Brukerveiledning for steinovn Napoli
NB! Viktig å lese igjennom denne brukerveiledningen før ovnen tas i bruk!!
Materialet som brukes i steinovner kan ta skade ved feilaktig bruk. Derfor er det viktig at
ovnen håndteres med forsiktighet ved flytting og montering.
Det er viktig å “fyre inn” ovnen for å forhindre store sprekker på grunn av den fukten som
finnes i ovnen. Innfyring skjer i disse trinnene (før ovnen virkelig tas i bruk til steking og
baking):
Dag 1: Tenn opp en liten ild med en temperatur på ca 150 grader i løpet av en hel dag og så
lenge som mulig utover kvelden. Luken bør stå åpen under hele fyringen.
Dag 2: Gjenta med ca 170 grader. NB!! Selv om det er vanskelig å holde en jevnt lav
temperatur er det viktig at du disse to første dagene ikke overstiger de oppgitte gradene.
Dag 3: Gjenta ved 200 grader
Dag 4: Gjenta ved 230 grader
Dag 5: Gjenta ved 260 grader
Steng ovnsluken hver kveld.
Her er en link til hvordan dette gjøres de 5 første dagene http://youtu.be/22WWWErgZoA
Etter de innledende 5 dagene med innfyring av ovnen, er den klar til vanlig bruk og du kan
fyre hardere og bruke mer ved for å oppnå høyere temperaturer.
Ved opptenning bruker du 4-6 vedkubber for å få en fin ild i ovnen. Det vil ta ca 45 minutter
til en time med god oppfyring før ovnen har riktig temperatur for bruk, fordi ovnen først
absorberer varme før den begynner å reflektere varmen. Etter oppfyring trenger du å legge i
en ny vedkubbe hvert 15-20 minutt for å opprettholde temperaturen i ovnen.

NB! Bruk utelukkende tørr ved.
Selv om man gjør en korrekt innfyring kan det oppstå sprekker i det ytre skallet. Det er ikke
noe som er unormalt eller forringer ovnen. (For “reparasjon” av slike sprekker – se nederst i
dokumentet)
Det å kontrollere temperaturen inne i ovnen er viktig når du skal bruke den til steking eller
baking. Vi anbefaler derfor sterkt å anskaffe en infrarød temperaturmåler som gir helt
korrekte temperaturangivelse.
Har ovnen stått ubrukt over lang tid bør du ha en forsiktig ny innfyring dagen før du skal
bruke den og fyre hardt igjen. Det er også å anbefale å starte litt forsiktig med fyringen før
du øker temperaturen. Ved økt temperatur inne i ovnen vil den “utvides” og ved forsiktig
oppfyring vil du derfor minimere risikoen for sprekkdannelser. Vi anbefaler at du bygger inn
ovnen, plasserer ovnen under et tak, eller bruker et trekk/presenning over den når den ikke

brukes. Dette for å hindre fuktighet i å trekke inn i ovnen, noe som gir økt mulighet for
sprekkdannelser. Før vinteren setter inn bør ovnen fyres god og varm over tid slik at den blir
tørr før den tildekkes. Ovnen kan også behandles med AKEMI impregnering som vil bidra til å
holde fuktighet ute.
Viktig!!!
* Bruk kun tørr ved.
* Bruk ikke flytende brensel (tennvæske, bensin, lampeolje eller liknende væsker) ved
oppfyring.
* Bruk ikke kull, trykkimpregnerte bord eller feite tretyper som f.eks. furu.
NB!! Bruk aldri vann for å senke temperaturen inne i ovnen eller for å slukke ilden.
Hvorfor sprekker kan forekomme i alle håndlagde vedfyrte steinovner
Om du skulle få noen sprekker i din ovn er det ingenting du skal være urolig for. Dette
kommer av at fukten som finnes i ovnen etter at den er bygd/satt sammen, vil “ut av”
materialet når den varmes opp. Disse mindre sprekkene som kan oppstå vil ikke påvirke den
strukturelle styrken i ovnen eller dens funksjonalitet.
Som bruker av ovnen har du et ansvar for å bruke ovnen innenfor de retningslinjer som er
beskrevet i denne brukerveiledningen. Stoneart AS tar ikke ansvar for skader som oppstår
ved feil bruk av ovnen.
Hvordan reparere en sprekk
En sprekk reparerer du enkelt ved å blande litt av det hvite pulveret som medfølger og
blande ut dette med litt vann. Deretter bruker du en liten sparkel eller bare fingertuppen til
å fylle denne hvite massen i sprekken. Bruk deretter en børste eller pensel for å børste og
jevne ut massen i sprekken slik at denne blir usynlig/borte. Hvis du har litt masse til overs
kan du blande ut denne med litt mer vann slik at du kan “male” over ovnen for en ekstra
“ny” finish. Hvis du ved en anledning ønsker å friske opp ovnen kan du også male over denne
med maling tilsvarende det som brukes på grunnmurer.
Du har en vedfyrt steinovn som er 100% håndlaget. Ved riktig bruk vil du ha denne i mange
år fremover. Nå håper vi bare du vil bruke steinovnen og få mange spennende, nye og gode
matopplevelser sammen med familie og gode venner.
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