
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURIST kiuas / kamina /keittotaso 

Jalat taittuvat kaminan alta ja saunateltassa käytettäessä on piipun pituuden varmistamiseksi mukana piipun lisäpala.  

Ilmansäätö tapahtuu luukussa olevalla säätimellä. 

Huomio! Metalliosat kuumenevat aina käytössä, kun säädät ilmaa taikka lisäät puita huomioithan tämän. 

Ennen käyttöönottoa ja käytössä huomiotava 

- Soveltuu käytettäväksi teltassa ja ulkotilassa 

- Tarkista että tulipesä on ehjä 

- Puhdista piippu säännöllisesti 

- Varo kuumaa piippua ja peltiä käytössä 

- Merivettä / suolaista vettä käytettäessä on kiuas käytön jälkeen pestävä ns. makealla vedellä sekä kuivattava. 

- Tarkista turvaetäisyys kankaaseen, telttamallissa rennosti-10 / terma-10 käytä ulkoseinän keskimmäistä kiinnityspistettä 
(naru) jolla varmistetaan kiukaan riittävä etäisyys kankaasta. 

- Käytä kuivaa puuta joka ei kipinöi (esim. koivu), sytytyksessä ei suositella käytettäväksi paperia tai pahvia tms. 
o Iso kipinä joka ei pääse poistumaan kankaalta voi aiheuttaa kankaaseen reiän. 

 

TOURIST stove / heater/ cooker 

Leg release bottom of stove. Make sure that you have right pipe length, product include one extra pipe for that.  

The air-flow control knop is at outside stove door..  

Attention! Metal parts will be very hot in use. Be careful when you are adjusting air-flow or putting firewood. 

When and before using stove 

- Can use only outside or in tent 

- Check that all parts are intact 

- Remove all protection film before using products  

- Take care when installing a pipe that first pipe is different, there is a overhang, which should be installed downwards. That overhang makes sure that 

the pipe is not pressed too far down into the combustion. 

- Clean the pipe regularly 

- Beware of hot pipe and steel when being used 

- Don’t use dirty water because steaming generator can be damaged. If you use salt water, you have to washing stove with fresh water after every use. 
- With tent model rennosti-10 / terma-10 have to use a rope that is attached in the middle of the wall to keep the fabric off the heater. 
- Use food which does not spark. 

o a big spark that can not get out of the canvas can damage it 

 

 
 

Takuu 1 vuosi, maahantuoja Digikor Oy, yhteystiedot www.rennosti.com 

Warranty 1 year, Imported, Digikor Oy contact information: www.rennosti.com 

http://rennosti.com/
http://www.rennosti.com/


 


