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YLEISTÄ
Onnittelut hyvästä valinnasta! Parra-pata on laadukas ja perinteinen suomalainen tuote, joka oikein
käytettynä ja hoidettuna palvelee pitkään. Tässä ohjeessa on kuvattu padan asennus, käyttö ja
hoito. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohje myöhempää
tarvetta varten.

VAROITUKSET




Parra-padassa saa polttaa ainoastaan puuta. Korkean lämpöarvon omaavia aineita kuten
brikettiä, hiiltä tai muovia ei saa käyttää.
Laitteen käyttäminen muuhun kuin suunniteltuun tarkoitukseen voi aiheuttaa vaaran.
Pienten lasten pääsy laitteelle on estettävä.

TEKNISET TIEDOT
Tilavuus
Korkeus
Leveys / Ø
Korkeus horminkeskipisteeseen
Savuaukon halkaisija
Paino

80 litraa
740 mm
590 mm
530 mm
145 mm
40 kg

ASENNUSOHJE
Asennus

Parra-pata asennetaan vaakasuoralle ja vakaalle palamattomalle alustalle. Pata liitetään
savuhormiin takaa lähetyksen mukana tulevalla liitosputkella. Savuhormin ja liitosputken väli
voidaan tiivistää sopivalla laastilla tai palamattomalla ja kuumuutta kestävällä (tilavuuspaino
vähintään 100 kg/ m3) mineraalivillalla.

Suojaetäisyydet
Suojaetäisyys on sivulle ja taakse palava-aineisiin materiaaleihin 150 mm ja ylös kattoon 1000 mm.
Mikäli pata asennetaan puulattialle, suosittelemme käyttämään vakiovarusteena padan mukana
tulevaa Parra-padalle suunniteltua säätöjaloin varustettua jalustaa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää
padan alla betonilaattaa tms. Padan tulipesän edessä suojattava alue ulotetaan vähintään 100 mm
luukun molemmille sivuille sekä vähintään 400 mm sen eteen. Tarpeen tullen voit kysyä paikalliselta
paloviranomaiselta neuvoa.

KÄYTTÖOHJE
Käyttöönotto ja lämmittäminen

Älä täytä pataa vedellä piripintaan, vaan jätä vedenpinta 2-4 cm vajaaksi padan yläreunasta
mahdollisen ylikiehumisen estämiseksi. Pataa ei saa koskaan lämmittää tyhjänä. Käyttöön
otettaessa uusi pata ”hikoilee” eli muodostaa vesipisaroita ulkopinnalle ja voi vaikuttaa siltä, että
pata vuotaa. Tämä ilmiö kuitenkin poistuu muutaman käyttökerran jälkeen. Voit säätää palamisen
tehoa tuhkalaatikolla.
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Hoito ja puhdistus

Sisäpata on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Padan sisäpinnalle saattaa muodostua
ruostepilkkuja. Nämä johtuvat veden mineraalien saostumisesta. Pilkut eivät johdu raaka-aineesta
ja ne voidaan poistaa esim. pata-padalla tai karhunkielellä. Teräsvillan ja teräsharjan käyttö on
kielletty.
Sisäpata nostetaan pois puhdistusta ja nuohousta varten. Paksu nokikerros sisäpadan ulkopinnalla
hidastaa veden lämpenemistä ja lisää polttopuiden kulutusta. Noki lyhentää padan käyttöikää,
erityisesti kosteissa olosuhteissa. Tyhjennä tuhkalaatikko ennen jokaista lämmittämiskertaa.
Huolehdi, että vesi ei pääse padassa jäätymään ja siten rikkomaan sisäpataa.

TAKUU
Parra-padalla on yhden vuoden takuu toimituspäivästä alkaen. Takuu koskee vain valmistustyötä ja
materiaaleja. Takuu ei koske kuljetuskustannuksia, asennustyötä, kulumista, käyttöohjeiden
vastaisesta toiminnasta aiheutuneita vikoja tai mitään muita kuluja. Valmistaja korvaa mahdollisen
virheen joko korjaamalla tai toimittamalla uuden osan. Valmistaja ei vastaa välillisistä tai
epäsuorista vahingoista. Tutustu tarkemmin takuuehtoihimme kotisivuillamme www.teuvan.com.

VALMISTAJA
Teuvan Keitintehdas Oy • www.teuvan.com
Keitintehtaantie 29, FI-64700 Teuva
P. 0207 851 600 • info@teuvan.com
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