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Velkommen 
Gratulerer med din nye Igneus Pro 600! 

Denne utrolige ovnen er designet spesifikt for kommersielt bruk og er utrolig fleksibel. Den lar deg 
ikke bare steke ferdig en pizza på 60-80 sekunder, men kan også brukes for å steke kjøtt, lage 
lasagne, flatbrød og mye mer. 

Fleksibiliteten ender ikke der, da den måler 71cm bred, 73cm lang og veier 65kg totalt. Igneus Pro 
600 er perfekt til kommersielt bruk. 

Fordeler med pizza laget i en vedfyrt ovn:  

Hvis du skal lage hjemmelaget pizza, er det ingen bedre måte å lage helt autentisk pizza på slik som 
Italienerne gjør det. For å lage en autentisk pizza med skikkelig stekeskorpe trenger man en skikkelig 
god vedfyrt ovn slik som Igneus Pro 600. Pro 600 er lett å fyre opp, og når veldig høye temperaturer 
utrolig fort (vanligvis rundt 15 minutter)  

En høy temperatur er det første essensielle steget for å få laget en ordentlig pizza. Varmen fra Igneus 
Pro 600 lar deg steke pizzaen utrolig fort mens du lett oppnår den gode stekeskorpen som vanligvis 
kan være vrient (leopard spotting). Når ovnen er fyrt opp, fungerer mursteinen i bunn som en 
radiator, og varmer pizzaen både fra bunnen av og på toppen samtidig. Denne prosessen gjør at 
pizzaen stekes utrolig kjapt (vanligvis 60-80 sekunder). Igneus Pro 600 kan steke 2 pizzaer samtidig. 

Det andre steget du trenger for den perfekte pizzaen er ild. Siden Igneus er en vedfyrt ovn, vil røyk 
og flammer trekke seg mot pizzaen mens den steker, og tilføyer en utrolig smak til pizzaen som en 
gass-grill enkelt og greit ikke kan oppnå.  

Rengjøring av din Pro 600 pizza ovn:  

Over tid (som ofte er tilfelle ved alle vedfyrte ovner), kan toppen og åpningen av døra på din Igneus 
bli svart da sot fra fyringen kan bygge seg opp. Dette kan veldig enkelt rengjøres bare med såpe og 
vann og en myk svamp.  

Det utvendige skallet på ovnen din kan også renses med vann, såpe og en myk svamp når det 
trengs. En myk klut med babyolje kan også forbedre utseendet på ovnen din. Bunnen av ovnen bør 
renses for aske og glør når ovnen er blitt kald. Når du har fjernet alle glør og aske, vennligst rengjør 
steinen med en kost og børst vekk eventuelle belegg fra aske og glør.  

Gjør man dette sørger man for at steinen i ovnen holder seg i beste tilstand, og passer på at ovnen 
er klar til å brukes til neste gang.  

IKKE BRUK VANN PÅ STEINEN – FUKT KAN FØRE TIL SPREKKER 
GARANTI – 2 år siden leveranse 
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Komponenter: 
Inne i esken skal du ha ovnskammeret og alle komponentene. 

 

Montering:  
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Instrukser ved førstegangs fyring 
Ovnen din må testfyres i to ganger før du tar den i bruk for å brenne inn pizzasteinene og forhindre 
at de sprekker. Den første fyringen bør vare omtrent 10 minutter før du sprer flammer/glør utover 
steinene, og deretter lar ovnen kjøle seg ned naturlig. Den andre fyringen utføres på samme måte, 
bare denne gangen litt lengre – 20-30 minutter. 

 

Begynn i fremste halvdel av ovnen med et lite tenningstårn og en naturlig opptenner (se figur 2). 
Når du er ferdig med tårnet kan du deretter tenne det på. (se figur 3). 

 

Fortsett å mate flammen med småved og mindre brennbart materiale, omtrent 6 småbiter i minuttet 
for 10 minutter. Mens du mater flammen, sørg for å plassere materialet jevnt rundt omkring både på 
sidene og bak slik at flammen sprer seg (se figur 4). 

Ovnen din bør nå 500°C+ etter rundt 12 minutter. Hold ilden ved denne temperaturen i rundt 4 
minutter til. Du kan da dytte flammen innover bak i ovnen (se figur 5/6). Bruk en ovnsrake eller 
spade for å trygt dytte flammen. Til slutt kan du nå mate ilden med to hele vedkubber. 

 

Når ovnen din har nådd 500°C, kan du dytte inn den beskyttende vedhyllen med en ovnsrake eller 
spade. Denne hyllen vil sitte mellom ilden og maten din (se figur 7/8). Merk: Ovnen kan brukes uten 
hyllen. 
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Sikkerhetsinformasjon  
Alltid bruk naturlig ubehandlet tre for vedfyring (aldri bruk trykkbehandlet treverk som f.eks planker 
fra gammelt gjerde), vi anbefaler små kubber med bjørk for vedfyring og bruk ALDRI firestartere som 
bensin, parafin eller lignende brannfarlige væsker da disse kan i verste fall føre til eksplosjon i ovnen.  

BRUK IKKE kull, treflis eller trær med mye kvae / sevje  

PASS PÅ flyvende gnister fra ovnen. Sørg for at det ikke er brennbart materiale i nærheten av ovnen.  

Din Igneus-pizzaovn vil nå veldig høye temperaturer så pass på å alltid bruk varmebestandige 
hansker og grytevotter for håndtering av kjeler og tilbehør. Aldri putt hånden din inn i ovnen når 
den er fyrt opp med mindre du har tilstrekkelige varmebestandige hansker.  

BRUK IKKE ovnsdøra når du steker pizzaen. Setter man på døra vil flammen miste tilgang til oksygen, 
som vil gjøre at flammen kan bryte seg ut i voldsom fart når døra fjernes igjen.  

PASS PÅ at asken har kjølt seg ned tilstrekkelig før du kaster den (naturlig avkjøling kan ta opptil 24 
timer). Hvis du trenger å fjerne asken fra ovnen for å fremskynde avkjølingsprosessen, vennligst følg 
disse instruksene: 

1. Ta på deg beskyttende hansker for å sikre hender og armer 
2. Hent en langpanne, ildfast form eller lignende firkantet form i metall, og hold formen helt 

inntil ovnen. 
3. Med din andre hånd, bruk en askeskrape og skrap ut glør og aske opp i formen helt til ovnen 

er tømt. 
4. Når alle glør er fjernet, plasser formen på bakken (ikke på brennbart materiale) og hell kaldt 

vann over glørne helt til varmen avtar. Ovnen din vil nå avkjøle seg raskere siden varmekilden 
er nå fjernet. 

IKKE pakk tomrom i ovnen med isolasjon eller andre materialer – disse tomrommene er essensielle 
for designet og sikkerheten til ovnen.  

Advarsel! 
Ovnen vil bli ekstremt varm under oppfyring – hold barn og kjæledyr på en sikker avstand og ikke la 
de ta på ovnen.  

IKKE brenn søppel eller brannfarlige væsker i ovnen. 
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