWAGA !    Zabrania się zasłaniania otworów wentylacyjnych Eco lampy. 

 Biopaliwo powinno być  przechowywane w temperaturze  pokojowej  poza  strefą  pożarową

zgodnie z lokalnymi przepisami. 

 W pomieszczeniu w którym zainstalowana jest Eco lampa  powinien znajdować się sprzęt

gaśniczy  umożliwiający  ugaszanie  płonącego  paliwa  na  bazie  etanolu  (np.  gaśnica,  koc

gaśniczy). 

 Wkład chłonny stosowany w palniku Eco lampy  może ulec  zużyciu i należy go wymieniać. 

 Zabrania się odpalania palnika bez wkładu chłonnego.

 Zabrania się umieszczania elementów ozdobnych bezpośrednio nad palnikiem Eco lampy. 

 Zawsze trzymaj paliwo (bioetanol) poza zasięgiem dzieci i zwierząt. 

 W razie  połknięcia  bioetanolu nie  wywoływać wymiotów !  Należy  niezwłocznie  zasięgnąć

porady lekarza i pokazać oryginalną instrukcje lub etykietę pojemnika na paliwo.

 Należy korzystać tylko z oryginalnych części serwisowych producenta wyrobu.

 Zabrania się wprowadzania wszelkich modyfikacji w konstrukcji Eco lampy. 

1. Opis urządzenia

Eco lampa „ Luna''  została zaprojektowana aby zapewnić niepowtarzalny klimat w postaci

światła, ciepła i zapachu ( w przypadku używania bioetanolu z dodatkami zapachowymi).

Wolnostojąca Eco lampa  jest prosta w montażu oraz obsłudze. Wykonana jest z wysokiej

jakości  stali  nierdzewnej.  Eco  lampa  po  postawieniu  w  dowolnym  miejscu  stanie  się

doskonałą aranżacją ogrodu, tarasu czy też balkonu. Stosuje się w niej bezwonne ekologiczne

paliwo w postaci płynnej, bioetanol, który spala się całkowicie bez dymu, czego efektem jest

żywy, naturalny płomień. Zaletą lamp wykorzystujących biopaliwo jest to, że nie produkują
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szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego produktów spalania, dlatego nie

ma potrzeby, aby były podłączone do instalacji kominowej i przewodów dymowych. 

Należy tylko  zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniu, w którym znajdzie się Eco

lampa i ustawić ją w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych.

Dane techniczne :

Nazwa lampy LUNA classic LUNA mini
Typ wolnostojący wolnostojący

Rodzaj paliwa bioetanol bioetanol
Pojemność zbiornika paliwa 600 ml 600 ml 

Materiał wykonania stal nierdzewna stal nierdzewna
Wysokość 1340 mm 412 mm
Średnica Ø 117 mm Ø118 mm 

Średnica podstawy Ø 356 mm Ø 208 mm
Waga  2.90 kg 0.90 kg

2. Instalacja

Należy  ostrożnie  wypakować  elementy  Eco  lampy  z  kartonu  i  zmontować  zgodnie  z
graficzną  instrukcją załączoną poniżej  (rys.  1 i  2).  W wyposażeniu  lampy LUNA classic
znajduje  się  worek  do  obciążenia,  który  należy  wypełnić  piaskiem,  żwirem  lub  innym
materiałem sypkim niepalnym, a następnie umieścić w wewnętrznej części podstawy (rys. 1).

Rys. 1  Montaż  Eco lampa  „LUNA ''classic
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Rys. 2  Montaż  Eco lampa „LUNA '' mini

Eco lampa powinna zostać umieszczona w miejscu docelowym, na równym i stabilnym podłożu
w pozycji pionowej w odległości minimum 1 m od materiałów i wyrobów łatwopalnych. Przed
instalacją należy upewnić się, że miejsce, w którym znajduje się Eco lampa ma sprawny system
wentylacji naturalnej, a kratki palnika nie są zaślepione.  

3. Rozpalanie / Uzupełnianie paliwa

Po uprzednim złożeniu konstrukcji napełnij pojemnik paliwem (rys. 3) do wyznaczonego stanu
tj.  600  ml, nie  należy  przekraczać  wyznaczonej  ilości  ponieważ  grozi  to  niekontrolowanym
wyciekiem paliwa co grozi pożarem lub poparzeniem. Usuń wszystkie części opakowania przed
rozpaleniem Eco lampy. Wkład chłonny jest  zainstalowany fabrycznie w palniku Eco lampy.

Rys.3 Montaż palnika

Uwaga ! 
Wkład chłonny powinien znajdować się 4-5 mm poniżej krawędzi otworu palnika. Nie 
wolno rozpalać ognia, jeśli wkład chłonny  wystaje poza krawędź otworu palnika.
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Eco lampę można  uruchomić dopiero po zakończeniu jej instalacji. Zabrania się uzupełniania
biopaliwa podczas pracy urządzenia. Nie wolno rozpalać urządzenia w stanie gorącym. Palnik
może być gorący jeszcze przez ½ h po wygaszeniu ognia. Przed uzupełnianiem paliwa należy
skontrolować,  czy  pojemnik  paliwa  nie  ma  wycieków.  Podczas  uzupełniania  urządzenia  nie
należy  przekraczać  dopuszczalnej  pojemności  (rys.3).  W przypadku  przepełnienia  pojemnika
paliwa  nie  należy rozpalać  palnika.  Jeżeli  doszło  do  rozlania  biopaliwa należy  niezwłocznie
wytrzeć  ręcznikiem papierowym powierzchnie,  z  którą płyn  miał  kontakt.  Eco lampę należy
rozpalać z wykorzystaniem długich zapałek kominkowych lub kominkowej zapalarki.

Podczas palenia, należy zachować bezpieczny dystans od Eco lampy wynoszący przynajmniej 
0,5 m. Zużycie biopaliwa w zależności od urządzenia wynosi od 0,18 l/h do 0,22 l/h.

4. Wygaszanie

Aby  zgasić  płomień  w  Eco  lampie  należy  użyć  dedykowanego  wygaszacza,  odcinającego
dopływ powietrza do palnika, który znajduje się w wyposażeniu urządzenia (rys. 4). Wygaszacz
należy  umieścić  bezpośrednio  na  otworze  palnika  i  przytrzymać  co  najmniej  6  s  aż  do
całkowitego wygaśnięcia płomienia.  Przed ponownym rozpaleniem palnika należy odczekać, aż
Eco lampa osiągnie temperaturę pokojową. Zabrania się wygaszania Eco lampy za pomocą wody
lub  innego  płynu  (rys.5)  .  W przypadku  zapłonu  rozlanego  biopaliwa,  należy  użyć  gaśnicy
proszkowej lub odciąć dopływ powietrza do ognia za pomocą niepalnego materiału.

Jeśli to możliwe Eco lampa powinna wypalić się całkowicie. Jeśli Eco lampa nie będzie używana
przez dłuższy czas należy usunąć resztki bioetanolu z palnika.

Rys. 4 Wygaszanie płomienia
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Rys. 5 Środki ostrożności

5. Konserwacja 

Wszelkie  czynności  konserwujące  można  wykonywać  jedynie  na  zgaszonym i  wystudzonym
urządzeniu. Eco lampa powinna być regularnie czyszczona. Elementy zabudowy oraz pojemnik
paliwa, należy czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem nieżrących środków czystości.

6. Gwarancja

Eco lampy,  w których już palono, wyłączone są z prawa do wymiany lub zwrotu. Producent
udziela 2 lat gwarancji na sprawne działanie Eco lampy od momentu zakupu produktu. Nabywca
Eco lampy zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją montażu i obsługi. W przypadku
złożenia reklamacji, należy przedłożyć protokół reklamacyjny oraz dowód zakupu. Rozpatrzenie
reklamacji zostanie dokonane w okresie do 14 dni roboczych od daty pisemnego jej złożenia. 

Opis symboli na urządzeniu: 

1. Jedynym dozwolonym paliwem jest paliwo na bazie bioalkoholu (bioetanol). 

2. Nie dolewaj paliwa do palącego się urządzenia. 

3. Nie dolewaj paliwa do rozgrzanego urządzenia. 

4. Nie rozpalaj rozgrzanego urządzenia. 

5. Urządzenie nie może być zainstalowane w miejscu gdzie występują przeciągi. 

6. Palące się urządzenie nie może być przenoszone. 

7. Urządzenie pełni jedynie funkcję dekoracyjną. 

8. Nie przepełniaj Eco lampy paliwem. W przypadku rozlania ostrożnie zetrzyj rozlane paliwo. 

9. Używaj wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu zgodnie ze wskazaniami 
producenta. 

10. Przebywające w pobliżu pracującego urządzenia dzieci lub inne osoby nieświadome nie 
powinny pozostawać bez nadzoru.
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Niniejszy  produkt  nie  może być  traktowany  jako  odpad  domowy.  Zapewniając
prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne.
W  celu  uzyskania  bardziej  szczegółowych  informacji  dotyczących  recyklingu
niniejszego produktu należy skontaktować się z dostawcą usług utylizacji odpadów
lub sklepem, w którym nabyto produkt.
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