Gratulerer med ny lavvo-ovn.
•
•
•
•
•
•
•

Oven gir flere fordeler i forhold til åpen varme eller mindre varmekilder
Du kan bruke den hele året.
En ovn leder røyken ut.
Jevnere brenning gir mindre ved forbruk enn bål og mer varme, selv om du mister noe lyset.
Med en god glohaug og varm ovn holder varmen lenger utover kvelden.
Tryggere, mindre mulighet for at varmen setter fyr på ting.
Du kan varme mat og vann på toppen.

Husk når du bruker ovnen:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

At den står stabilt på god grunn. De to halvmåneformede utskjæringene i foten, kan brukes
til å plassere et par stokker/steiner som da gir en stabil støtte for ovnen. Kanskje mest
aktuelt om vinteren med snø under.
NB! Støttestag mellom pipe og midtstang, skal alltid brukes.
NB! Islolasjonsrørør/avstandsrør skal alltid brukes der pipa går ut av teltet.
Bruk tørr ved. God forbrenning krever tørr ved. Så langt det er mulig anbefaler vi ved uten
tjære, for renere pipe og mindre sot.
God trekk er viktig for god forbrenning. Tilpass trekk til fyring og ved.
Sjekk gnistfanger i toppen. Fyrt opp med mye papir, eller mye sot i pipa.? Sjekk at
gnistfangeren i toppen er helt fri og ikke tett.
En lett ovn er for lett bruk. Derfor bør du ikke sette en 10 liters hyttkjele på den for å varme
vann. Bruk normale turkjeler og varm evt i flere omganger.
Fyr med måte.
Lette lavvoovner som dette lages i tynne plater rustfritt SS304 stål. Ved bruk vil den blanke
overflaten farges i mørke sjatteringer som en effekt av varmen. Ovnen skifter utseende, og
det er normalt. De tåler vanlig normal fyring med god trekk i mange år. Men forsiktighet
skal utvises både av hensyn til størrelse på telt, varme og ovn. Ved altfor hard fyring kan
plater og deler vri seg i varmen og "bulkes". Det skal derfor holdes en jevn, god varme med
god trekk, men ikke sprengfyres slik at ovnen blir deformert og mister funksjon. Det regnes
som feil og uforsiktig bruk og vil ikke vurderes som en produktfeil.

Ovner og rundbrennere fra Frisport:

Stor lavvoovn

liten lavvoovn

Stor Rundbrenner

Liten Rundbrenner

