
METROCOMPACT 20/301

Rensevejledning - almindelig vedligeholdelse

Fejning

Varmekedlen skal regelmæssigt tømmes for aske og ren-
gøres for sod.

Beskrivelse af fejning

Sørg først for, at strømmen til kedlen er afbrudt, og at
kedlen er kølet af!

Før fejning skal lågen til trækregulatoren låses ved at dre-
je låseskruen på siden af lågen et kvart omdrejning. Dette 
forhindrer, at der trænger sod ind i kedelrummet, når skor-
stenen fejes. Efter fejning skal lågen låses op igen.

METROCOMPACT 20/30 fejes ved at trække kanalerne i ke-
dlens konvektionsdel med den medfølgende børste samt 
støvsuge fyringsstedet.

Før kanalerne skorstensfejes, skal turbulatorerne fjernes, 
se Fjernelse af turbulatorerne side 2.

Efter afsluttet rengøring monteres turbulatorerne og 
fejelemmen igen.

Den sod, der løsnes under rengøringen, ender delvist i aske-
skuffen og delvist i fejeskuffen, som begge skal tømmes. Åbn 
varmekedlens dør, og tag først askeskuffen og derefter feje-
skuffen ud, og tøm disse. Sæt dem tilbage på plads. Vær nøje 
med at skyde askeskuffen så langt ind, som det er muligt.

APH

Fjernelse af turbulatorerne

APH

1. Åbn fejelemmen ved at løsne de udvendige greb.
2. Trækvippearmen under turbulatorparrene, til den står

i øverste position. Derefter kan turbulatorerne fjernes
parvis.

Fjernelse af skuffer

APH

Serviceindstillinger for varme er kun beregnet til brug 
af en uddannet tekniker. Forkerte indstillinger kan

skade anlægget.

BEMÆRK

Asken kan indeholde gløder - også efter lang tid. Ved
fjernelse af aske og fejning skal der derfor altid anven-
des beskyttelseshandsker og beholdere, der ikke kan

brænde.

BEMÆRK



METROCOMPACT 20/30 2

Rensevejledning - almindelig vedligeholdelse

Støvsugning

Billedet viser, hvilke områder der skal fejes i en  
METROCOMPACT 20/30.

Brænderrengøring

Manuel rengøring af brænderen:
1. Sluk for brænderen og vent, indtil dens styreenheds

display viser OFF.
2. Afbryd strømforsyningen til brænderen og vent, indtil-

den er kølet af.
3. Rengør den flammesikre slange, og tilførselsrøret på

brænderen.
4. Skrab tændpladen og risten ren. Rengør også hulrum-

met i risten.
5. Fjern asken fra brænderen og kedlen.

Skorstensfejning af rør

Støvsugning / Fejning

Askesku�e

Keramisk plade

Fejesku�e
APH

Tilføringsrør

Tændplade

Rist

Den keramiske plade kan fjernes eller vippes til side
for lettere adgang!

TIP!




