
 

Tillykke med din nye Nordlys Denmark bioethanolpejs. 

Din Nordlys Denmark bioethanolpejs, er designet og produceret, af os, i Danmark, med fokus på 
kvalitet i materialerne og funktionalitet i designet. 

Vi ved at de fleste af os, har en tendens til at springe manualen over, men læs denne vejledning 
grundigt og kontakt os, hvis der er dele du er usikker på. 
Det handler om din sikkerhed, samt at biopejsen bibeholder sin høje funktionalitet. 

Vi håber du får mange års sikker hygge og varme, i selskab med din nye Nordlys biopejs. 

Rigtig god fornøjelse. 

Christian Nybo og Peter Tudborg 
Nordlys Denmark ApS 



Før du starter 

Pakken indeholder: 
- Biopejs 
- Tragt 
- Låg (pakket ind i foam) - ved rustfri låg, fjernes den lysegrå plast filmen inden brug. 
- Beslag og skruer (ved væghængte modeller) 

Kontroller altid for evt. fragtskader ved modtagelse og udpakning. 
Er der fragtskader, så tag IKKE biopejsen i brug, men kontakt os direkte. 

Når du vælger biopejsens placering, tag højde for at der er god afstand (min. 80cm) over pejsen til 
varmefølsomme materiel, f.eks. malerier, og placer aldrig biopejsen i nærheden af gardiner eller lignende. 

Vedligeholdelse og rengøring 

Din Nordlys Denmark biopejs, er vedligeholdelsesfri og behøver kun almindelig rengøring. 

Fronten, på væghængte modeller, Monima og Retra, og brænderen i alle modeller, tørres af med en fugtig 
klud. 
Skulle der forekomme en smule misfarvning på fronten, kan dette tørres af, med en klud, dryppet med et 
par dråber bioethanol (ikke på træelementet på Cora!). 
Glasset, på Standa modeller, kan pudses med en klud, dryppet med et par dråber bioethanol. 

Der kan ved brug forekomme en smule sodning, der vil sætte sig inde på bagkassen. Dette kan let tørres af, 
med køkkenrulle eller en klud. Gør gerne dette efter hver brug. 
Rengør aldrig biopejsen, mens den er i brug. 
Brug aldrig skuremidler eller lignende til at rengøre biopejsen. 



! Vigtig information ! 

PÅFYLD ALDRIG BIOETHANOL, HVIS BIOPEJSEN ER VARM ELLER I BRUG! DETTE KAN UDGØRE 
STOR BRANDFARE! 

!! VENT MINIMUM 45MIN EFTER SLUKNING MED LÅG !! 

- Vi anbefaler at anvende en fyrfadslighter til at antænde biopejsen. 

- Dekorér ALDRIG med brændbare materialer – f.eks. træ, plastik o.l. 

- Ved brug af sten til dekoration, anvend aldrig flintesten, pga. sprængfare. 

- Hold altid brændbare/eksplosive væsker i fornuftig afstand af biopejsen under brug. 

- Sørg for god udluftning under/efter brug. 

- Brug kun bioethanol. Andre væsker kan skade og ødelægge biopejsen. 
De kan ligeledes udvikle sundhedsskadelige dampe og røg. 

- Sluk kun biopejsen med medfølgende låg. Forsøg IKKE f.eks. at puste flammen ud. 

- Låget skal altid være på, når biopejsen ikke er i brug, for at minimere unødvendig fordampning af 
ethanol. 

- Biopejsen opnår høje temperaturer under brug. Vær derfor forsigtig med berøring af biopejsen inden 
afkøling. 

- Flyt aldrig biopejsen under brug. Sluk biopejsen vha. det/de medfølgende låg og afvent derefter 
biopejsen køler af (minimum 45min, alt efter hvor længe den har været i brug), inden den flyttes. 

- Biopejsen må ikke tildækkes under brug.  

- Opbevar bioethanol utilgængelig for børn. 



Vejledning til montering 

- Alle modeller skal monteres på medfølgende vægbeslag. 

- Vægbeslaget skrues fast på væggen med de store ventilationshuller opad vha. medfølgende skruer 
og rawplugs (hvis de tilsvarer vægtypen). 

- Ved montering på gipsvæg anbefales det at benytte gipsskruer. Disse medfølger ikke.  

- Brug vaterpas, så vægbeslaget monteres lige. 

- Hæng biopejsen centreret på vægbeslaget. 

- Skru derefter sikkerhedsskruen i bund, til den blot er fingerspændt (Sikkerhedsskruen sidder øverst 
inde i biopejsen set forfra). 

- Kontroller, at biopejsen er fastgjort korrekt (kan den løftes af vægbeslaget, er det ikke gjort korrekt). 

- Ved rustfrie modeller - aftag beskyttelsesfolien efter montering for at undgå fingeraftryk o.l. Rustfri 
stål kan rengøres vha. diverse pudsemidler eller bioethanol. 

- Ved udendørs brug, tag biopejsen med ind efter anvendelse. Husk at afvente afkøling. 



Påfyldning 

- Der må KUN anvendes bioethanol!  
Brugen af andet brændstof vil skade biopejsen og kan medføre personskade! 

- Påfyld ALDRIG biopejsen, hvis den er tændt eller varm! 

- Påfyldning må KUN ske, når biopejsen er nedkølet og slukket! Sluk ALTID biopejsen med de 
medfølgende låg og derefter afvent nedkøling (minimum 45min) før gen-påfyldning. 

- Bioethanolen påfyldes i det hvide absorberende materiale i brændkaret. 
Materialet vil langsomt absorbere bioethanolen, mens der påfyldes, til den fulde kapacitet er 
nået. 
Der må IKKE efterlades bioethanol, på den sorte stålpladen med brændhullerne. 
Skulle det ske, at der spildes eller fejlhældes, aftørres det overskydende bioethanol forsigtigt, 
til pladen igen er tør. 
Dette skal sikres, stålpladen skal være fri for bioethanol, inden biopejsen tages i brug. 

- Brug altid medfølgende påfyldningstragt under påfyldning. 

- Alt spild af bioethanol aftørres før brug af pejsen. 

- Påfyld biopejsen med vejledende mængde afhængig af modellen. 

- Undgå overfyldning. Påfyld kun, så det sugende hvide materiale i brænderen lige bliver mættet. 

- OBS der må ikke ligge flydende bioethanol ovenpå det sugende materiale. 



Modelbetegnelse 

* Effekten (kW) afhænger af den anvendte bioethanol. For det optimale resultat, anbefaler vi en bioethanol på 96%.


** Biopejse bør aldrig anvendes i aflukkede rum, med ringe eller ingen mulighed for udluftning. 
En forbrænding vil altid bruge ilt, vær derfor varsom med ikke at skabe et iltfattigt indemiljø. 

Model Mål kW* Brændere Kapacitet Rum areal Vægt

Retra Uno 25x47x16 cm 1,5 1 0,75 Min 12 kvm 6 kg

Retra Duo             45×55×20cm      3 2  1,3 l  Min 20 kvm   11 kg


Retra Corner      42×54×34cm        3 2  1,5 l   Min 20 kvm   14 kg


Retra Trio            66×80×25cm     4,5 3  2 l         Min 25 kvm   21 kg


Monima Uno             70×42×13cm         2 1  1 l         Min 15 kvm   10 kg


Monima Duo   100×42×13cm        4 2  2 l         Min 25 kvm   17 kg

Cora Uno 75x45x13cm 2 1  1 l Min 15 kvm 10 kg

Cora Duo 105x45x13cm 4 2 2 l        Min 25 kvm  17 kg

Standa Uno               58,5×35×13cm 2 1  1 l         Min 15 kvm    7 kg

Standa Duo        88,5×35×13cm         4 2 2 l        Min 25 kvm  11 kg



Produktbeskrivelse 

Din biopejse er designet, fremstillet og samlet i Danmark. 

Der ydes 3 års garanti på konstruktions- og materialefejl. 

Alle rettigheder til design, udvikling, produktion, markedsføring og salg af Nordlys Denmark 
bioethanolpejse ejes af: 

Nordlys Denmark ApS 
CVR: 36495464 
Skanderborgvej 10 
7600 Struer 
Danmark 



 

Nordlys Denmark ApS 
Skanderborgvej 10 

7600 Struer 
Danmark 

+45 60 26 12 12 
www.nordlysdenmark.dk 
info@nordlysdenmark.dk 

http://www.nordlysdenmark.dk
mailto:info@nordlysdenmark.dk
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