Vprašanja in odgovori
1. Kaj gori?
Bio-alkohol - komercialno dostopno gorivo. Pridobljeno iz čistega alkohola iz obnovljivih
virov. JONA FIRE bio-etanol ''FIANOL'' je najčistejše in najboljše v svojem razredu. Gre za
tako imenovano plemenito znamko z vidika destilacijskega postopka.
2. Ali med gorenjem nastaja dim?
Ne. Med neoviranim gorjenjem ne nastajajo saje ali dim.
3. Se lahko z izdelkom ogrevamo?
Med gorenjem ognja vsekakor postane toplo. Izdelek je zelo primeren za zimski vrt. Soba
velikosti 30m2 se ogreje zelo hitro.
JONA FIRE stekleno kurišče pa na splošno ni namenjeno ogrevanju, ampak za ambient in
udobje v stanovanju - podobno kot pri odprtem kaminu.
4. Koliko goriva je potrebno in kako dolgo gori?
Napolnite ga s toliko "FIANOL-a", kot je potrebno. Z določeno količino goriva lahko
uravnavate čas gorenja. Prvič boste točno videli, kako dolgo gori 0,4 l. Odvisno od modela,
0,4 l etanola, gori približno 2,5 ure. Trajanje gorenja se razlikuje od velikosti plamena. Večji
kot je plamen, manj časa gori. Velikost plamena lahko nastavite tudi z redukcijskim
obročem.
5. Ali med gorenjem nastaja vonj?
Podobno kot med gorenjem sveče. Ko ogenj zagori in ugasne, se nežno vonja ekološki
alkohol. Takrat enostavno na kratko prezračite. Topel zrak ima drugače vonj, kot hladen. Če
popolnoma odprete radiator v hladnem prostoru, bo vonj drugačen.
6. Kje lahko kupim gorivo "FIANOL"?
V specializiranih trgovinah. Po celi Evropi obstajajo prodajna mesta, preverite, če tudi v vaši
bližini. Naprošamo vas, da kupujete le testirano gorivo, predvsem zato, ker ogenj gori v
stanovanjih. Jamčimo lahko le za uporabo ''FIANOL-a'' iz skupine JONA FIRE. Drugo gorivo
lahko povzroči preveliko izgorevanje in nastajanje saj, kot tudi poškodbe izdelka zaradi
kontaminacije s fuzilnimi olji.
7. Kakšen je strošek bio alkohola?
Stroškek uro trajajočega gorenja stane med 0,40 € in 0,60 €. Odvisno od modela in velikosti
plamena. Vsekakor pa stane manj, kot steklenica vina.
8. Kakšni izpušni plino nastajajo med gorenjem?
Med gorenjem nastaja samo CO2, toplota in vodna para. Količina CO2 je primerljiva z
gorenjem 2-3 običajnih sveč.
9. Kakšna je poraba kisika med gorenjem kamina?
Primerljiva s porabo 5-6 odraslh ljudi. Občasno preprosto na hitro prezračite.
9. Ali lahko ogenj ugasnemo?

Bolje je, da uporabite le toliko goriva, kot ga resnično potrebujete. Če se vam mudi ali ste
napolnili preveč goriva, lahko ogenj pogasite s pomočjo žlice za ugašanje. Naprošamo vas,
da gorivo čimprej porabite in pazite, da nikakor ni dostopno otrokom.
10. Ali se lahko stekleno ognjišče JONA FIRE uporablja tudi na prostem?
Da. Vsak izdelek JONA FIRE je primeren kot terasni ogenj.
11. Ali je izdelek JONA FIRE lahko nevaren?
Ne, če boste pozorni na naslednje:
- nikoli ne dolivajte goriva, ko ogenj še gori! Ogenj mora biti na varnem mestu in ne v bližini
vnetljivih snovi (npr. zavese). Popolnoma enako kot ostale stvari. Tudi sveča ni nevarna, če
se uporablja pravilno.
12. Ali se lahko pokvari?
Izdelek JONA FIRE se ne obrablja. Čistite ga kot kos pohištva.
Več o izdelkih boste izvedeli na www.jona-fire.de

