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Onnittelut uuden Aduro-takan hankinnasta! 

Haluamme, että voit nauttia uudesta takastasi heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Siksi on tärkeää, että 

luet tämän käsikirjan huolellisesti läpi, ennen kuin käytä takkaa. Näin vältätä vääränlaisen käytön ja väärät 

säädöt, jotka voivat vaurioittaa takkaasi. 

Julkaisemme jatkuvasti ajankohtaisia ohjeita ja neuvoja osoitteessa www.adurofire.de. 

5 vuoden takuu - kun rekisteröidyt verkossa maksutta 

Sinulla on mahdollisuus rekisteröidä uusi takkasi verkossa osoitteessa www.adurofire.de/garantie. Kun 

täytät verkkolomakkeen, voit pidentää kahden (2) vuoden takuuajan maksutta viideksi (5) vuodeksi. 

Täytä lomake viiden kuukauden kuluessa ostosta. 

Tuotantonumero 

Takkasi takaosassa on tyyppikilpi, josta löytyy tuotantonumero. Suosittelemme, että merkitset tämän 

numeron alla olevaan laatikkoon muistiin ennen asennusta. Tarvitset tätä numeroa, mikäli sinulla on 

kysyttävää kauppiaaltasi. 

Nautinnollisia hetkiä! 
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NÄIN KÄYTÄT TAKKAASI OIKEIN 

Aduro-asiakaspalvelussa on ohjeita ja neuvoja siitä, kuinka käytät 

Aduro-takkaasi oikein. Löydät sieltä hyödyllistä tietoa takkasi 

asennuksesta ja huollosta, vastauksia teknisiin kysymyksiin ja 

neuvoja oikeanlaiseen polttamiseen. Katso täältä kuinka käytät 

Aduro-takkaasi oikealla tavalla. 

http://www.adurofire.de/
https://aduro.microsoftcrmportals.com/de-DE/
https://aduro.microsoftcrmportals.com/de-DE/


1. Yleistä

1.1 Hyväksynnät 

Aduro 9.3 on valmistettu eurooppalaisten standardien ja direktiivien mukaisesti (EN 13240, NS3058) ja on 

siten hyväksytty asennettavaksi ja käytettäväksi Euroopassa. Valmistukseen kohdistuu myös saman 

aikaisesti ulkoinen laadunvarmistus. Aduro 9.3 -takalle on myönnetty Joutsenmerkki eli pohjoismainen 

ympäristömerkki. Tämä takaa, että takka sekä sen tuotanto vastaavat kaikkia ympäristöystävällisyyden 

vaatimuksia. DoP (Declaration of Performance) löytyy myös osoitteesta www.adurofire.de/download. 

1.2 Tekniset tiedot 

1.3 Kotiinkuljetus 

Takkasi tulisi kotiinkuljetuksen aikana olla aina pystyasennossa. Jos haluat kuljettaa sitä 

makuuasennossa, on erityisen tärkeää poistaa tulipesässä olevat irtonaiset osat (valurautaritilä ja 

irtonaiset eristekivet) sekä tuhkalaatikko. 
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Aduro 9.3 Tiedot 

Nimellinen lämpöteho 6,0 kW 

Savun ulosmeno, halkaisija Ø 15 cm ylhäällä/takana

Ulkomitat (K x L x S) 104 x 50 x 49 cm 

Ulosmenoputken korkeus lattiasta 101,2 cm 

Etäisyys lattiasta takana olevan ulostulon keskelle 92,2 cm 

Etäisyys ulosmenoputken keskeltä takan takareunaan 
19,3 cm 

Paino 103 kg 

Materiaali teräs 

Polttoaineet polttopuu, puubriketit, ruskohiili 

Poltettavan materiaalin maks. pituus 39 cm 

Kiertoilmatakka 

Ensiöilman, toisioilman ja kolmannen ilman syöttö 

Lasisuojus 

Tuhkalaatikko 

Hyötysuhde 81,3 % 

Energiatehokkuusindeksi 108,9 

Energiatehokkuusluokka A+ 

Hormin veto 12 Pa 

Poltettavan materiaalin maks. määrä per tunti (puu) N. 3,1 kg

Lämmitysteho rakennuksissa, joissa on 

- optimaalinen eristys

- keskinkertainen eristys

- huono eristys

150 m² 

100 m² 

60 m² 

 

 

 

http://www.adurofire.de/download


Vaihtoehtoisesti voit jättää eristyskivet ja valurautaritilän tulipesään ja täyttää sen ylimääräisellä 

pakkausmateriaalilla, jotta irtonaiset osat pysyvät paikallaan. Käytä ensimmäisellä sytytyskerralla 

pakkauksessa olevaa puuta. Hävitä muovipakkaus. 

2. Takan asennus

Voit ihan hyvin asentaa takan paikoilleen itse - mutta suosittelemme kuitenkin, että otat ennen asennusta 

yhteyttä paikalliseen nuohoojaan. Asennuksen on oltava voimassa olevien viranomaismääräysten sekä 

paikallisten rakennusmääräysten mukainen. Kauppiaasi voi mahdollisesti auttaa asennukseen liittyvissä 

kysymyksissä. Huomioi se, että olet vastuussa voimassa olevien määräysten noudattamisesta. 

Sinun on informoitava asuinalueellasi toimivaa nuohoojaa takan asentamisesta. Asiantuntijana hän auttaa 

sinua ja tarkastaa asennuksen jälkeen, että liitäntä on määräystenmukainen. Tarkempia tietoja 

asennukseen liittyvistä lakisääteisistä määräyksistä ja tulisijojen käyttämisestä saat alueellisilta 

viranomaisilta sekä paloturvallisuudesta vastaavilta viranomaisilta. 

2.1 Takan sijoittaminen/määräykset etäisyyksistä 

Takka tulee sijoittaa sopivaan ja mielekkääseen paikkaan. Sinun tulisi varmistaa, että sijoituspakan valinta 

on paikallisten määräysten mukainen. Vähimmäisetäisyyksiä on noudatettava, jos takka sijoitetaan palavan 

materiaalin viereen: 
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Etäisyys palavaan materiaaliin (katso myös alla oleva piirros) 

Etäisyys takan 
taakse 

Etäisyys eristeyllä savuhormilla 

varustetun takan taakse
Etäisyys sivulle Etäisyys takan 

yläpuolelle 
Etäisyys 
huonekaluihin 

15 cm 10 cm 70 cm 75 cm 90 cm 

Takkaa ei saa käyttää ennen kuin paikallinen nuohooja on sen tarkastanut ja 

hyväksynyt. 

 



Puhdistuksen helpottamiseksi ja kiertoilman hyödyntämiseksi suosittelemme, että seinän ja takan välinen 

etäsyys on 5 – 10 cm. 

Takan sijoituspaikkaankin kohdistuu erityisiä turvallisuusmääräyksiä. Niinpä takan edessä olevan lattian 

pitää olla palamatonta materiaalia. Jos lattia on palavaa tai lämpötiloihin herkästi reagoivaa, kuten esim. 

puuta, parkettia, korkkia tai luonnon- tai keinokuidusta valmistettua mattoa, on takan alle asennettava 

palamattomasta materiaalista valmistettu alusta. Alustan vähimmäiskoko on määritelty alueellisissa 

paloturvallisuusmääräyksissä. Tietoa näistä määräyksistä saat nuohoojaltasi. Yleensä palamattomasta 

materiaalista valmistetun lattianosan on ulotuttava takan edessä vähintään 50 cm ja tulipesänaukon 

molemmilla puolilla vähintään 30 cm. 

2.2 Savuputken liitäntä 

Aduro 9.3 -takkaan on tehtaalla asennettu ylöspäin johtava savuputki. Jos haluat siihen takaa johtavan 

savuputken, irrota takana olevan ulostuloaukon suojalevy. Päällä olevan aukon suojalevy vaihdetaan 

takana olevan aukon ruuvattavaan suojalevyyn. Taka-aukon suojalevy asennetaan päällä olevaan 

aukkoon. Päällä olevalle aukolle asennetaan lopuksi koristelevy, joka löytyy tuhkalaatikosta. Aduro-

takkojen savuputken sisähalkaisija on 150 mm. 

Voimassa olevia määräyksiä on noudatettava. Näihin kuuluu myös se, että asennettavassa savuputkessa 

täytyy olla CE-merkintä, ja että noudatetaan määräysten mukaista etäisyyttä palavaan materiaaliin. 

2.3 Liitäntä muurattuun hormiin 

Jos takka liitetään muurattuun hormiin, on käytettävä joko takana olevaa aukkoa tai asennettava taivutettu 

savuputki päällä olevaan aukkoon. Mittauksen jälkeen muurattuun hormiin tehdään reikä, johon asennetaan 

muhvi. Aukko tiivistetään takkalaastilla. Lopuksi takka sekä savuputki sijoitetaan paikoilleen. Asenna ohut 

tiivistenauha savuputken ja muhvin väliin. 
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On tärkeää, että takka asennetaan lattialle, joka kestää takan painon. Jos lattia ei 

täytä tätä vaatimusta, on sitä vahvistettava sopivalla tavalla, esim. levyllä, joka 

jakaa painon suuremmalle alueelle. 

 



Savuputki täytyy työntää muhvin sisään, mutta se ei saa tukkia muurattua hormia (katso alla oleva 

piirros): 

Rakennetyyppi 1 (itsestään sulkeutuva luukku) 

Aduro 9.3 -takka kuuluu rakennetyyppiin 1, ja on siten hyväksytty käytettäväksi hormissa, johon on liitetty 

muitakin tulisijoja. Tulipesän täytyy sekä käytön aikana että käyttämättömänä olla kiinni, koska muutoin 

muut hormiin liitetyt tulisijat häiriintyisivät. Tulipesän luukku on itsestään sulkeutuva. Sen saa avata vain 

polttomateriaalian lisäämiseksi. Itsestään sulkeutuminen taataan tulipesän luukun saranoihin asennetun 

palautusjousen avulla. 

Hormiin, johon on liitetty muitakin tulisijoja, sopivat 
käytettäväksi

•

• 

vain sellaiset laitteet, joita käytetään luukun ollessa kiinni

vain sellaiset laitteet, joiden luukku/luukut sekä kaikki säätölaitteet suljetaan heti, kun laitetta ei

enää käytetä.

3. Takan sytyttäminen
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Tärkeitä varoituksia ja turvaohjeita 

• Takka kuumuu käytettäessä. Ole erityisen huolellinen lämmittäessäsi takkaa.

• Älä koskaan säilytä takan välittömässä läheisyydessä helposti syttyviä nesteitä, kuten bensiiniä

tai spriitä.

• Älä koskaan käytä takan sytyttämiseen helposti syttyviä nesteitä.

• Kun sytytät takkaa, on tärkeää, että tuli syttyy nopeasti. Jos se ei syty nopeasti ja puut vain

kytevät, siitä aiheutuu voimakasta savunmuodostusta. Pahimmassa tapauksessa savuputkessa

olevat kaasut syttyvät räjähdysmäisesti palamaan ja voivat vaurioittaa takkaa.

• Älä tyhjennä tuhkalaatikkoa, jos takka on vielä kuuma. Ota huomioon, että tuhkassa voi olla

hiillosta vielä 24 tuntia sen jälkeenkin, kun takassa oleva tuli on sammunut. Odota siis, että

tuhkan seassa ei ole yhtään hiillosta, ennen kuin tyhjennät tuhkalaatikon.

• Takkaa ei saa käyttää siten, että tulisijan luukku on avoinna. Vain takkaa sytytettäessä

saa luukku olla ensimmäisen parin minuutin ajan avoinna.

• Siinä tapauksessa, että hormissa syttyy palo: sulje kaikki savupeltit ja hälytä palokunta

paikalle.

X  

 

  



3.1 
Savupelti
Takka on varustettu polttoilman säätämiseksi erilaisilla savupelteillä: ensiöilman, toisioilman ja kolmannen 

ilman syötön säätämiseksi. Ensiöilma sytyttää tulen, toisioilma säilyttää tulen ja kolmas ilma pitää huolen 

savukaasujen palamisesta. Kun takka sytytetään, siihen täytyy aina johtaa toisioilmaa ja kolmatta ilmaa. 

3.1.1 Toisioilman pelti 

Toisioilman pelti ylhäällä luukun takana täytyy lämmittämisen aikana olla aina avoinna. Tämän vivun avulla 

voit sovittaa takan savuhormin vetoon. Näin saat haluamasi lämpöhyödyn. Kun työnnät peltiä oikealle, 

ilmansyöttö lisääntyy. Kun työnnät peltiä vasemmalle, ilmansyöttö vähenee. Suosittelemme 60 – 100 % 

välillä olevaa säätöä, eli pelti säädetään joko täysin auki (oikealle) tai puoleksi auki (keskiasento). Pelti ei 

koskaan saa olla niin kiinni, että tuli sammuu. Tulta on aina oltava kunnolla näkyvissä, jotta palaminen olisi 

puhdasta ja tehokasta. Jos peltiä avataan liian vähän, se voi johtaa huonoon palamiseen, korkeisiin 

päästöihin sekä myös huonoon hyötysuhteeseen. Toisioilman pelti ohjaa myös lasin suojausta, joka estää 

noen kerääntymisen luukun lasiin. 

Jos takkaa poltetaan alhaisimmalla teholla, ts. n. 3kW teholla, täytyy toisioilman pelti sulkea melkein 

kokonaan 45 minuutin jälkeen siitä, kun puut sytytettiin. Tuona ajankohtana esiintyy vain yksittäisiä liekkejä 

ja takka palaa puhtaasti tulipesän takana olevan kolmannen peltin avulla. 

Aduro-avain: tämä avain toimitetaan takan mukana ja helpottaa toissijaisen peltin käyttöä. Asenna Aduro-

avain kahvaan, jotta peltiä voi säätää vasemmalle ja oikealle. 

3.1.2 Toisioilman pelti: sivulasi 

Sivulasien yläpuolella olevaa toissijaista peltiä voi säätää yksilöllisesti. Työnnä peltiä sivulta sivulle 

avataksesi ja sulkeaksesi toissijaista ilmansyöttöä. 

3.1.3 Ensiöilman pelti 

Kun uusia puita pannaan takkaan, täytyy ensiöilman pelti avata, kunnes tuli palaa kunnolla. Hyödyntääksesi 

puut optimaalisesti lisää puita vasta sitten, kun takassa on hyvänlainen hiillos. Silloin on taas tarpeen avata 

ensiöilman peltiä n. kahden minuutin ajaksi, jotta uudet puut syttyisivät palamaan. 

Välttääksesi sitä, että tuhkaa lentää takasta, kun lisäät sinne uusia puita, on mielekästä avata luukun alla 

oleva pelti minuuttia ennen luukun avaamista. Näin varmistat, että takassa on kovempi veto ja vältät tuhkien 

lentämisen takasta ulos. 
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Jos takkaa kuormitetaan liikaa ja siinä poltetaan enemmän kuin 3,1 kg puuta 

tunnissa, on vaarana, että takan pinnassa oleva maali värjäytyy ja karisee 

myöhemmin pois. Takan voi myöhemmin maalata uudelleen, mutta takuu ei kata 

sitä. Takuu ei kata myöskään muita vaurioita, jotka ovat tulleet takkaan 

ylikuormittamisen seurauksena. 

 

 



3.2 Aduro-tronic 

Automaattinen Aduro-tronic, jolle on haettu patenttia, on manuaalisesti 

käytettävä mekaaninen käynnistysautomaatio, joka toimii ilman sähkövirtaa ja 

säätelee automaattisesti polttoilmaa. Sinun tarvitsee enää huolehtia vain siitä, 

että täytät takan kuivalla puulla ja aktivoit automatiikan. Aduro-tronic pitää 

huolen muusta ja voit rauhassa nauttia tulesta, tehokkaasta palamisesta sekä 

jopa 40 % säästöistä puunkulutuksessa. Lisätietoa saat osoitteesta 

www.adurofire.de. 

3.2.1 Näin käytät Aduro-tronicia 

Sytytettäessä 

Kun takkaa sytytetään ensimmäistä kertaa, on tärkeää, että 

ensiöilmaa syötetään enimmäismäärä. Tätä tarkoitusta varten 

ensiöilman pelti voidaan pitää avattuna ”pakottamalla”. Vedä 

ensiöilman pelti kokonaan ulos ja aseta mukana tuleva Aduro-avain 

väliin (katso piirros). Kun takka on kuuma ja tulipesän pohjalle on 

syntynyt hiillos, voit asettaa Aduro-tronicin automaattiasentoon, ts. ota 

avain pois. Vaihtoehtoisesti luukku voi sytytettäessä olla raollaan 

ensimmäisten minuuttien ajan (ilman avainta). 

Puita lisättäessä 

Joka kerta kun takkaan lisätään puita, pitää sinne johtaa 

ensiöilmaa tarvittava määrä ensimmäisten minuuttien aikana. On 

myös tärkeää , että ensiöilmaa ei syötetä liian pitkään. Se on 

välttämätöntä optimaalisen palamisen varmistamiseksi. Aktivoit 

automaattisen toiminnon vetämällä ensiöilman peltin ulos joka 

kerta, kun lisäät puita. Aduro-tronic -automatiikka sulkee peltin 

vähitellen esiohjelmoidun ajan kuluttua. 

Puita lisättäessä 

Aina kun takkaan lisätään puita, täytyy sinne johtaa ensimmäisten minuuttien aikana tarkkaan mitattu 

määrä ensiöilmaa. On kuitenkin tärkeää, että ensiöilmaa ei johdeta liian pitkään. Vain siten voidaan 

varmistaa, että puu palaa optimaalisesti. Aktivoit automaattisen toiminnon vetämällä ensiöilman peltin ulos 

heti, kun uusia puita lisätään takkaan. Automatiikka sulkee sen jälkeen ensiöilman. 

Aduro-tronic -automatiikan säätäminen 

Automatiikka on tehtaalla säädetty siten, että ensiöilma sulkeutuu n. 6 minuutin kuluttua. Tanskan 

teknologinen instituutti on käyttänyt tätä asetusta testatessaan ”vakiosavuputkilla” varustettuja takkoja, 

joissa on käytetty ”vakiokokoisia” (pituus n. 30 cm, paksuus n. 10 x 10 cm) polttopuita, kun polttopuun 

maksimaalinen kosteus oli 18 %. Käytännössä nämä suhteet voivat tietysti vaihdella. Aduro-tronic voidaan 

siis säätää tarkalleen takkasi olosuhteita vastaavasti. Jos haluat, että ensiöilma suljetaan hieman hitaammin 

(esim. jos hormi vetää huonosti, puut ovat hieman suurempia 
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tai haluat lisätä puita vielä harvemmin), säädä ohjausyksikön etupuolella olevaa ruuvia pienen 

kuusiokulma-avaimen avulla, niin ilma sulkeutuu hitaammin. Kierrä ruuvia oikealle pidentääksesi ilman 

sulkeutumisaikaa ja vasemmalle lyhentääksesi tätä aikaa. 

3.3 
Tuuletus/il
man 
johtaminen

Jotta takkasi toimisi optimaalisesti, on tärkeää johtaa siihen riittävästi ilmaa. Siksi siinä tilassa, jossa takka 

on, on oltava riittävästi ilmaa. Tiiviit talot, voimakkaat ilmanvaihtokoneet voivat vaikuttaa tässä yhteydessä 

häiritsevästi. Seurauksena voi olla huono palaminen. Varmista, että huoneessa on riittävästi ilmaa vetoa 

varten (avaa esim. ikkuna). Tarvittava ilmamäärä on 25 m³/tunti. 

3.4 Takan sytyttäminen 

Takka on suunniteltu puun jaksottaiseen polttamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että edellisen puun täytyy olla 

palanut kokonaan, ennen kuin lisäät takkaan uusia puita. 

Varmistaaksesi optimaalisen palamisen, täytyy tehoa/lämmönluovutusta säädellä puiden avulla. Pienet puut 

palavat voimakkaammin kuin suuret puut, koska pinta on suurempi ja näin kaasua vapautuu enemmän. 

Ratkaisevaa palamisen kannalta on myös tulipesässä olevan puun määrä. Tavallisesti takkaan ei tulisi 

laittaa enempää kuin kaksi kappaletta puita. Jos halutaan saada aikaan tehokkaampi vaikutus, voidaan puita 

lisätä enemmän. Ihanteellinen lämmöntuotto saadaan, kun puuta poltetaan n. 2,2 kg per tunti. 

Jos sinulla on ongelmia takan sytyttämisessä, tai tuli sammuu jo heti sytyttämisen jälkeen, voi se johtua 

seuraavista syistä: 

• Polttopuu ei ole tarpeeksi kuivaa. Polttopuun kosteusprosentti ei saa olla yli 18 %.

Talossasi on alipaine (katso 3.3). 

Ulkopuolinen savuputki on tukkeutunut noesta. Tätä esiintyy erityisesti nuohouksen jälkeen. 

Tarkasta savuputki. 

On käytetty liian vähän polttopuuta. Hiillos ei ole sen vuoksi tarpeeksi voimakasta ja se on liian 

kylmää sytyttääkseen puut, jotka takkaan on lisätty. 

• 

• 

• 

3.5 Ensimmäinen käyttöönotto 

Takka on pakattu kierrätettävään pakkausmateriaaliin. Pakkauspuun voit halutessasi sahata pienemmäksi 

ja käyttää sitten ensimmäisen sytytyksen yhteydessä takassa. Muovit täytyy hävittää voimassa olevien 

kansallisten määräysten mukaisesti. 

On madollista, että teräksinen savunohjauslevy on kuljetuksen aikana siirtynyt paikaltaan. Varmista ennen 

takan käyttöönottoa, että savunohjauslevy on kiinnitetty oikealla tavalla 
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On tärkeää käyttää aina kuivia, oikeankokoisia puita. 

 

 



2
4

(hakasilla tai mallista riippuen ruuveilla). Näin mahdollistat optimaalisen palamisen ja vältät lasin 

nokeentumisen. 

Ole varovainen sytyttäessäsi takkaa ensimmäistä kertaa, koska kaikkien materiaalien täytyy ensin tottua 

lämpöön, ts. lämmitä takkaa hitaasti. Lisää sen jälkeen puita useamman kerran, jotta takka lämpenee 

kauttaaltaan. Takan pinnassa oleva maali kovettuu ensimmäisen lämmittämisen aikana ja siinä 

yhteydessä voi syntyä savu-/hajuhaittoja. Huolehdi siksi hyvästä tuuletuksesta. 

Lisäksi lämmitys- ja jäähdytysvaiheessa voi kuulua voimakkaita metallin ääniä. Tämä johtuu 

materiaalissa olevista jännityksistä. 

3.6 Takan sytyttäminen 

Sytyttämisellä on suuri merkitys nopeaan ja tehokkaaseen palamiseen. 

1. Avaa sekä luukun alla oleva ensiöilman pelti että oven takana ylhäällä oleva toisioilman pelti. Alla

oleva piirros näyttää peltien paikat.

Pane tulipesään halkaistu puu ja sen viereen kaksi sytykettä. Sytytä sytykkeet ja lisää heti niiden

viereen vielä toinen halkaistu puu ja joitakin pienempiä puutikkuja poikittain niiden päälle. Sytykkeet

tarvitsevat hieman ilmaa, mutta puiden pitää kuitenkin olla tiiviisti vierekkäin lämmittääkseen

toisiaan.

Jätä luukku raolleen n. 1 cm verran, kunnes lasi on niin kuuma, että siihen ei enää voi koskea. Sulje

sitten luukku. Kun näkyvissä on liekkejä ja tuli palaa, sulje ensiöilman syöttö luukun alapuolella

(katso kohta 3.1.3).

2. 

3. 

Toisioilman syöttö: 

sivulasi 

Toisioilman pelti 

Ensiöilman pelti 

Yksittäiset käyttöelementit kuumenevat usein voimakkaasti. Käytä mukana 

toimitettua kinnasta, kun käsittelet kuumennutta takkaa. 

Ensimmäisen käyttökerran aikana, jolloin puuta poltetaan n. 1 kg, on luukku 

jätettävä hieman raolleen eikä sitä saa sulkea ennen kuin takka on jäähtynyt. 

Tämä estää tiivistettä liimautumasta takkaan. 



3.7 Poltettava materiaali 

Puu ja puubriketit ovat sopivia materiaaleja. Suosittelemme, että käytät pilkottuja puita, joita on säilytetty 

ulkona katoksen alla ainakin vuoden verran. 

Sisätiloissa varastoitu polttopuu on erittäin kuivaa ja palaa myös erittäin nopeasti. Polttopuu tulisi 

ihanneoloissa kaataa talvella, koska silloin puun juurissa on varastoituna paljon kosteutta. Jotta palaminen 

olisi optimaalisinta, ei puun kosteusprosentti saisi ylittää 18 %. Tämä vastaa noin vuoden säilytystä ulkona 

katoksen alla. Polttopuun kosteuden voi mitata kosteusmittarin tai astianpesuainetestin avulla. 

Astianpesuainetestin suorittaminen: valuta tippa tiskiainetta puunpalan toiseen päähän ja hiero sitä 

kevyesti siihen. Puhalla sitten puuhun voimakkaasti toisesta päästä. Jos puun astianpesuainepäähän 

muodostuu saippuakuplia, on puu tarpeeksi kuivaa. Parhaiten soveltuu polttopuu, jonka mitat ovat: 

paksuus 10 cm, pituus 39 cm. Jos käytetään liian kosteaa puuta, vähenee takan hyötysuhde selvästi ja 

hiukkaspäästöt kohoavat. 

Tärkeää: takka ei ole mikään ”jätteidenpolttolaitos”. Takassa ei missään tapauksessa saa polttaa maalattua 

tai kyllästettyä puuta, lastulevyä, pahveja tai paperia (muuta kuin sytytyspaperia). Fossiilisia polttoaineita ei 

myöskään saa käyttää. Jätteiden polttaminen vahingoittaa ympäristöä, takkaa ja terveyttäsi. 

4. Savuhormi

Palaminen on optimaalisinta silloin, kun veto savuhormissasi on luonnollisessa tilassa 18 – 25 Pa 

(lämmin). Jos tätä arvoa ei saavuteta, voidaan vetoa parantaa lisälaitteella (Aduro DraftOptimizer). Sitä 

varten on oltava 10 – 14 Pa:n veto. Tätä arvoa ei saa alittaa. Koska hormin vetoon vaikuttavat monet 

muuttuvat tekijät, kuten ulkoilman lämpötila, savukaasun lämpötila, hormin kuormitus, tuulen voimakkuus 

jne., se vaihtelee hyvin paljon vuoden aikana. Savupiipun korkeuteen ei kohdistu mitään määräyksiä, mutta 

sen tulisi kuitenkin olla niin korkea, että hormiin syntyy riittävästi vetoa. Jos suositeltua savuhormin vetoa ei 

saavuteta, voi luukusta ulostyöntyvä savu aiheuttaa ongelmia. 
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Tietoa savupiipun laskemiseen Puu 

Poistokaasun lämpötila mitattuna [20 C:ssa] 245 

Suositeltu veto hormissa [mbar]/[Pa] 0,12/12 

Savukaasun massavirta [g/s] 5,7 



4.1 Huono veto savuhormissa 

Jos huomaat vedon huonontuneen savuhormissa asennuksen jälkeen, voi se johtua siitä, että hormissa on 

jotain, joka estää vetoa. Tarkasta savuhormi ja varmista, että ympärillä olevat rakennukset tai puut eivät 

haittaa sen toimintaa. 

Jos savupiippu on liian matala, tai jos se vuotaa tai on eristetty puutteellisesti, voi näistä aiheutua ongelmia 

vedon kanssa (anna nuohoojan arvioida tämä). Savupiipun on riitettävä siihen, että kylmän 

takan/savuhormin sytyttämisen yhteydessä polttomateriaalin palaminen on riittävää eikä takkaan muodostu 

savua eikä sitä työnny ulos takasta luukun kautta. 

Sen jälkeen, kun sytytys on onnistunut ja takan lämpötila kohoaa, on tärkeää, että hormissa oleva veto on 18 

– 25 Pa. Näin pitäisi olla viimeistään tunnin kuluttua sytyttämisestä. Tarkasta savuhormin veto ennen

sytytysvaihetta ja 60 minuuttia sen jälkeen. Puhdas ja vakaa palaminen on mahdollista vain ilmoitetuilla

Pascal-arvoilla.

Takan lämpötila ja vedon voimakkuus ovat suorassa yhteydessä toisiinsa. Erityisesti silloin, kun takka on 

kylmä, voi veto vaihdella suuresti. Siksi suosittelemmekin mittaamaan vedon, kun takka on lämpimänä. Jos 

nuohooja on tässä yhteydessä todennut vedon riittäväksi, mutta lämmöntuotanto ei kuitenkaan vastaa 

odotuksiasi, voi lämmitysvaiheen pidentäminen auttaa. Käytä paljon puutikkuja ja paria sytykettä, jotta 

savuhormi lämpenee hitaasti ja riittävästi. Vain näin saat aikaan optimaalisen vedon. Kun hiillos on tasainen, 

lisää vielä 2 – 3 polttopuuta sen päälle. 

Jos ei ole mahdollista saada luonnollista, riittävää vetoa, voidaan savuhormiin asentaa savuimuri, 

esim. Aduro DraftOptimizer. 

4.2 Savuhormi ja savu 

Jos takasta tai savuputken etuosasta työntyy savua ulos, on todennäköisesti kyse vaihtelevasta ilmasta. 

Tietyissä olosuhteissa savuhormiin muodostuu kylmän aiheuttama tulppa, joka haittaa voimakkaasti 

luonnollista vetoa. Tämä voi tapahtua erityisesti kylminä ja tuulisina talvipäivinä, tai jos takkaa ei ole käytetty 

pitkään aikaan. 

Kun kyseessä on kylmän aiheuttama tulppa, muodostuu tulipesään sytytysvaiheessa huomattavasti 

enemmän savua kuin normaalisti. Tämä tulee sitten ulos takasta. Jos takkaa ei ole käytetty pitkään aikaan, 

suosittelemme, että lämmität sitä ensin hitaasti muutamalla puutikulla välttääksesi kylmän aiheuttaman 

tulpan. 

5. Takan huoltaminen

Tulipesä 

Tulipesässä olevat tulenkestävät kivilevyt kuluvat luonnollisesti ja ne täytyy vaihtaa heti, kun halkeamat 

ovat suurempia kuin puoli senttimetriä. Kivilevyjen kestävyys  
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Takkaa saa huoltaa vain silloin, kun se on jäähtynyt ja pistoke on irrotettu 

verkkovirrasta. 

 

 



riippuu siitä, kuinka usein ja kuinka voimakkaasti takkaa käytetään. Voit vaihtaa levyt itse. Tietoa saat 

osoitteesta www.aduroshop.de. 

Lasi 

Märät puut, riittämätön veto savuhormissa sekä virheellinen takan käyttö muodostavat nokea lasin pintaan. 

Helpointa on puhdistaa nokeentunut lasi kostealla liinalla, jossa on hieman tuhkaa. Voit käyttää myös 

puhdistustuotteita, kuten esim. Aduro Easy Clean -sientä. Tämä sieni ei naarmuta eikä vaurioita lasin pintaa 

ja sitä voi käyttää useamman kerran. Vettä ja muita puhdistusaineita ei tarvita. 

Säännöllinen huolto pitää sisällään lasin kiinnikkeiden ja tiivisteiden tarkastuksen käyttöönoton älkeen. 

Tiivisteet 

Lasin ja luukun ympärillä olevat tiivisteet voivat ajan mittaan kulua. Tarkasta, että tiivisteissä ei ole 

vaurioita, ja että ne ovat pehmeät. Jos näin ei ole, ne on syytä vaihtaa. 

Tuhka 

Tyhjennä tuhkalaatikko ennen kuin se on täynnä. Jätä takan pohjalle aina hieman tuhkaa. Tämä 

eristää tulipesän ja helpottaa tulen sytyttämistä. 

Takan puhdistaminen 

Takan pinta on maalattu kuumuutta kestävällä maalilla, joka säilyy parhaiten, kun takan pinta imuroidaan 

silloin tällöin pehmeää harjasuutinta käyttäen. Takka voidaan toki myös pyyhkiä kuivalla, pehmeällä liinalla. 

Älä käytä spriitä tai muita sellaisia puhdistusaineita, jotka voivat vaurioittaa maalipintaa. 

Takan sisus sekä savuputki voidaan puhdistaa luukun tai mahdollisesti myös savuputkessa olevan 

puhdistusaukon kautta. Ylemmän eristyskiven (savunohjauslevy) voi poistaa. Jotta pääsisit käsiksi takan 

ylempään osaan sekä savuputkeen, pitää sinun poistaa metallinen savunohjauslevy. Savuputken voi myös 

irrottaa takasta ja puhdistaa erillään. Takka sekä savuputki tulisi puhdistaa kerran vuodessa. Jos takkaa 

käytetään usein, pitäisi puhdistus tehdä useammin. Halutessasi, voit antaa puhdistuksen nuohoojan tai 

paikallisen Aduro-yhteistyökumppanin tehtäväksi. 

Pinnan korjaus 

Aduro-takat on maalattu kuumuutta kestävällä maalilla. Sen lämmönkestävyys on maks. 500 ºC. Jos 

maaliin tulee vaurioita, ne voidaan helposti korjata Senotherm-spraymaalilla. Spraymaalia voit ostaa 

kauppiaaltasi tai tilata osoitteesta www.aduroshop.de. 
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Takkaa ei saa puhdistaa vedellä. Jos takka altistuu kosteudelle, on vaarana, 

että siihen muodostuu ruostetta. 

http://www.aduroshop.de/
http://www.aduroshop.de/


Varaosat ja valtuuttamattomien henkilöiden tekemät muutokset 

Takassa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Kaikki valtuuttamattomien henkilöiden tekemät 

muutokset takkaan on kielletty, koska takka ei silloin ole enää tarkastettujen vaatimusten mukainen. 

Osoitteesta www.aduroshop.de voit tilata takkaasi alkuperäisiä varaosia. 

6. Lisätarvikkeet

Aduro-takoille on saatavana laaja valikoima lisätarvikkeita, jotka täydentävät elävän tulen aikaansaamaa 

elämystä: takanhoitovälineet, puukorit, suojaristikot, brikettilaatikot ja tuhkaämpärit, lasiset ja teräksiset 

lattian suojalevyt, savuputket, Easy Firelighter sekä Easy Clean -tuotteet. Lisätietoa saat osoitteesta 

www.aduroshop.de. 

7. Takuu

Takuuaika on kaksi vuotta. Reklamaation yhteydessä pitää esittää ostokuitti. Takuu ei kata takan 

virheellistä asennusta eikä virheellistä käyttöä. Lisäksi kuluvat osat eivät kuulu takuun piiriin. Näitä ovat 

lasit, eristyskivet, valurautaritilät, tiivisteet, kiskot, maalattu pinta, kahvat jne., koska niihin kohdistuu 

normaali kulutus. Näitä osia voit tilata kauppiaaltasi tai osoitteesta www.aduroshop.de  

Takuu ei kata myöskään: 

• vaurioita, jotka johtuvat takan vääränlaisesta asennuksesta tai käytöstä, esim. ylikuumenemisesta

tai takan puutteellisesta huollosta

irrotettavia ja kuluvia osia (lasit, eristyskivet, valurautaritilät, tiivisteet, kiskot, maalattu pinta, kahvat

jne., koska niihin kohdistuu normaali kulutus

tiivistyneen veden aiheuttamia vaurioita savuhormissa ja savuhormin ympärillä, liiallisen tai liian

vähäisen horminvedon aiheuttamia vaurioita sekä puuttuvan huollon/puhdistuksen aiheuttamia

vaurioita

Korjauksen aikaisia asennustöitä.

Korjauksen aikaisia kuljetuskustannuksia.

Sellaisia vaurioita, jotka ovat aiheutuneet jostain ulkoisesta vaikutuksesta, tai vaurioita, jotka muut

esineet ovat aiheuttaneet takkaan.

• 

• 

• 

• 

• 

•
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