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Velkommen som WIKING brændeovnsejer
Kære WIKING-ejer

Vi ønsker dig tillykke med din nye WIKING brændeovn og håber, at du får stor glæde af den. 
WIKING har i mere end 30 år udviklet og produceret kvalitetsbrændeovne, og vi er kendt i 
hele Europa for vores design og høje tekniske standard. Som WIKING-ejer har du sikret dig 
en brændeovn med et tidløst design og en lang levetid. 

Gennemlæs grundigt denne installations- og brugsvejledning før din brændeovn opstilles, 
derved undgår du fejl og får hurtigere glæde ud af din brændeovn.

Garanti
Alle WIKING brændeovne er testet og godkendt efter EN 13240 (Europæisk Standard) og 
NS 3058 og NS 3059 (norske standarder, der beskriver partikeludslip). Det er din garanti for 
at brændeovnen opfylder alle europæiske normer og krav til sikkerhed, kvalitet og miljørigtig 
forbrænding. WIKING giver 5 års garanti på din brændeovn.

Fordele ved din nye brændeovn
De enkle og runde former harmonerer perfekt - helt ned i mindste detalje. 

Grebet er i glasblæst stål og skabt med den samme bue som fronten af brændeovnen. Det 
store buede glas gør det muligt at nyde flammerne fra ethvert hjørne af rummet. 

Den runde form gør placeringen af brændeovnen fleksibel og velegnet til både hjørner og 
lige vægge. 

Selvom WIKING Scandic, WIKING Nordic 7, WIKING Nordic 9, WIKING Nordic 9G og WIKING 
Nordic 10G hører til blandt de mindre brændeovne, har de en høj effekt. 

God fornøjelse med din nye brændeovn!
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Installationsvejledning
Inden du går i gang
På figur 1 ser du et tværsnit af din brændeovn. Her kan du se en oversigt over hvilke dele din 
brændeovn består af. 
WIKING Scandic WIKING Nordic 7 WIKING Nordic 9 WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G

1. Afdækningsplade. 
2. Spjæld til regulering af rudeskylsluft.
3. Røgledeplade i stål, hænger på 2 kroge.
4. Røgledeplade i vermiculite.
5. Dækplade.
6. Spjæld til regulering af primær luft. Primær luft anvendes ved optænding og påfyldning.

Bemærk: Brændkammeret er beklædt med plader af vermiculite, der er et varmeisolerende 
materiale. Disse plader sikrer, at der hurtigt opnås den optimale forbrændingstemperatur og 
skal derfor blive i brændeovnen.

De to røglederplader i hhv. stål og vermiculite sørger for, at røgens vej gennem ovnen bliver så 
lang som mulig, således at røggasserne får mest mulig tid til at afgive deres varme til ovnen 
og dermed til omgivelserne.  Derved får du mere varme ud af dit træ, fordi den varme røg ikke 
sendes direkte ud gennem skorstenen. 

Placering af løsdele
Det er vigtigt, at du kontrollerer, at alle løsdele er på plads og ubeskadigede som følge af trans-
porten. På figur 1 kan du se, hvor delene skal være i ovnen. De løsdele, du skal kontrollere, er:
1. Røglederpladen i stål er ophængt i 2 kroge og er udstyret med en transportsikring i form af 

2 splitter. Disse 2 splitter skal fjernes inden ovnen tages i brug. Det gøres ved at løfte røgle-
derpladen af skamol ud af brændkammeret og trække de 2 splitter fri af ophængskrogene.

2. Røglederpladen af vermiculite skal hvile på sidepladerne og være skubbet helt tilbage i 
brændkammeret. 

3. Bagpladen skal være skubbet helt tilbage i brændkammeret.
4. Den 2-delte bundplade skal ligge fladt i bunden rundt om risten.
Når du er sikker på, at de løse dele er på plads, er du klar til installationen af brændeovnen.
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Installation
Generelt
Installationen af din WIKING brændeovn skal altid overholde Bygningsreglementet og lokale 
byggebestemmelser. Det er altid en fordel at tage skorstensfejermesteren med på råd, inden du 
monterer pejseindsatsen. Efter installationen skal skorstensfejeren godkende installationen, inden 
brændeovnen tages i brug. Kontakt din lokale WIKING forhandler for videre råd og vejledning i 
forbindelse med montering. Se forhandleroversigt på www.wiking.com under ’Forhandler’.

Installation af brændeovnen skal udføres som anvist i denne brugsvejledning og skal foretages 
af en kvalificeret montør.

Emballage fra din WIKING brændeovn skal håndteres i henhold til de lokale regler for affalds-
håndtering.

Krav til rummet
Der skal altid kunne tilføres frisk forbrændingsluft til det rum, hvor brændeovnen skal opstilles. 
Brændeovnen bruger ca. 11-14 m3 luft pr. time. Et oplukkeligt vindue eller en regulerbar luftventil 
anses for tilstrækkelig. Den regulerbare luftventil/luftrist må ikke kunne blokeres. I nedenstående 
tabel kan du se minimumsafstanden til nærmeste ikke brændbare og brændbare væg. 

Afstand fra brændeovnen til… WIKING Scandic - WIKING Nordic 7
WIKING Nordic 9 - WIKING Nordic 9G - WIKING Nordic 10G

- muret væg bag 100 mm

- muret væg til siden 100 mm

- brændbar væg bag 150 mm

- brændbar væg til siden 350 mm

Vær opmærksom på, at ikke alt glas er varmebestandigt. Derfor skal en glasvæg i nogle tilfælde 
betragtes som en brændbar væg, så kontakt venligst din lokale skorstensfejer eller glasprodu-
centen for afstand til glas.

Krav ved montering
Hvis brændeovnen skal stå på et brændbart gulv, skal arealet omkring ovnen dækkes af med 
et ikke brændbart materiale. Gulvpladen skal gå min. 15 cm ud fra hver side og 30 cm ud foran 
indfyringsåbningen. Gulvkonstruktionen skal ligeledes kunne bære ovnens og skorstenens 
vægt. Skorstenens vægt skal udregnes efter dimension og højde. I nedenstående tabel finder 
du vigtige oplysninger om din brændeovn.
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WIKING Scandic
WIKING Nordic 7
WIKING Nordic 9 

WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G

Brændeovnens vægt 95 kg 93 kg 95 kg

Brændeovnens mål
(højde x bredde x dybde) 894 x 527 x 426 mm 894 x 527 x 431 mm 1014 x 527 x 431 mm

Gulvplade min. bredde 655 mm 655 mm 655 mm

Møbleringsafstand foran 800 mm 800 mm 800 mm

Brændeovnen er hovedsageligt produceret af pladejern.

Tilslutning til skorstenen
WIKING Scandic, WIKING Nordic 7, WIKING Nordic 9,WIKING Nordic 9G og WIKING Nordic 
10G har røgudgang både i toppen og bagud. De kan monteres med et godkendt røgrør og en 
stålskorsten, eller tilsluttes en muret skorsten.

Vær omhyggelig med at kontrollere, at skorstenen er tæt, og at der ikke forekommer falsk træk 
ved afdækningsplade ved afblændet røgafgang, renselem og rørsamlinger. Bemærk at knæk 
på røgrør samt vandret føring af røgrør reducerer effekten af skorstenstrækket.

Ændring af røgafgang fra topafgang til bagudgang (WIKING Nordic 9G 
og WIKING Nordic 10G)
1. Løft toppladen af.
2. Bagpladen har en udskæring til røgrøret. Knæk pladen inden for denne udskæring af, så der 

laves et hul i bagpladen, der passer til røgrøret.
3. Afdækningspladen på bagsiden af brændeovnen afmonteres ved at fjerne de 3 stk. skruer 

(Torx Bit no. 30). Nu kan afdækningen fjernes. Pas på ikke at tabe skruerne ned bag den 
fastsvejste bagplade.

4. Røgringen på toppen af brændeovnen afmonteres ved at fjerne de 3 stk. skruer. 
5. Monter afdækningspladen på toppen af brændkammeret med de 3 stk. skruer (Torx Bit no. 30).
6. Røgringen placeres i røgafgangshullet på bagsiden af brændeovnen og spændes fast med 

de 3 stk. skruer.
7. Læg brændeovnens topplade tilbage på sin plads oven på brændeovnen.

Ilægning af fedtsten i varmemagasin (WIKING Nordic 10G)
1. Løft toppladen af.
2. Læg fedtstenen ind i varmemagasinet, så hullet i hver sten ligger lige over røgringen.
3. Læg brændeovnens topplade tilbage på sin plads oven på brændeovnen.

Krav til skorsten og røgrør
Skorstenen skal have en sådan højde, at trækforholdene er i orden og røgen ikke generer 
dine omgivelser. Som hovedregel opnås tilfredsstillende trækforhold, såfremt skorstenen er 4 
m over ovnen og samtidig er ført mindst 80 cm over tagrygningen. Placeres skorstenen ved 
husets sider bør toppen af skorstenen altid være højere end husets tagryg eller tagets højeste 
punkt. Vær opmærksom på evt. nationale og lokale bestemmelser med hensyn til placering 
af skorstene i forbindelse med stråtag. Hvis skorstenen er så høj, at den ikke kan renses fra 
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toppen, skal der monteres en let tilgængelig renselem i den. Vi anbefaler altid at tage kontakt 
til din skorstensfejer før køb af en skorsten.

Brændeovnen kræver et træk på mindst 12 Pa.
Minimumslysning: Ø150 mm, hvilket svarer til din WIKING brændeovns afgangsstuds.

Røgrør og skorsten skal altid være egnede til brug for brændeovne. Spørg din WIKING for-
handler for yderligere information.

Brugsvejledning
Inden brændeovnen tages i brug
Det er vigtigt at du sørger for følgende:
• Alle brændeovnens løsdele er på plads. 
• Skorstenen er godkendt af din skorstensfejer.
• Der kan tilføres frisk luft til det rum, brændeovnen skal opstilles i.

Værd at vide om brændsel
Tilladte brændselstyper
Brændeovnen er kun EN/NS-godkendt til fyring med træ. Det anbefales at bruge tørt kløvet 
træ med et vandindhold på maks. 20%. Fyring med vådt træ giver både sod, miljøgener og en 
dårlig brændselsøkonomi. 
Test: Du kan kontrollere om dit træ er tørt nok, ved at komme lidt opvaskemiddel på den ene 
endeflade af et stykke kløvet brænde, og derpå puste i den anden ende. Hvis træet er tørt nok, 
vil du kunne se opvaskemidlet boble.

Anbefalede træsorter
Alle slags træ, f.eks. birk, bøg, eg, elm, ask, nåletræ og frugttræ, kan anvendes som brændsel 
i din brændeovn. Den store forskel ligger ikke i brændværdien, men i træarternes forskellige 
vægt pr. m3. Da bøg vejer mere pr. m3 træ end f.eks. rødgran, så skal der mere rødgran til før 
man får den samme mængde varme, som bøg giver.

Forbudte brændselstyper
Det er forbudt at fyre med følgende: 
• Tryksager
• Spånplader
• Plast
• Gummi
• Flydende brændsler
• Affald såsom mælkekartoner
• Lakeret, malet eller imprægneret træ.
• Fossile brændsler

Årsagen til at du ikke må fyre med ovenstående er, at de ved forbrænding udvikler sundheds- og 
miljøskadelige stoffer. Stofferne kan også skade din brændeovn og skorsten, hvorved garantien 
på produkterne bortfalder.
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Fyring med kul og energikoks
WIKING Scandic, WIKING Nordic 7, WIKING Nordic 9, WIKING Nordic 9G og WIKING Nordic 
10G er ikke konstrueret til fyring med kul og energikoks.

Opbevaring af træ
Vandindholdet på maks. 20% opnås ved at opbevare træet minimum 1 år, helst 2 år, udendørs 
under halvtag. Træ, der opbevares indendørs, har tendens til at blive for tørt og afbrænde for 
hurtigt, dog kan optændingsbrænde med fordel opbevares indendørs et par dage før brug. 

Anbefalede dimensioner
Brændets dimensioner er vigtige for en god forbrænding. Dimensionerne bør være som følger:
Brændetype Længde i cm Diameter i cm
Optændingsbrænde 
(fint kløvet brænde)

25-33 2-5

Kløvet brænde 25-33 7-9

Betjening af luftspjældet
For at opnå en god forbrænding med en god varmeøkonomi til følge, er det vigtigt at tilføre 
ilden den korrekte mængde luft. Luften reguleres ved hjælp af grebene, der er placeret under 
hhv. over lågen. Grebet under lågen 
styrer spjældet med optændingsluften 
mens grebet over lågen styrer spjældet 
til rudeskyllet, se figur 2.

I nedenstående tabel ser du, hvordan 
du styrer luften på din brændeovn.

Grebets position Betydning for luften Bruges ved
Begge greb er ført 
helt til højre.

Der åbnes op for alt luft, dvs. optæn-
dingsluften og rudeskyllet. 

Denne indstilling skal altid bruges ved 
optænding i kold ovn, og indfyring af 
nyt træ.

Grebet til optænding 
er ført til sin venstre 
position, og det 
andet greb står 
stadig helt til 
højre.

Optændingsluften lukkes mens der 
fortsat er åbnet op for rudeskyls-
luften. Ved at regulere grebet til 
rudeskylsluften gradvist til venstre 
nedsættes luftmængden, hvorved 
temperaturen også nedreguleres.

Denne indstilling skal du bruge når 
ilden har godt fat i træet, og ilden 
brænder jævnt og roligt. Her får du den 
bedste udnyttelse af træet.

Begge greb er ført 
helt til venstre.

Der er lukket for al regulerbar luft til 
brændeovnen.

Denne indstilling skal kun bruges, når 
brændeovnen ikke er i brug og er helt 
slukket f.eks. ved rengøring.

QQ

Figur 2

WIKING Nordic 9G
WIKING Nordic 10G

WIKING Scandic
WIKING Nordic 7
WIKING Nordic 9

Regulering 
af rudeskyl

Primært
spjæld

Regulering 
af rudeskyl

Primært
spjæld



9

Værd at vide når du fyrer
Maksimal fyringsmængde
Du må maksimalt fyre med følgende mængder brænde pr. time:
Brændsel Maksimal afbrænding pr. time

Træ 3,0 kg

Advarsel: For høj varme kan ødelægge både din brændeovn, skorsten og dit pejserør. Hvis 
du derfor overskrider ovennævnte grænser, er brændeovnen, skorstenen og pejserøret ikke 
længere omfattet af fabriksgarantien.

Typisk indfyringsinterval for nominel indfyring
Brændsel kg Typisk indfyringsinterval

Træ 2,0 50 min
Bemærk: Brændeovnen er godkendt til intermitterende brug.

Forskellen på kort og lang brændtid
Kort brændtid
Du opnår en hurtig og kraftig varme, hvis du afbrænder mange, små stykker brænde.

Lang brændtid
Du opnår en lang brændtid, hvis du afbrænder få, større stykker træ. Du opnår den langsom-
ste forbrænding ved at regulere ned på spjældet til rudeskyllet, der skal dog tilføres lidt luft fra 
rudeskyllet for at opnå en god forbrænding.

Sådan opnår du den bedste forbrænding
Brug rent og tørt træ
Vådt træ giver dårlig forbrænding, meget røg og sod. Derudover vil varmen gå til tørring af 
træet, i stedet for til opvarmning af rummet. 

Fyr lidt ad gangen
Du opnår den bedste forbrænding ved at fyre tit og lidt ad gangen. Hvis du lægger for meget 
brænde i på én gang, går der for lang tid, før temperaturen bliver så høj, at du opnår en god 
forbrænding.

Sørg for den rigtige mængde luft
Du skal også sørge for, at der er rigeligt med luft - især i starten - så temperaturen i brændeov-
nen hurtigt kommer højt op. Så bliver de gasser og partikler, der frigives under afbrændingen, 
nemlig brændt af. Ellers sætter de sig som sod i skorstenen (med risiko for skorstensbrand) 
eller slipper uforbrændte ud i miljøet. Forkert mængde lufttilførsel medfører dårlig forbrænding 
og dårlig virkningsgrad.

Fyr ikke over om natten
Du bør ikke lægge brænde på og skrue ned for lufttilførslen om aftenen i et forsøg på at have 
gløder om morgenen. Gør du det, udsender brændeovnen store mængder sundhedsskadelig 
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røg, og din skorsten udsættes for unødig meget sod med risiko for skorstensbrand.

Optænding og fyring i din WIKING brændeovn
Første gang du fyrer
Første gang du fyrer i brændeovnen, skal du fyre forsigtigt, da alle materialer skal vænnes til 
varmen. Dvs. brændeovnen skal varmes langsomt op, til den når maksimal varme. Herefter skal 
du fyre ind nogle gange, så brændeovnen bliver varmet godt og grundigt igennem. 

Pas på lakken
Den lak, brændeovnen er lakeret med, vil hærde de første 2-3 gange, der fyres, og kan derved 
godt afgive røg- og lugtgener. Sørg derfor for god udluftning. Samtidig skal lågen åbnes for-
sigtigt, da der ellers er risiko for, at pakningerne hænger fast i lakken. 

Advarsel: Den medfølgende handske, kan slide malingen af overfladen, hvis lakken ikke er 
hærdet tilstrækkeligt. Pas derfor på ikke at berøre de lakerede flader før efter de første 2-3 
gange, du har fyret.

Optænding
1. Både primærspjældet og spjældet til rudeskyllet skubbes så langt til højre som muligt. Der er nu 

åbnet helt op for både optændingsluften og rudeskylsluften.

2. Stabel 8-10 fint kløvede stykker brænde svarende til 1-2 kg. ind i brændeovnen. Jo mindre pindene 
er, jo hurtigere bliver brændeovnen varm og den optimale forbrændingstemperatur opnås.

3. Placer 2 optændingsblokke ind mellem de øverste lag optændingspinde. WIKING anbefaler 
optændingsblokke af god kvalitet, da disse hverken ryger eller lugter.

4. Tænd ild til optændingsblokkene. Hold lågen på klem et par minutter indtil glasset er varmt, 
på denne måde dannes der ikke kondens. Luk herefter lågen helt.

5. Når ilden har godt fat i brændet, skubbes primærspjældet helt til venstre og du kan regulere en 
smule på spjældet til rudeskyllet, indtil du får en jævn og rolig forbrænding. 

Advarsel: Lågen må kun holdes åben under optænding, brændselspåfyldning eller rensning 
af brændeovnen, da der ellers opnås en for kraftig forbrænding og der er risiko for at brænde-
ovnen bliver overophedet. 

Fyring (påfyldning af brænde)
Når der ikke er flere synlige flammer og der er et solidt glødelag tilbage, kan der indfyres på ny.
1. Åben lågen forsigtigt for at undgå at røg og gløder springer ud af brændeovnen.

2. Læg 2-4 stykker kløvet brænde (ca. 2 kg) oven på gløderne.

3. Luk lågen igen og åben helt op for primær- og rudeskylsspjældet, ved at skubbe dem til højre.

4. Efter et lille stykke tid blusser ilden op igen, og når ilden har godt fat i brændet, skubbes primær-
spjældet igen helt til venstre, mens spjældet til rudeskyllet reguleres en smule, indtil flammerne 
brænder jævnt og roligt igen.

Advarsel: Brændeovnens overflader og låge bliver under forbrændingen meget varme, og du 
skal derfor udvise den fornødne forsigtighed.
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Værd at vide om røgrøret
Beskrivelse af røgrørets funktion
Røgrøret er det rør, der sidder mellem din brændeovn og din skorsten. Alle WIKING brænde-
ovnene er udstyret med en afgangsstuds på 150 mm i diameter.

Skal din brændeovn tilsluttes en muret skorsten, kan du med fordel montere et buet røgrør på 
topafgangen af din brændeovn. Ved at vælge denne løsning, hvor røgrøret går en halv meter 
op over ovnen, før den tilsluttes skorstenen, giver dig 1 kW mere varme til din bolig. Den buede 
form sikrer en minimal sodbelægning i røret og formindsker derved risikoen for skorstensbrand. 
Vi anbefaler kun denne løsning, forudsat at din murede skorsten er helt tæt og har et godt træk. 
Læs mere om skorstenen i næste afsnit. 

Værd at vide om skorstenen
Beskrivelse af skorstenens funktion
Skorstenen er brændeovnens motor og altafgørende for brændeovnens funktion. Skorstens-
trækket giver et undertryk i brændeovnen. Dette undertryk har to formål:
1. At fjerne røg fra brændeovnen.
2. At suge luft ind gennem luftspjældet til optænding, forbrændingen og til at holde ruden fri 

for sod.

Sådan opnår du det bedste skorstenstræk
Selv en god skorsten kan fungere dårligt, hvis den bruges forkert. Det er afgørende, at både 
din brændeovn og skorsten er installeret efter forskrifterne, da det ellers ikke vil være muligt at 
opnå en tilfredsstillende forbrænding.

Skorstenstrækket dannes ved temperaturforskellen inde i skorstenen og uden for skorstenen. 
Jo højere temperaturen er inden i skorstenen, jo bedre bliver skorstenstrækket. Det er derfor 
altafgørende, at skorstenen bliver varmet godt igennem, før du lukker ned for primærspjældet 
og begrænser forbrændingen i brændeovnen jf. afsnittet omkring optænding og fyring i din 
WIKING brændeovn på side 10. Vær opmærksom på, at en muret skorsten er længere tid om 
at blive gennemvarm end en stålskorsten. 

På dage hvor der pga. vejr og vind forhold er dårligt træk i skorstenen, er det ekstra vigtigt at få 
varmet skorstenen op så hurtigt som muligt. Brug under optænding ekstra fint kløvet brænde 
og en ekstra optændingsblok, da det er flammerne der sørger for hurtig opvarmning.

I nedenstående tabel ser du din brændeovns nominelle ydelse, som skal bruges til at dimen-
sionere din skorsten korrekt:
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WIKING Nordic 7 
WIKING Nordic 9

WIKING Nordic 9G
WIKING Nordic 10G

WIKING Scandic

Nominel ydelse: 7 kW 7 kW

Røgtemperatur: 287o C 287o C

Røggasmasseflow: 5,5 gram/sek. 6,3 gram/sek.

Virkningsgrad 80% 80%
 
Efter en længere stilstandsperiode
Hvis du ikke har brugt brændeovnen i et stykke tid (f.eks. hen over sommeren), er det vigtigt at 
kontrollere, at der ikke er blokeringer i skorstensrøret. Kontakt din skorstensfejer.

Tilslutning af flere varmekilder til samme skorsten
Til nogle skorstene er det muligt at tilslutte flere anordninger. De gældende regler herfor skal 
du først undersøge i bygningsreglementet og hos din lokale skorstensfejer.

Ved skorstensbrand
I tilfælde af skorstensbrand:
•    Luk alle spjæld på brændeovnen og i skorstenen og kontakt brandvæsenet.
Før du tager brændeovnen i brug igen, skal din skorstensfejer kontrollere skorstenen.

Rengøring og vedligeholdelse af din brændeovn 
Advarsel: Rengøring og vedligeholdelse af din brændeovn må kun foretages, når ovnen er kold. 

Udvendig rengøring
Det er nemmest at støvsuge brændeovnen udvendigt med et lille mundstykke med bløde bør-
ster. Du kan også tørre brændeovnen af med en tør, blød klud eller en blød støvekost. Men 
husk, kun på en kold brændeovn. Brug ikke vand, sprit eller nogen form for rengøringsmiddel, 
da det beskadiger lakken. 

Rengøring af glaslåge
Din WIKING brændeovn er udstyret med rudeskyl, hvilket reducerer sodbelægningen på 
glasset. Hvis der alligevel opstår soddannelser på glasset, kan det rengøres, ved at tørre glas-
set over med et fugtigt stykke køkkenrulle som er dyppet i aske. Der tørres efter med et rent 
stykke køkkenrulle. Derudover skal du sørge for, at luftspalterne i lågerammen er fri for aske 
og sodpartikler. Samtidig skal du tjekke om pakningerne, der sidder på ovnen, er bløde og 
hele. Hvis ikke de er det, kan der komme falsk luft ind i ovnen, hvilket gør det sværere at styre 
forbrændingen med overophedning eller soddannelser til følge. De bør derfor skiftes, og kan 
købes hos din brændeovnsforhandler.

Tømning af askeskuffe
Vigtigt: Vær opmærksom på, at der kan være varme gløder i asken op til 24 timer efter, at 
ilden er gået ud.



13

Figur 3
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Askeskuffen tømmes lettest ved at trække en affaldspose ind over skuffen, vende denne på 
hovedet og derefter forsigtigt trække skuffen op af posen igen. 

Rengøring af brændkammer
En gang om året bør brændeovnen vedligeholdes grundigt for at forlænge brændeovnens 
levetid. Rens først brændkammeret for aske og sod. Tag også de isolerende vermiculiteplader 
forsigtigt ud en efter en i følgende rækkefølge:
1. Bundplader
2. Frontplade
3. Højre sideplade
4. Venstre sideplade
5. Røglederplade
6. Bagplade

Efter rengøring sætter du vermiculitepladerne forsigtigt ind igen i omvendt rækkefølge startende 
med bagpladen. Det er yderst vigtigt, at bagpladen placeres, så hullerne til sekundær lufttilførsel 
i vermiculitepladen passer med hullerne i brændeovnen.

Brændkammerets effektive, men porøse isolering kan med tiden blive slidt og beskadiget. Hvis 
bagpladen revner, kan det medføre, at den sekundære luft fordeles forkert i brændkammeret, 
og den bør derfor udskiftes. Det betyder ikke noget for brændeovnens effektivitet, hvis de andre 
plader revner. De bør dog udskiftes, når slitagen overstiger halvdelen af den oprindelige tykkelse.

Efterbehandling af overflade
Det er ikke nødvendigt at efterbehandle brændeovnens overflader, men skulle den have fået 
skader på lakken, kan du udbedre dem med en speciel Senothermspray, som kan købes hos 
din brændeovnsforhandler.

Skorstensfejning
For at forebygge risiko for skorstensbrand skal skorstenen renses årligt. Røgrør og røgkam-
meret over røglederpladen af stål skal renses samtidig med skorstenen. Såfremt skorstenens 
højde umuliggør rensning oppefra, skal der monteres en renselem.

Serviceeftersyn
WIKING anbefaler et grundigt servicetjek hvert andet år, for at din brændeovn kan holde i mange 
år. Serviceeftersynet skal gennemføres af en kvalificeret montør, og der bør kun anvendes 
originale reservedele. 

Et serviceeftersyn omfatter bl.a. 
• Grundig rengøring af ovnen. 
• Justering af håndtag/låge.
• Smøring af hængsler med kobberfedt. 
• Kontrol af varmeisolerende plader (vermiculitesættet)
• Kontrol af spjældet under lågen.
• Kontrol af pakninger samt udskiftning af slidte dele.
Har du spørgsmål se da venligst FAQ siden på www.wiking.com eller kontakt din brændeovns-
forhandler. Ved manglende vedligeholdelse bortfalder garantien.
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Problemløsning
Hvis du oplever, at brændeovnen ikke fungerer optimalt, kan du I dette skema se de typiske 
fejl, samt hvordan du løser dem. Hvis du ikke selv kan løse dem og/eller, der opstår andre, så 
kontakt venligst din montør eller brændeovnsforhandler.

Problem Mulig årsag Gør følgende
Jeg kan ikke få 
ordentligt ild i 
brændeovnen

Ikke korrekt optænding. Henvisning: Se afsnittet om optænding og 
fyring i din brændeovn på side 10.

Dårligt træk i skorstenen. Kontroller om røgrøret eller skorstenen er 
stoppet til. Kontroller om skorstenshøjden er 
rigtig i forhold til omgivelserne.

Ruden soder til Træet er for vådt. Fyr kun med brænde, der har tørret min. 
12 mdr. under halvtag og dermed opnået et 
vandindhold på max. 20%.

En pakning i lågen er utæt. Pakningerne skal være bløde og smidige, 
ellers skal de udskiftes. Nye pakninger kan 
købes hos din brændeovnsforhandler.

Manglende tilførsel af sekundær 
luft til rudeskyl.

Skub rudeskylsspjældet helt til højre. Åbn evt. 
en lille smule for primærspjældet også, eller 
se nedenfor.

Temperaturen i brændeovnen 
er for lav.

Læg mere brænde i ovnen og skub begge 
spjæld helt til højre.

Der kommer røg 
ud i stuen, når jeg 
åbner lågen

Spjældet i skorstenen er lukket. Åbn spjældet.

Manglende træk i skorstenen. Kontroller om røgrøret eller skorstenen er 
stoppet til. Kontroller om skorstenshøjden er 
rigtig i forhold til omgivelserne.

Der er flammer i brændet. Åbn aldrig lågen, så længe der er flammer i 
brændet.

De ildfaste mate-
rialer i brændkam-
meret er ’sorte’ 
efter endt fyring

Du har fyret for svagt, dvs. for 
lidt luft eller for lidt brænde.

Du skal åbne for primærluften ved at flytte 
grebet under lågen helt til højre. Der kan 
desuden være behov for, at der afbrændes en 
større mængde træ.

Forbrændingen 
løber løbsk

En pakning i lågen eller aske-
skuffen er utæt.

Pakningerne skal være bløde og smidige, 
ellers skal de udskiftes. Nye pakninger kan 
købes hos din brændeovnsforhandler.

For kraftigt træk i skorstenen. Luk spjældet i skorstenen i lidt ad gangen 
indtil problemet er løst. Luk samtidig helt for 
primærluften.

Lågen er ikke tæt. Luk lågen helt. Kan den ikke det skal den 
udskiftes med en original reservedel.
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Overensstemmelseserklæring 
Fabrikant
HWAM A/S
Nydamsvej 53
DK - 8362 Hørning

Testinstitut (EN 13240):
RRF - Rhein-Ruhr Feuerstättenprüfstelle
Am Technologiepark 1
D-45307 Essen

Erklærer hermed, at
Produkt: Type:

Brændeovn WIKING Scandic
WIKING Nordic 7
WIKING Nordic 9
WIKING Nordic 9G
WIKING Nordic 10G

er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiver:
Reference nr.: Titel:
89/106/EØF Byggevaredirektivet

samt følgende harmoniserede standarder:
Nr: Titel: Udgave:
EN 13240 Rumopvarmere fyret med fast brændsel 2001
EN 13240/A2 Rumopvarmere fyret med fast brændsel 2004

og andre standarder og/eller tekniske specifikationer
Nr: Titel:
NS 3058 Lukkede vedfyrte ildsteder Røykudslipp
NS 3059 Lukkede vedfyrte ildsteder Røykudslipp 

- Krav

Hørning, d. 13. februar 2008        

Torsten Hvam Sølund
Fabriks- og kvalitetschef
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Garanti og reklamationsbestemmelser
5 års udvidet reklamationsret

Tillykke med din nye WIKING brændeovn.

Vores produkter er alle af en god håndværksmæssig kvalitet, fremstillet af førsteklasses mate-
rialer og underlagt en grundig kvalitetskontrol. Vi føler os derfor overbeviste om, at du har fået 
et produkt, der vil fungere problemfrit mange år frem i tiden. Skulle der dog alligevel opstå en 
reklamation, skal du naturligvis være sikret den bedst mulige service.

Udover de rettigheder du har efter de almindelige køberetlige regler, giver HWAM A/S en udvidet 
reklamationsret på 5 år regnet fra købsdato. Du skal gemme din originale faktura med købsdato 
som bevis for købstidspunkt i tvivlstilfælde.

Omfang
Den udvidede reklamationsret omfatter ovnens grundkonstruktion så som pladedele, svejsnin-
ger mv. og omfatter dele, der efter HWAM’s vurdering skal udskiftes eller repareres. Sliddele 
er ikke dækket af gariantien.

Reklamationsretten gives til den første køber af produktet, og kan ikke overføres (undtagen 
ved mellemsalg).

Reklamationsretten gælder kun i det land, hvor produktet oprindelig er blevet leveret.

Fragtudgifter ved indsendelse af ovn eller dele, heraf til udskiftning eller reparation, dækkes 
ikke af HWAM A/S.

Begrænsninger/Tab af garanti
Visse ting er ikke dækket af garantien, ligesom reklamationsretten kan bortfalde, hvis ovnen 
ikke behandles efter forskrifterne. Dette gælder bl.a. følgende: 
• Fejl eller skader der er opstået ved:

· Fejlagtig indbygning, opstilling eller tilslutning af brændeovnen.
· Fejlbetjening, fejlanvendelse eller misbrug af brændeovnen.
· Brand, ulykke eller lignende.
· Reparationer udført af andre end HWAM A/S eller de autoriserede 
  forhandlere.
· Brug af uoriginale reservedele.
· Manglende eller utilstrækkelig service og vedligeholdelse.
· At produktet eller dets tilbehør på nogen måde er ændret i forhold til den oprindelige 
  tilstand og konstruktion.

• Konstruktionsændringer af brændeovnen.
• Hvis brændeovnens serienummer er beskadiget eller fjernet.
• Sliddele/bevægelige dele.
• Transportomkostninger.
•  Rust
• Transportskader.
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• Omkostninger i forbindelse med en evt. afmontering og genmontering af brændeovnen.
• Alle former for ekstra omkostninger og følgeskader, der måtte opstå.

Overfladebehandling
Hvis overfladebehandlingen er mangelfuld fra fabrikkens side, bør dette vise sig efter de første 
indfyringer. Herudover accepteres der ikke reklamationer på lak.

Sliddele
En række dele på din brændeovn er at betegne som sliddele, og dækkes derfor ikke af rekla-
mationsretten. Sliddele er f.eks.:
• Varmeisolerende materiale - enten ildfaste sten eller specielle plader af Vermiculit.
• Røgvenderplader.
• Glas.
• Kakler og fedtsten.
• Støbejernsdele i bunden som f.eks. risten.
• Pakninger.
• Alle bevægelige dele.

Skader på sliddele accepteres kun, hvis det af køber kan påvises, at skaderne var til stede ved 
leveringen.

Service og vedligehold
Vi anbefaler, at du vedligeholder brændeovnen, samt får udført de anbefalede eftersyn som 
nævnt i brugervejledningen. Dette er med til at sikre dig, at produktet fungerer problemfrit.

Reklamationer
Alle reklamationer skal foregå direkte til forhandleren hvor brændeovnen er købt. HWAM A/S 
tager ikke imod reklamationer direkte fra slutbrugere. 

Uberettiget reklamation/tilkaldelse af service
Inden du reklamerer, bør du selv kontrollere din WIKING brændeovn for fejlmuligheder, som 
du selv kan afhjælpe - se evt. i den medfølgende brugermanual. Såfremt det viser sig, at din 
reklamation og krav om afhjælpning er uberettiget vil de dermed forbundne omkostninger blive 
faktureret.
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Velkommen som eier av WIKING peisovn
Kjære WIKING-eier

Gratulerer med din nye WIKING peisovn. Vi håper at du får stor glede av den. WIKING har i 
mer enn 30 år utviklet og produsert kvalitetsovner, og vi er kjent i hele Europa for vår design og 
høye tekniske standard. Som WIKING-eier har du sikret deg en peisovn med en tidløs design 
og en lang levetid. 

Les grundig gjennom denne installasjons- og bruksveiledningen før peisovnen stilles opp. På 
den måten unngår du feil og får fortere  glede av peisovnen.

Garanti
Alle WIKING peisovner er testet og godkjent iht. EN 13240 (Europeisk Standard) og NS 3058 og 
NS 3059 (norske standarder som beskriver partikkelutslipp). Det er din garanti for at peisovnen 
oppfyller alle europeiske normer og krav til sikkerhet, kvalitet og miljøriktig forbrenning. WIKING 
gir 5 års garanti på peisovnen.

Fordeler med din nye peisovn 
De enkle og runde former harmonerer perfekt – helt ned til minste detalj. 

Grepet er i glassblåst stål og skapt med den samme buen som fronten på ovnen. Det store 
buede glasset gjør det mulig å nyte flammene fra ethvert hjørne av rommet. 

Den runde formen gjør plasseringen av din WIKING peisovn fleksibel og velegnet til både 
hjørner og rette vegger. 

Selv om WIKING Scandic, WIKING Nordic 7, WIKING Nordic 9, WIKING Nordic 9G og WIKING 
Nordic 10G hører til blant de mindre ovnene har de en høy effekt. 

God fornøyelse med din nye peisovn!



23

Installasjonsveiledning
Før du går i gang
På figur 1 ser du et tverrsnitt av peisovnen. Her kan du se en oversikt over hvilke deler peisov-
nen består av. 

WIKING Scandic WIKING Nordic 7 WIKING Nordic 9 WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G

1. Dekkplate
2. Spjeld til regulering av ruteskyll.
3. Røylederplade i stål, henger på to kroker.
4. Røylederplade i vermiculite.
5. Dekplate.
6. Spjeld til regulering av primær luft. Primær luft brukes ved opptenning og påfylling.

Merk: Brennkammeret er bekledd med plater av vermiculite, som er et varmeisolerende mate-
riale. Disse platene sikrer at det raskt kommer opp på optimal forbrenningstemperatur og skal 
derfor bli i peisovnen.

De 2 røyklederplater i stål og vermiculite sørger for at røykens vei gjennom ovnen blir så lang 
som mulig slik at røykgassene får mest mulig tid til å avgi varmen til ovnen og dermed også til 
omgivelsene. På den måten får du mer varme ut av treet fordi den varme røyken ikke sendes 
direkte ut gjennom skorsteinen.

Plassering av løse deler
Det er viktig at du kontrollerer at alle de løse delene er på plass og ikke skadet etter transporten. 
På figur 1 kan du se hvor delene skal være i ovnen. De løse delene som du skal kontrollere er:

1. Røykplatene i stål er hengt opp i to kroker og er utstyrt med en transportsikring i form av 2 
spjelker. Disse 2 spjelkene skal fjernes før ovnen taes i bruk. Det gjøres ved å løfte røykplaten 
av skamol ut av brennkammeret og trekke de 2 spjelkene fri fra opphengskrokene.

2. Røyklederplaten i vermiculite skal hvile på sideplatene og være skjøvet helt tilbake i brenn-
kammeret. 

3. Bakplatene skal være skjøvet helt tilbake i brennkammeret.

Figur 1
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4. Den todelte bunnplaten skal ligge flatt i bunnen rundt risten.

Når du er sikker på at de løse delene er på plass, kan du gå i gang med å installere peisovnen.

Viktig å vite 
Søknad om installasjon av ildsteder i nybygg og med tilkobling til skorsteiner som ikke  tidligere har 
vært registrert hos feiervesenet skal sendes det stedlige Bygningsrådet (jfr. Plan- og Bygningslovens 
paragraf 87D og 93). Montering kan da først finne sted, når bygningsrådet har gitt sin tillatelse.

Huseier står selv ansvarlig for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt på en forskriftsmessig måte og 
er for-pliktet til å få installasjonen inspisert og sikkerheten bekreftet av en kvalifisert kontrollør. 
Lokalt feiervesen må informeres om vesentlige endringer i feiebehov.

For å fordele varmen i så stor del av huset som mulig, er det viktig at ovnen plasseres så åpent 
og sentralt som mulig. I et hus med flere etasjer er det feil å ha ovnen i øverste etasje da varmen 
stiger oppover. Best er det å ha ovnen så lavt som mulig, men av praktiske årsaker kan det 
være ulogisk å plassere den i kjelleren, hvis man oppholder seg mest i 1. etg.

En peisovn forbruker en del ved i løpet av en vinter, og det er derfor verdt å tenke på tilgang på 
ved, når man bestemmer hvor ovnen skal stå. 

Installasjon
Generelt 
Ved montering av WIKING peisovn skal det sikres at alle lokale lovbestemmelser, inklusive dem som 
henviser til nasjonale og europeiske standarder, blir overholdt ved installasjon av peisovnen. Det er 
alltid lurt å rådføre seg med feieren innen du monterer peisovnen, da det også er din lokale feier som 
skal godkjenne installasjonen. Kontakt din lokale WIKING-forhandler for videre råd og veiledning i 
forbindelse med montering. Se WIKING-forhandleroversikt på www.wiking.com under ’Forhandlere’.

Ovnen skal installeres av en kvalifisert montør i henhold til anvisningene i denne brukerveil-
edningen.

Emballasjen fra WIKING-peisovnen skal håndteres i henhold til lokale avfallsforskrifter.

Krav til rommet
Det skal alltid kunne tilføres frisk forbrenningsluft til rommet hvor peisovnen skal plasseres. Peisovnen 
krever tilførsel af 11-14 m3 luft pr. time. Et vindu som kan åpnes eller en regulerbar luftventil anses 
for tilstrekkelig. Den regulerbare luftventilen/luftristen må ikke kunne blokkeres. I nedenstående 
tabell kan du se minimumsavstanden til nærmeste ikke-brennbare og brennbare vegg. 
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Avstand fra peisovnen til… WIKING Scandic, WIKING Nordic 7, 
WIKING Nordic 9, WIKING Nordic 9G, WIKING Nordic 10G

brannmur bak 100 mm

brannmur til siden 100 mm

brennbar vegg bak 150 mm

brennbar vegg til siden 350 mm

Vær oppmerksom på at ikke alt glass er varmebestandig. Derfor må en glassvegg i noen tilfeller 
betraktes som en brennbar vegg. Kontakt derfor din lokale feier eller glassprodusenten vedr. av-
stand til glass.

Krav til montering
Hvis peisovnen skal stå på et brennbart gulv, må arealet rundt ovnen dekkes av med et ikke-
brennbart materiale, som f.eks. en WIKING gulvplate i stål eller glass. Gulvplaten skal gå min. 30 
cm ut foran fyringsåpningen. Gulvkonstruksjonen skal også kunne bære ovnens og skorsteinens 
vekt. Skorsteinens vekt skal regnes ut etter dimensjon og høyde. I nedenstående tabell finner 
du viktige opplysninger om peisovnen.

WIKING Scandic
WIKING Nordic 7
WIKING Nordic 9 

WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G

Peisovnens vekt 95 kg 93 kg 95 kg

Peisovnens mål
(høyde x bredde x dybde) 894 x 527 x 426 mm 894 x 527 x 431 mm 1014 x 527 x 431 mm

Møbleringsavstand foran 800 mm 800 mm 800 mm

Peisvnen er hovedsakelig produsert av platejern.

Tilslutning til skorsteinen
WIKING Scandic, WIKING Nordic 7, WIKING Nordic 9, WIKING Nordic 9G og WIKING Nordic 
10G har røykutgang i toppen og baksiden. De kan monteres med et godkjent røykrør og en 
stålskorstein eller tilsluttes en murt skorstein.

Vær påpasselig med å kontrollere at skorsteinen er tett og at det ikke forekommer falsk trekk 
ved avdekningsplate ved stengt røykavgang, feieluke og rørsamlinger. Legg merke til at knekk 
på røykrør samt vannrett føring av røykrør reduserer effekten på skorsteinstrekken.

Endring av røykavgang fra toppavgang til bakutgang
(WIKING Nordic 9G og WIKING Nordic 10G)
1. Løft av topplaten.
2. Bakplaten har en utskjæring til røykrøret. Knekk av platen innenfor denne utskjæringen så 

det blir et hull i bakplaten som passer til røykrøret.
3. Avdekningsplaten på baksiden av ovnen avmonteres ved å fjerne de 3 skruene (Torx Bit no. 30). 

Pass på å ikke miste skruene bak den fastsveisede bakplate.
4. Røykringen på toppen av ovnen avmonteres ved å fjerne de 3 skruene. 
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5. Monter avdekningsplaten på toppen av brennkammeret med de 3 skruene (Torx Bit no. 30).
6. Røykringen plasseres i røykavgangshullet på baksiden av ovnen og spennes fast med de 

3 skruene.
7. Legg peisovnens topplate tilbake på sin plass oppe på peisovnen.

Innlegging av kleberstein i varmemagasinet (WIKING Nordic 10G)
1. Løft av topplaten.
2. Legg kleberstenen inn i varmemagasinet, så hullet i hver sten ligger like over røykringen.
3. Legg peisovnens topplate tilbake på sin plass oppe på peisovnen.

Krav til skorstein og røykrør
Skorsteinen skal være så høy at trekkforholdene er tilfredsstillende og at røyken ikke er til sjenanse 
for omgivelsene. Som hovedregel oppnås tilfredsstillende trekkforhold såfremt skorsteinen er 4 
m over ovnen og samtidig er ført minst 80 cm over takryggen. Plasseres skorsteinen ved husets 
sider, så bør toppen av skorsteinen alltid være høyere enn husets takrygg eller takets høyeste 
punkt. Vær oppmerksom på ev. nasjonale og lokale bestemmelser med hensyn til plassering av 
skorstein på stråtak. Hvis skorsteinen er så høy at den ikke kan feies fra toppen, skal det mon-
teres en lett tilgjengelig feieluke i den. Vi anbefaler alltid å kontakte feier ved kjøp av skorstein.

Peisovnen krever trekk på minst 12 Pa.
Minimumsåpning: Ø150 mm, noe som svarer til din WIKING peisovns utgangsstuss.

Røykrør og skorstein må være egnet til bruk av ovn. Kontakt din WIKING-forhandler for mer 
informasjon.

Bruksveiledning
Innen peisovnen tas i bruk
Det er viktig at du sørger for følgende:
• Alle peisovnens løse deler er på plass. 
• Skorsteinen er godkjent av din feier.
• Det kan tilføres frisk luft til det rommet hvor peisovnen skal plasseres.

Verd å vite om brensel 
Tillatte brenselstyper
Peisovnen er kun EN/NS-godkjent for fyring med ved. Det anbefales å bruke tørr, kløyvd ved 
med et vanninnhold på maks. 20%. Fyring med våt ved gir både sot, dårlig brenseløkonomi og 
er til sjenanse for miljøet. 
Test: Du kan kontrollere om veden tørr nok ved å helle på litt oppvaskmiddel på den ene ende-
flaten av en kløyvd vedkubbe, og deretter blåse i den andre enden. Hvis veden er tørr nok, vil 
du kunne se oppvaskmiddelet boble.

Anbefalte vedtyper
All slags ved - f.eks. bjerk, bøk, eik, alm, ask, nåletrær og frukttrær - kan brukes som brensel. 
Den store forskjellen ligger ikke i brennverdien, men i tresortens forskjellige vekt pr. m3. Da 
bøk veier mer pr. m3 enn f.eks. rødgran, så skal det mer rødgran til før man får den samme 
mengden varme som bøken gir.
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Forbudte brenselstyper
Det er forbudt å fyre med følgende: 
trykksaker, avfall som melkekartonger o.l., sponplater, lakkert, malt eller impregnert treverk, 
plast, flytende brensel, gummi og fossilt brensel.
Årsaken til at det ikke er tillatt å fyre med ovenstående er at de ved forbrenning utvikler helse- 
og miljøskadelige stoffer. Stoffene kan også skade ovnen og skorsteinen, og garantien på 
produktene faller bort.

Fyring med kull og energikoks
WIKING Scandic, WIKING Nordic 7, WIKING Nordic 9, WIKING Nordic 9G og WIKING Nordic 
10G er ikke konstruert til fyring med kull og energikoks.

Oppbevaring av ved
Vanninnholdet på maks. 20% oppnås ved å oppbevare veden i minst 1 år, helst 2 år, utendørs 
og under halvtak. Ved som oppbevares innendørs har tendens til å bli for tørt og brenne for 
hurtig, men opptenningsved kan med fordel oppbevares innendørs et par dager før bruk. 

Anbefalte dimensjoner
Dimensjonene på veden er viktige for en god forbrenning. Dimensjonene bør være som følger:
Vedtype Lengde i cm Diameter i cm
Opptenningsved (fint kløyvd ved) 25-33 2-5

Kløyvd ved 25-33 7-9

Betjening av luftspjeldet 
For å oppnå en god forbrenning som skal 
resultere i en god varmeøkonomi, er det 
viktig å tilføre ilden korrekt mengde luft. 
Luften reguleres ved hjelp av de to gre-
pene, som er plassert hhv. over og under 
døren. Grepet under døren styrer spjeldet 
med opptenningsluften, mens grepet over 
døren styrer spjeldet med forbrennings-
luften og ruteskyllet, se figur 2.

QQ

Figur 2

WIKING Nordic 9G
WIKING Nordic 10G

WIKING Scandic
WIKING Nordic 7
WIKING Nordic 9

Regulering 
av rute- 
skyllet

Regulering 
av oppten-
ningsluften

Regulering 
av rute- 
skyllet

Regulering 
av oppten-
ningsluften
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I nedenstående tabell ses luftens betydning i forhold til grepets posisjon.
Grepets posisjon Betydning for luften Brukes ved
Begge grepene er ført helt 
til høyre.

Det åpnes for all luft, dvs. oppten-
ningsluften og ruteskyllet. 

Denne innstillingen skal alltid brukes 
ved opptenning i kald ovn og ved fyring 
med ny ved.

Grepet til opptenning er ført 
til venstre posisjon, og det 
andre grepet står fortsatt 
helt til høyre.

Opptenningsluften lukkes mens 
det fortsatt er åpnet opp for rute-
skyllsluften. Ved å regulere grepet 
gradvis til venstre nedsettes luft-
mengden, og temperaturen regu-
leres dermed også ned.

Denne innstillingen skal du bruke når 
ilden har godt fatt i veden, ilden bren-
ner jevnt og rolig. Her får du den beste 
utnyttelsen av veden.

Begge grepene er ført helt 
til venstre.

All regulerbar lufttilførsel til ovnen 
er stengt.

Denne innstillingen skal kun brukes 
når flammene er helt slukket, f.eks. 
ved rengjøring.

Verd å vite når du fyrer
Maksimal fyringsmengde
Du må maksimalt fyre med følgende mengder ved pr. time:

Brensel Maksimal brensel pr. time
Ved 3,0 kg

Advarsel: For høy varme kan ødelegge både ovnen, skorsteinen og peisrøret. Hvis du overskrider 
ovennevnte grenser, er peisovnen, skorsteinen og peisrøret ikke lenger omfattet av fabrikkgarantien.

Typisk fyringsintervall for nominell fyring
Brensel kg Typisk fyringsintervall
Ved 2,0  50 min

Merk: Peisovnen er godkjent til intermitterende bruk.

Forskjellen på kort og lang brenntid
Kort brenntid
Du oppnår en rask og kraftig varme hvis du brenner mange, små vedskiver.

Lang brenntid
Du oppnår en lang brenntid hvis du brenner få, større vedkubber. Du oppnår langsomste bren-
ning ved å regulere ned på luftspjeldet, men det må tilføres litt luft fra ruteskyllet for å oppnå 
en god forbrenning.

Slik oppnår du den beste forbrenningen
Bruk ren og tørr ved
Våt ved gir dårlig forbrenning, mye røyk og sot. I tillegg vil varmen gå til tørking av veden i stedet 
for til oppvarming av rommet. 
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Fyr litt av gangen
Du oppnår den beste forbrenningen ved å fyre titt og med litt ved av gangen. Hvis du legger i for mye 
ved på én gang, går det for lang tid før temperaturen blir så høy at du oppnår en god forbrenning.

Sørg for riktig mengde luft
Du må også sørge for at det er nok luft - spesielt i begynnelsen– slik at temperaturen i ovnen fort 
kommer høyt opp. Da antennes nemlig de gassene og partiklene som frigis under brenningen. Ellers 
setter det seg som sot i skorsteinen (med risiko for brann) eller slipper ut i miljøet uten å være antent.
Feil mengde lufttilførsel medfører dårlig forbrenning og dårlig virkningsgrad.

Ikke fyr natten over
Du bør ikke legge ved i peisovnen og redusere lufttilførselen på kvelden i forsøk på å ha glør 
om morgenen. Hvis du gjør det, sender peisovnen ut store mengder helseskadelig røyk og 
skorsteinen utsettes for unødig mye sot, med risiko for skorsteinsbrann.

Opptenning og fyring i din WIKING peisovn
Første gang du fyrer
Første gang du fyrer i peisovnen skal du fyre forsiktig, da alle materialene skal venne seg til 
varmen. Dvs. peisovnen skal varmes opp langsomt til den når maksimal varme. Deretter skal 
du fyre noen ganger slik at ovnen blir ordentlig gjennomvarmet. 

Pass på lakken
Lakken som ovnen er lakkert med vil herde de første 2-3 gangene det fyres i ovnen, og den kan 
derfor avgi røyk og lukt. Sørg derfor for god utluftning. Samtidig skal døren åpnes forsiktig, da 
det ellers er risiko for at pakningene henger fast i lakken. 

Advarsel: Hansken som følger med kan slite på malingen hvis lakken ikke er tilstrekelig herdet. 
Pass derfor på å ikke berøre de lakkerte flatene før etter de første 2-3 gangene du har fyrt.

Opptenning
1. Både primærspjeldet og spjeldet til ruteskyllet skyves så langt til høyre som mulig. Det er nå åpnet 

helt opp for både opptenningsluften og ruteskyllet.

2. Stable 8-10 fint kløyvde vedkubber svarende til 1-2 kg i ovnen Jo mindre pinnene er, jo raskere 
blir peisovnen varm og den optimale forbrenningstemperaturen oppnås.

3. Plasser to opptenningsblokker inn mellom de øverste lagene med opptenningspinner. WIKING 
anbefaler opptenningsblokker i god kvalitet, da disse verken ryker eller lukter.

4. Tenn opptenningsblokkene. Hold døren på klem i et par minutter til glasset er varmt. På den måten 
dannes det ikke kondens. Lukk deretter døren helt.

5. Når ilden har fått godt fatt i veden, skyves primærspjeldet helt til venstre og du kan regulere litt 
på spjeldet til ruteskyllet til du får en jevn og rolig forbrenning. 

Advarsel: Døren må kun holdes åpen under opptenning, brenselpåfyll eller rensing av peisovnen, 
da det ellers oppnås en for kraftig forbrenning og det er risiko for at ovnen blir overopphetet.
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Fyring (påfylling av ved)
Når det ikke er flere synlige flammer og det ligger igjen et solid lag med glør, kan det fyres på 
nytt. 
1. Åpne døren forsiktig for å unngå at det kommer ut røyk og glør fra ovnen.

2. Legg 2-4 stykker kløyvd ved (ca. 2 kg) over glørne.

3. Lukk døren igjen og åpne helt opp for primær- og ruteskylsspjeldet ved å skyve dem til høyre.

4. Etter en stund blusser ilden opp igjen, og når ilden har godt fatt i veden,
skyves primærspjeldet igjen helt til venstre, mens spjeldet til ruteskyllet reguleres litt til flammene 
brenner jevnt og rolig igjen.

Advarsel: 
Peisovnens overflater og dør blir under brenningen svært varme, og du må derfor vise stor 
forsiktighet.

Verd å vite om røykrøret 
Beskrivelse av røykrørets funksjon
Røykrøret er det røret som sitter mellom ovnen og skorsteinen. Alle WIKING peisovner er utstyrt 
med en utgangsstuss på 150 mm i diameter, noe som passer til de originale WIKING røykrørene. 
Ved å kjøpe de originale WIKING røykrørene, får du nøyaktig samme farge og overflate som 
peisovnen din da de er lakkert med den samme lakken. WIKING røykrør fås i mange forskjellige 
former og lengder, og på den måten kan det tilpasses dine behov.  

Skal peisovnen tilsluttes en skorstein i mur, kan du med fordel montere et buet røykrør på top-
putgangen av peisovnen. Ved å velge denne løsningen hvor røykrøret går en halv meter opp 
over ovnen før den tilsluttes skorsteinen, får du 1 kW mer varme til boligen din. Den buede 
formen sikrer et minimalt sotbelegg i røret og forminsker derfor risikoen for skorsteinsbrann. Vi 
anbefaler kun denne løsningen hvis den murte skorsteinen er helt tett og har en god trekk. Les 
mer om skorsteinen i neste avsnitt. 

Verd å vite om skorsteinen 
Beskrivelse av skorsteinens funksjon
Skorsteinen er peisovnens motor og helt avgjørende for ovnens funksjon. Skorsteinstrekken 
gir et undertrykk i peisovnen. Dette undertrykket har to formål:
1. Å fjerne røyk fra peisovnen
2. Å suge luft gjennom spjeldet til opptenning, forbrenning og til å holde glasset fritt for sot.

Slik oppnår du den beste skorsteinstrekken
Selv en god skorstein kan fungere dårlig hvis den brukes feil. Det er avgjørende at både peisov-
nen og skorsteinen er installert iht. forskriftene, da det ellers ikke vil være mulig å oppnå en 
tilfredsstillende forbrenning.

Skorsteinstrekken dannes ved temperaturforskjellen i skorsteinen og utenfor skorsteinen. Jo 
høyere temperaturen er i skorsteinen, jo bedre blir skorsteinstrekken. Det er derfor helt avgjø-
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rende at skorsteinen blir varmet godt opp før du stenger spjeldet og begrenser forbrenningen i 
peisovnen jf. avsnittet om opptenning og fyring i WIKING peisovn på side 29. Vær oppmerksom 
på at en murskorstein bruker lenger tid på å  bli gjennomvarm enn en stålskorstein. 

På dager der det pga. vær- og vindforhold er dårlig trekk i skorsteinen, er det ekstra viktig å 
få varmet opp skorsteinen så raskt som mulig. Del veden ekstra fint til opptenning og bruk en 
ekstra opptenningsblokk, da det er flammene som sørger for rask oppvarming.

I tabellen nedenfor ser du peisovnens nominelle ytelse, som skal brukes til å dimensjonere 
skorsteinen riktig:
 

WIKING Nordic 7 
WIKING Nordic 9

WIKING Nordic 9G
WIKING Nordic 10G

WIKING Scandic

Nominell ytelse: 7 kW 7 kW

Røyktemperatur: 287o C 287o C

Røykgassmasseflow 5,5 gram/sek. 6,3 gram/sek.

Virkningsgrad 80% 80%

Etter en lenger stillstandsperiode
Hvis peisovnen ikke har vært i bruk over lenger tid (f.eks. på sommeren), er det viktig å kontrol-
lere at det ikke er blokkeringer i skorsteinsrøret. Kontakt feier.

Tilkobling av flere varmekilder til samme skorstein
Det er mulig å tilslutte flere anordninger til noen skorsteiner. Du må først undersøke de gjeldende 
forskriftene for dette  i bygningsreglementet og hos din lokale feier.

Ved pipebrann
I tilfelle pipebrann:
• Lukk alle spjeld på peisovnen og i skorsteinen og kontakt brannvesenet.
Før du tar peisovnen i bruk igjen, skal feieren kontrollere skorsteinen.

Rengjøring og vedlikehold av peisovnen 
Advarsel: Rengjøring og vedlikehold av peisovnen må kun foretas når ovnen er kald. 

Utvendig rengjøring
Det er lettest å støvsuge peisovnen utvendig med et lite munnstykke med myke børster. Du 
kan også tørke støv av peisovnen med en tørr, myk klut eller en myk støvkost. Men husk at 
peisovnen må være kald. Bruk ikke vann, sprit eller noen form for rengjøringsmiddel da dette 
skader lakken.

Rengjøring av glassdør
Din WIKING peisovn er utstyrt med ruteskyll, og det reduserer sotbelegg på glasset. Hvis det 
allikevel oppstår sotdannelser på glasset, kan det rengjøres ved å tørke over glasset med et 
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stykke fuktig tørkepapir som er dyppet i aske. Deretter tørkes det med et rent stykke tørkepapir. 
I tillegg må du sørge for at luftspaltene i dørrammen er fri for aske og sotpartikler. Samtidig skal 
du kontrollere at pakningene som sitter på ovnen er myke og hele. Hvis ikke de er det, kan det 
komme falsk luft inn i ovnen, og det gjør det vanskeligere å styre forbrenningen. Resultatet kan bli 
overoppheting eller sotdannelse. De bør derfor skiftes, og de kan kjøpes hos din forhandler.

Tømming av askeskuff
Viktig: Vær oppmerksom på at det kan være varme glør i asken i opptil 24 timer etter at ilden 
er slukket.
Askeskuffen tømmes lettest ved å trekke en avfallspose over skuffen, snu skuffen på hodet og 
trekk den deretter forsiktig opp av posen igjen
.  
Rengjøring av brennkammer
En gang i året bør ovnen vedlikeholdes grundig for å forlenge dens levetid. Rens først brenn-
kammeret for aske og sot. Ta også ut de isolerende Vermiculiteplatene - forsiktig, og én av gangen. 

1. Bunnplaten
2. Frontplaten
3. Høyre sideplate
4. Venstre sideplate
5. Røyklederplaten
6. Bakplaten

Etter rengjøring setter du Vermiculiteplatene forsiktig inn igjen i omvendt rækkefølge, begynn 
med bakplaten. Det er svært viktig at bakplaten plasseres slik at hullene til den sekundære 
lufttilførselen i Vermiculiteplaten passer med hullene i peisovnen.

Brennkammerets effektive men porøse isolering kan med tiden bli slitt og skadet. Hvis bakplaten 
revner, kan det medføre at sekundærluften fordeles feil i brennkammeret, og den bør derfor 
skiftes. Det betyr ikke noe for peisovnens effektivitet hvis de andre platene revner. De bør likevel 
skiftes når slitasjen overstiger halvdelen av den opprinnelige tykkelsen.

Etterbehandling av overflate
Det er ikke nødvendig å etterbehandle peisovnens overflater, men skulle den ha fått lakkskader, 
kan du utbedre dem med en spesiell Senotherm-spray som kan kjøpes hos din forhandler.

Feiing av skorstein
For å forebygge risikoen for pipebrann må skorsteinen rengjøres årlig. Røykrør og røykkammer 
over røyklederplaten av stål skal rengjøres samtidig med skorsteinen. Hvis skorsteinens høyde 
gjør rengjøring ovenfra umulig, må det monteres en feieluke.

Servicekontroll
WIKING anbefaler en grundig servicekontroll annethvert år for at peisovnen kan holde i mange 
år. Servicekontrollen skal gjennomføres av en kvalifisert montør, og det bør kun anvendes 
originale reservedeler. 
Servicekontrollen omfatter bl.a. :
• Grundig rengjøring av ovnen. 

Fig. 3
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• Justering av håndtak/dør.
• Smøring av hengsler med kobberfett. 
• Kontroll av varmeisolerende plater (vermiculitesettet)
• Kontroll av spjeldet under døren.
• Kontroll av pakninger og utskifting av slitte deler.

Hvis du har spørsmål, kan du kikke på FAQ-siden på www.wiking.com eller kontakte din for-
handler. Ved manglende vedlikehold opphører garantien!
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Problemløsning
Hvis du opplever at peisovnen ikke fungerer optimalt, kan du i dette skjemaet se de typiske 
feilene og hvordan du kan løse dem. Hvis du ikke selv kan løse dem og/eller det oppstår andre 
problemer, så kontakt vennligst din montør eller forhandler.

Problem Mulig årsak Gjør følgende
Jeg kan ikke få
 ordentlig fyr i 
ovnen

Ikke korrekt opptenning. Henvisning: Se avsnittet om opptenning og fyring i 
peisovnen på side 29.

Dårlig trekk i skorsteinen. Kontroller om røykrøret eller skorsteinen er tilstop-
pet. Kontroller om skorsteinshøyden er riktig i 
forhold til omgivelsene.

Glasset soter til Veden er for våt. Fyr kun med ved som har tørket min. 12 mnd. under 
halvtak og dermed oppnådd et vanninnhold på 
maks. 20%.

En pakning i døren er 
utett.

Pakningene skal være myke og smidige, ellers 
må de skiftes. Nye pakninger kan kjøpes hos din 
forhandler.

Manglende tilførsel av 
sekundærluft til ruteskyl-
ling.

Skyv spjeldet til ruteskyllet helt til høyre. Åpne ev. 
også litt opp for primærspjeldet, eller se nedenfor.

Temperaturen i 
peisovnen er for lav.

Legg i mer ved og skyv begge spjeldene helt til 
høyre.

Det kommer røyk 
ut i rommet når jeg 
åpner døren

Spjeldet i skorsteinen 
er stengt.

Åpne spjeldet.

Manglende trekk i 
skorsteinen

Kontroller om røykrøret eller skorsteinen er tilstop-
pet. Kontroller om skorsteinshøyden er riktig i 
forhold til omgivelsene.

Det er flammer i veden. Åpne aldri døren så lenge det er flammer i veden.

De ildfaste 
materialene i 
brennkammeret er 
’sorte’ etter endt 
fyring

Du har fyrt for svakt, dvs. 
med for lite luft eller for 
lite ved.

Du åpner for primærluften ved å flytte grepet under 
døren helt til høyre. Det kan dessuten være behov 
for å brenne mer ved på en gang.

Forbrenningen 
løper løpsk

En pakning i døren eller i 
askeskuffen er utett.

Pakningene skal være myke og smidige, ellers 
må de skiftes. Nye pakninger kan kjøpes hos din 
forhandler.

For kraftig trekk i 
skorsteinen.

Lukk spjeldet i skorsteinen, litt av gangen, inntil 
problemet er løst. Lukk samtidig primærluften helt.

Døren er ikke tett. Lukk døren helt. Kan den ikke det, må den skiftes 
med en original reservedel.
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Overensstemmelseserklæring
Fabrikant:
HWAM A/S
Nydamsvej 53
DK - 8362 Hørning

Testinstitutt (EN 13240):
RRF - Rhein-Ruhr Feuerstättenprüfstelle
Am Technologiepark 1
D-45307 Essen

Erklærer hermed, at
Produkt: Type:

Peisovn WIKING Scandic
WIKING Nordic 7
WIKING Nordic 9
WIKING Nordic 9G
WIKING Nordic 10G

er fremstilt i overensstemmelse med bestemmelsene i følgende direktiver:
Reference nr.: Tittel:
89/106/EEC Konstruksjonsprodukter - CPD

samt følgende harmoniserede standarder:
Nr: Tittel: Utgave:
EN 13240 Rumopvarmere fyret med fast brændsel 2001
EN 13240/A2 Rumopvarmere fyret med fast brændsel 2004

samt følgende harmoniserte standarder:
Nr: Tittel: Utgave: Del:
NS 3058 Lukkede vedfyrte ildsteder Røykudslipp
NS 3059 Lukkede vedfyrte ildsteder Røykudslipp 

- Krav

Hørning,  13. februar 2008            
 

Torsten Hvam Sølund
Fabrikks- og kvalitetssjef
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Garanti og reklamasjonsbestemmelser 
5 års utvidet reklamasjonsrett

Gratulerer med din nye WIKING vedovn.

Våre produkter er alle av en god håndverksmessig kvalitet, fremstilt av førsteklasses materialer 
og underlagt en grundig kvalitetskontroll. Vi føler oss derfor overbeviste om at du har fått et 
produkt som vil fungere problemfritt mange år fremover. Skulle det allikevel oppstå en rekla-
masjon, skal du naturligvis være sikret best mulige service.

Utover de rettigheter du har etter kjøpsloven, gir HWAM A/S en utvidet reklamasjonsrett på 5 
år regnet fra kjøpsdato. Du skal ta vare på din originale faktura med kjøpsdato som bevis for 
kjøpstidspunkt.

Omfang
Den utvidede reklamasjonsretten omfatter ovnens grunnkonstruksjon, som f.eks. platedeler, 
sveisinger o.l., som må skiftes ut eller repareres etter vurdering av HWAM A/S. Slitasjedeler 
er ikke dekket av garantien.

Reklamasjonsretten gis til den første kjøperen av produktet og kan ikke overføres (unntatt ved 
mellomsalg).

Reklamasjonsretten gjelder kun i det landet hvor produktet opprinnelig er levert.

Fraktutgifter ved innsending av ovn eller deler av denne til utskifting eller reparasjon, dekkes 
ikke av HWAM A/S.

Begrensninger/Tap av garanti
Visse ting er ikke dekket av garantien, og reklamasjonsretten kan falle bort hvis ovnen ikke 
behandles etter forskriftene. Dette gjelder bl.a. følgende: 
• Feil eller skader som har oppstått ved:

· feilaktig innbygging, oppstilling eller tilslutning av vedovnen.
· feilbetjening, feilbruk eller misbruk av vedovnen.
· brann, ulykker eller lignende.
· reparasjoner utført av andre enn HWAM A/S eller våre autoriserte 
  forhandlere.
· bruk av uoriginale reservedeler.· manglende eller utilstrekkelig service og vedlikehold.
· at produktet eller dets tilbehør på noen måte er endret i forhold til opprinnelig tilstand 
  og konstruksjon.

• Konstruksjonsendringer av vedovnen.
• Konstruktive endringer av vedovnen.
• Hvis vedovnens serienummer er skadet eller fjernet.
• Slitasjedeler/bevegelige deler.
• Rust
• Transportomkostninger.
• Transportskader.



37

• Omkostninger i forbindelse med en ev. demontering og gjenmontering av vedovnen.
• Alle former for ekstra omkostninger og følgeskader som måtte oppstå.

Overflatebehandling
Hvis overflatebehandlingen er mangelfull fra fabrikkens side, bør dette vise seg etter de første 
fyringene. I tillegg aksepteres det ikke reklamasjoner på lakk.

Slitasjedeler
En rekke deler på ovnen din er å betegne som slitasjedeler og dekkes derfor ikke av rekla-
masjonsretten. Slitasjedeler er f.eks.:
• Varmeisolerende materialer. Enten ildfast stein eller spesielle plater av Vermiculit.
• Røykvenderplater.
• Glass.
• Kakler og kleberstein.
• Støpejernsdeler i bunnen, f.eks. risten.
• Pakninger.
• Alle bevegelige deler.

Skader på slitasjedeler aksepteres kun hvis kjøper kan dokumentere at skadene forelå ved 
levering.

Service og vedlikehold
Vi anbefaler at du vedlikeholder vedovnen samt får utført de anbefalte kontrollene som nevnt i 
bruksanvisningen. Dette er med til å sikre deg at produktet fungerer problemfritt.

Reklamasjoner
Alle reklamasjoner skal foregå direkte til forhandleren hvor vedovnen er kjøpt. HWAM A/S tar 
ikke imot reklamasjoner direkte fra sluttbrukere. 

Uberettiget reklamasjon/tilkalling av service
Innen du reklamerer, bør du selv kontrollere din HWAM vedovn for feilmuligheter som du selv 
kan rette opp - se ev. i den medfølgende brukermanualen. Dersom det viser seg at din rekla-
masjon og ditt krav om hjelp er uberettiget, vil de omkostningene som er forbundet med dette 
bli fakturert.
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HWAM A/S
DK-8362 HØRNING

www.wiking.com

Serie nr.

Garantiservice
Det er vigtigt, at nedenstående udfyldes omhyggeligt, da forhandleren er ansvarlig for 
enhver justering, der måtte blive behov for under garantiperioden.

Garantiservice
Det er viktig att nedenfor stående utfylles omhyggelig da forhandleren er ansvarlig for 
alle justeringer som måtte bli behov for under garantiperioden.

Modeltype · Modelltyp

Købsdato · Kjøpsdato

Forhandler

Adresse

Tel.





50



51



52


