
 
Gratulerar till köpet av en genuin Olymberyl® gjutjärnskamin. Rätt brukat 
kommer denna kamin att ge många års säker användning. Manualen har 
utvecklats för att försäkra användaren optimal effektivitet.  
 
Innan installation och innan användning av kaminen, följ dom medföljande 
instruktionerna. Följ även de av myndigheterna fastställda krav gällande 
installation av kaminer och skorstenar eller andra rökgasanslutningar. Se även 
till att instruktionerna finns tillgängliga för andra användare av kaminen.  
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Kaminens säkerhet 
Om din kamin underhålls och sköts på rätt sätt, kommer den att stå till din tjänst 
i många år framöver. Det finns dock viktiga säkerhetsaspekter hos dessa 
produkter, som du måste vara medveten om när du sköter en kamin. 
 

1. Med begreppet multibränsle avses alla de huvudsakliga fasta bränslen 
som är kommersiellt tillgängliga, som till exempel kol, ved, torv, antracit 
och briketter. Använd aldrig flytande bränslen, som till exempel olja eller 
fotogen, för att tända eller öka på elden, eller vid något som helst annat 
tillfälle. Förvara inte flytande bränslen i närheten av kaminen. 

 
2. Vid förbränning av ved avges gaser som kan vara ytterst farliga. 

Kaminen har utformats på ett sådant sätt att dessa gaser under normala 
driftsförhållanden leds ut genom rökkanalsystemet och inte kan läcka ut i 
ditt hem. Det är dock viktigt att ditt rökkanalsystem är ordentligt installerat 
och att du kontrollerar alla skarvar regelbundet, för att vara säker på att 
det inte finns några sprickor eller hål. Kontrollera även tätningsrepet till 
dörren och byt ut det om det är skadat. Vi rekommenderar att installera 
röklarm i rum där kaminer installeras. Använd inte kaminen i ett rum där 
undertryck kan förekomma, till exempel genom användning av 
utsugningsfläktar, såvida inte en tillräcklig lufttillförsel är säkerställd, 
eftersom detta kan göra att luft dras genom kaminen och 
förbränningsprodukter kommer ut i rummet. 

 
3. Kreosot och sot kan samlas i rökkanalen och skorstenen. Dessa kan 

antändas och ge upphov till skorstensbrand. Om du misstänker 
skorstensbrand måste du omedelbart evakuera personer från 
byggnaden, stänga luftreglagen på kaminen och ringa räddningstjänsten. 
För att förhindra att sot och kreosot samlas, måste du regelbundet se 
över rökkanalen och skorstenen, och rensa dem om det behövs. När 
brasan brinner bra i kaminen orsakas i allmänhet mycket mindre 
avlagringar än när brasan brinner långsamt, och på liknande sätt ger torr 
ved mindre avlagringar än våt ved. Vi rekommenderar att det finns en 
brandsläckare tillgänglig i utrymmen där kaminer är i drift. I händelse av 
en skorstensbrand får kaminen inte tändas igen förrän rökkanalsystemet 
har kontrollerats noggrant och reparerats där det var nödvändigt. 

 
4. Kaminer blir extremt heta och får inte vidröras när de brinner. När 

småbarn vistas i området rekommenderar vi att använda ett lämpligt 



eldskydd kring kaminen. Använd alltid skyddshandskar när du lägger på 
mer ved i kaminen. 

 
5. Överelda aldrig din kamin. Om yttre delar av din kamin börjar glöda rött 

så är kaminen övereldad, och dina draginställningar bör minskas. Mixtra 
inte med dragmekanismerna, och ändra inte dina luftinställningar så att 
de överskrider de gränser som ställts in vid tillverkningen av kaminen. 
Använd aldrig en fläkt för att tillföra luft till eller suga ut luft ur kaminen. 

 
6. Alla som använder kaminen bör känna till  innehållet i den här 

bruksanvisningen. Förvara den här bruksanvisningen på ett ställe där 
den är lätt åtkomlig för personer som använder kaminen, och låt ingen 
använda kaminen som inte är förtrogen med hur man använder den på 
rätt sätt. 

 
7. Använd aldrig kaminen om någon del saknas eller är skadad. Använd 

endast originaldelar när du byter ut delar. Modifiera aldrig din kamin. 
 

8. Använd aldrig en fläkt för att tillföra luft till eller suga ut luft ur kaminen. 
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Innan du installerar din kamin 
 
För att säkerställa en säker användning av din kamin måste du se till att 

• lufttillförseln är tillräcklig för en effektiv förbränning av bränslet, 

• rökkanal-/skorstenssystemet, nedan kallat rökkanalsystemet, är 
ordentligt tätt, 

• brännbara material i närheten av kaminen skyddas. 
 
Lämplig lufttillförsel 
 
För en säker och effektiv användning av din kamin är det av yttersta vikt att du 
sörjer för en lämplig lufttillförsel till din kamin. Detta kan innebära att du måste 
skaffa ett luftintag för tillförsel av luft utifrån till rummet, särskilt om det finns 
utsugningsenheter, som till exempel spisfläktar eller torktumlare, i närheten. Om 
detta inte görs förbränns bränslet ineffektivt, vilket orsakar rök och svärtar 
glaset, och det kan också leda till att röken kommer ut i rummet. Du kan lätt 
kontrollera detta genom att öppna en dörr eller ett fönster i rummet, och se efter 
om kaminen brinner mer effektivt. 
 
Vältätat rökkanalsystem 
 
Endast material och föremål som är godkända att användas för kaminer för 
fasta bränslen får användas som bränsle för din kamin. 
 
Du bör under inga omständigheter använda rör av aluminium eller galvaniserat 
stål för rökkanalen till din kamin. 



 
Anslut rör alltid med den smala änden neråt, så att eventuellt kreosot kan rinna 
ner på insidan av röret och inte kan komma ut och orsaka vanprydande smuts 
och risk för brand. Alla skarvar i rökkanalsystemet ska tätas med eldfast cement 
och/eller lämpliga brandhärdiga rep eller tätningar. 
 
Rörböjar ska användas i minsta möjliga mån, och vi rekommenderar inte att 
använda mer än två böjar i någon installation. Rökkanaler får inte gå genom 
innertak, golv, vindsrum, yttertak eller brännbara väggar utan lämplig och 
godkänd isolering som är avsedd att skydda brännbara material. 
 
Skorstenens och rökkanalens uppgifter är att leda bort förbränningsprodukter 
från kaminen och att åstadkomma ett drag som gör att kaminen fungerar. Det är 
av yttersta vikt att rökkanalsystemet hålls i bra skick, och att det inte finns några 
sprickor eller springor som möjliggör kontakt med andra brännbara material i 
huset. Det är också mycket viktigt att rökkanalsystemet hålls rent och att 
tätningar underhålls, för att säkerställa att draget inte går förlorat. 
 
Rökkanalsystemets öppna ände måste befinna sig ovanför husets högsta punkt 
och alla andra hinder, som till exempel träd, som befinner sig inom tre meters 
(tio fots) avstånd från rökkanalsystemet. Om dessa instruktioner inte följs 
kommer kaminens effektivitet att påverkas, varigenom det kan uppstå nedslag, 
vilket innebär att farliga förbränningsprodukter läcker in i rummet. 
 
Rökkanalens inre diameter bör under inga omständigheter vara mindre än 5" 
(125 mm). 
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Installation 
 
Uppackning och förberedelse av din kamin för installation 
 

1. Ta ut din kamin ur ytterförpackningen och placera den på golvet. 
Kontrollera att kaminen inte har skadats på något sätt. Försök aldrig att 
använda en kamin som har skadats. 

 
2. Följ instruktionerna nedan om du installerar kaminen själv. Om du är 

osäker på någon aspekt av kaminens installation, bör du emellertid 
kontakta din återförsäljare, som diskuterar installationen med dig eller 
sätter dig i kontakt med en erfaren kamininstallatör. 

 
3. Öppna kamindörren genom att använda handtaget, och ta bort innehållet 

i eldlådan. 
 

4. Lägg försiktigt ner kaminen med baksidan mot golvet. Ta bort skruvarna 
från sockelns fyra hörn, och sätt fast ett ben på vart och ett av kaminens 
hörn. Dra åt skruvarna för att säkerställa att benen sitter ordentligt fast på 
kaminens sockel. Ställ upp kaminen på benen. 



 
5. Om du använder anslutningsröret till rökkanalen på 

vidare till punkt 6. Om du använder anslutningsröret till rökkanalen på 
ovansidan, tar du av hällen och lägger den upp och ner på ett mjukt 
underlag. Ta sedan av täckplåten från hällens undersida genom att lossa 
två skruvar. Ta därefter av
och sätt den på anslutningsröret på baksidan. Se till att den är ordentligt 
tätad med keramiskt rep eller godkänd eldfast cement.

 
6. Ställ kaminen på sin plats. 

benen, skruvarna eller sockeln.
 

7. Anslut rökkanalen till kaminen och täta alla fogar med keramiskt rep 
och/eller godkänd eldfast cement.

 
Fritt utrymme för kaminen
 
Det är ytterst viktigt att du tar hänsyn till de installationsavstånd som krävs, och 
att du följer lokala bestämmelser om installationer. Det gäller din säkerhet! 
Tillverkaren är inte ansvarig för produkten om den inte installeras i enlighet med 
dessa rekommendationer. Dessa avstånd får endast minskas med metoder 
som tillsynsmyndigheten har godkänt.
 
Med en brännbar yta avses
tyger osv.). Dessa ytor är inte begränsade till sådana som är synliga, 
omfattar även material som befinner sig bakom icke
inte är säker på om ett vis
lokala räddningstjänst. 
 

 
Parallell installation 

 
 
 
 

A - Skorstensanslutning till bakvägg

B - Skorstensanslutning till sidovägg

C - Skorstensanslutning till hörnvägg

D - Enhet till bakvägg 

Om du använder anslutningsröret till rökkanalen på baksidan, går du 
vidare till punkt 6. Om du använder anslutningsröret till rökkanalen på 
ovansidan, tar du av hällen och lägger den upp och ner på ett mjukt 
underlag. Ta sedan av täckplåten från hällens undersida genom att lossa 
två skruvar. Ta därefter av täckplåten från anslutningsröret på ovansidan 
och sätt den på anslutningsröret på baksidan. Se till att den är ordentligt 
tätad med keramiskt rep eller godkänd eldfast cement. 

Ställ kaminen på sin plats. Släpa inte kaminen, eftersom det kan skada 
skruvarna eller sockeln. 

Anslut rökkanalen till kaminen och täta alla fogar med keramiskt rep 
och/eller godkänd eldfast cement. 

Fritt utrymme för kaminen 

Det är ytterst viktigt att du tar hänsyn till de installationsavstånd som krävs, och 
lokala bestämmelser om installationer. Det gäller din säkerhet! 

Tillverkaren är inte ansvarig för produkten om den inte installeras i enlighet med 
dessa rekommendationer. Dessa avstånd får endast minskas med metoder 
som tillsynsmyndigheten har godkänt. 

avses allt som kan brinna (dvs. gipsskivor, tapeter, trä, 
tyger osv.). Dessa ytor är inte begränsade till sådana som är synliga, 
omfattar även material som befinner sig bakom icke-brännbara material. Om du 
inte är säker på om ett visst material är brännbart eller ej, bör du kontakta din 
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Hörninstallation 

  

Enkelväggigt 
skarvrör 

Dubbelväggigt 
skarvrör

Skorstensanslutning till bakvägg 16,5" (419 mm) 10,5" (267 mm)

Skorstensanslutning till sidovägg 22" (559 mm) 18" (457 mm)

Skorstensanslutning till hörnvägg 20" (508 mm) 15" (381 mm)

14" (356 mm) 8" (203 mm)

baksidan, går du 
vidare till punkt 6. Om du använder anslutningsröret till rökkanalen på 
ovansidan, tar du av hällen och lägger den upp och ner på ett mjukt 
underlag. Ta sedan av täckplåten från hällens undersida genom att lossa 

täckplåten från anslutningsröret på ovansidan 
och sätt den på anslutningsröret på baksidan. Se till att den är ordentligt 

, eftersom det kan skada 

Anslut rökkanalen till kaminen och täta alla fogar med keramiskt rep 

Det är ytterst viktigt att du tar hänsyn till de installationsavstånd som krävs, och 
lokala bestämmelser om installationer. Det gäller din säkerhet! 

Tillverkaren är inte ansvarig för produkten om den inte installeras i enlighet med 
dessa rekommendationer. Dessa avstånd får endast minskas med metoder 

allt som kan brinna (dvs. gipsskivor, tapeter, trä, 
tyger osv.). Dessa ytor är inte begränsade till sådana som är synliga, utan 

brännbara material. Om du 
st material är brännbart eller ej, bör du kontakta din 

Dubbelväggigt 
skarvrör 
10,5" (267 mm) 

18" (457 mm) 

15" (381 mm) 

8" (203 mm) 



E - Enhet till sidovägg 

F - Enhet till hörnvägg 

 
Anslutning till en befintlig skorsten
 
Före installationen ska skorstenen sotas och röktestas, för att säkerställa att 
den är i gott skick. Skorstenen får inte ha några håligheter. Om sådana finns 
ska de fyllas, för att säkerställa
vilket i så fall kan utgöra problem vid sotning av skorstenen. Håligheter i 
skorstenen kan också utgöra problem när det gäller skorstensdraget. 
Förbindelseröret måste tätas mot skorstenen med eldfast ce
är beständigt mot höga temperaturer
en spjällplatta (täckplåt) med en åtkomstdörr/lucka som möjliggör sotning av 
skorstenen. Särskilt stora skorstenar kan behöva en beklädnad, eftersom 
temperaturen i rökkanalen annars inte blir tillräckligt hög för att åstadkomma ett 
lämpligt skorstensdrag. 
 
Den minsta diametern bör inte vara mindre än storleken på kaminens 
anslutningsrör. Idealiskt är mellan 25 och 50
anslutningsrör är mindre än 150
125 mm när det endast eldas med rökfritt bränsle, och minst 150
bränsletyper används. 

 

 
 
Horisontell rökkanal 
 

 
 

Some typical installations are shown as following
Access door 

14" (356 mm) 10" (254 mm)

 11,5" (292 mm) 6,5" (165 mm)

Anslutning till en befintlig skorsten 

Före installationen ska skorstenen sotas och röktestas, för att säkerställa att 
den är i gott skick. Skorstenen får inte ha några håligheter. Om sådana finns 
ska de fyllas, för att säkerställa att det inte samlas sot, tjära eller dylikt i dessa, 
vilket i så fall kan utgöra problem vid sotning av skorstenen. Håligheter i 
skorstenen kan också utgöra problem när det gäller skorstensdraget. 
Förbindelseröret måste tätas mot skorstenen med eldfast cement och rep som 
är beständigt mot höga temperaturer, där det behövs. Detta görs vanligtvis vid 
en spjällplatta (täckplåt) med en åtkomstdörr/lucka som möjliggör sotning av 
skorstenen. Särskilt stora skorstenar kan behöva en beklädnad, eftersom 

n i rökkanalen annars inte blir tillräckligt hög för att åstadkomma ett 
 

Den minsta diametern bör inte vara mindre än storleken på kaminens 
anslutningsrör. Idealiskt är mellan 25 och 50 mm eller större. Om kaminens 

mindre än 150 mm bör denna diameter inte vara mindre än 
mm när det endast eldas med rökfritt bränsle, och minst 150

 

 
 
 
 
 
Åtkomstdörr för sotning
 
 
Brandhämmande tätningsrep krävs
 
Lämna ett utrymme för 
sotavlagringar. Det minsta avståndet 
bör inte vara mindre än diametern på 
kaminens anslutningsrör.
 
Öppning för avlagringar

Fyll igen tomrum  
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Some typical installations are shown as following 

10" (254 mm) 

6,5" (165 mm) 

Före installationen ska skorstenen sotas och röktestas, för att säkerställa att 
den är i gott skick. Skorstenen får inte ha några håligheter. Om sådana finns 

att det inte samlas sot, tjära eller dylikt i dessa, 
vilket i så fall kan utgöra problem vid sotning av skorstenen. Håligheter i 
skorstenen kan också utgöra problem när det gäller skorstensdraget. 

ment och rep som 
där det behövs. Detta görs vanligtvis vid 

en spjällplatta (täckplåt) med en åtkomstdörr/lucka som möjliggör sotning av 
skorstenen. Särskilt stora skorstenar kan behöva en beklädnad, eftersom 

n i rökkanalen annars inte blir tillräckligt hög för att åstadkomma ett 

Den minsta diametern bör inte vara mindre än storleken på kaminens 
mm eller större. Om kaminens 

mm bör denna diameter inte vara mindre än 
mm när det endast eldas med rökfritt bränsle, och minst 150 mm när andra 

Åtkomstdörr för sotning 

Brandhämmande tätningsrep krävs 

Lämna ett utrymme för uppsamling av 
sotavlagringar. Det minsta avståndet 
bör inte vara mindre än diametern på 
kaminens anslutningsrör. 

Öppning för avlagringar 



 
Sealed door to access chim-

 
The Flue must be 1.5mm thick rust resistant steel and 3 times it's diameter away from 
combustible materials. For example 150mm Flue Pipe must be 450mm away from combustible 
materials. 
Non-combustible register plate. Minimum 1.5mm thick rust resistant steel or heat resistant 
board. 
TOP FLUE OUTLET 
If the chimney is not sound, i.e. found to be leaking after a smoke test then the chimney must 
either be repaired or a flexible liner may be u
Fuel applications, See diagram below;
It is recommended that this area is insulated or backfilled.
Flexible Liner 
SW to TW Adapter 
Maximum Recommended distance is 1.5mtrs of connecting fluepipe to existin
Wall Class 1 system 
Vitreous Fluepipe wit stainless access door.

 
-   ■ ney for sweeping & inspecting. 

The Flue must be 1.5mm thick rust resistant steel and 3 times it's diameter away from 
combustible materials. For example 150mm Flue Pipe must be 450mm away from combustible 

combustible register plate. Minimum 1.5mm thick rust resistant steel or heat resistant 

If the chimney is not sound, i.e. found to be leaking after a smoke test then the chimney must 
either be repaired or a flexible liner may be used, ensure the liner is the correct type for Multi
Fuel applications, See diagram below; 
It is recommended that this area is insulated or backfilled. 

Maximum Recommended distance is 1.5mtrs of connecting fluepipe to existin

Vitreous Fluepipe wit stainless access door. 

The Flue must be 1.5mm thick rust resistant steel and 3 times it's diameter away from 
combustible materials. For example 150mm Flue Pipe must be 450mm away from combustible 

combustible register plate. Minimum 1.5mm thick rust resistant steel or heat resistant 

If the chimney is not sound, i.e. found to be leaking after a smoke test then the chimney must 
sed, ensure the liner is the correct type for Multi-

Maximum Recommended distance is 1.5mtrs of connecting fluepipe to existing chimney or Twin 



 
Support Bracket for Flexible Liner.
Register Plate Support Bracket for the connecting fluepipe

[I    Jl 
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For Installations where no Chimney exists
The Connecting flue pipe from the Stove should connect to the Twin Wall Insulated flue 
pipe, ensure this flue pipe is the correct type for Multi
Some typical installations are shown as following:
Support Collar Fire Stop Spacer Radiation
Twin Wall Flue Pipe must             600mm
start at least 150mm be-              
low combustible surface. 

 

Support Bracket for Flexible Liner. 
Register Plate Support Bracket for the connecting fluepipe 

For Installations where no Chimney exists 
The Connecting flue pipe from the Stove should connect to the Twin Wall Insulated flue 
pipe, ensure this flue pipe is the correct type for Multi-Fuel applications.
Some typical installations are shown as following: 
Support Collar Fire Stop Spacer Radiation Shield Fire Stop Spacer 
Twin Wall Flue Pipe must             600mm 

              minimum 
 

The Connecting flue pipe from the Stove should connect to the Twin Wall Insulated flue 
Fuel applications. 



 
^ Rain cap/Cowl J- 600mm minimum
Access for soot removal 45° degree elbow
Maximum horizontal 150mm
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The Chimney/Terminal Outlet must be no lower than the minimum positions shown in 
the diagram below: 

Point where flue passes through weather surface (Notes 1,2)
Clearance to flue outlet 
At or within 500mm of the ridge.

 

600mm minimum 
Access for soot removal 45° degree elbow 
Maximum horizontal 150mm 

Chimney/Terminal Outlet must be no lower than the minimum positions shown in 

 
Point where flue passes through weather surface (Notes 1,2) 

At or within 500mm of the ridge. 

Chimney/Terminal Outlet must be no lower than the minimum positions shown in 



At least 600mm above the ridge.
Elsewhere on a roof (Whether pitched or flat)
At least 2300mm horizontally from the nearest point on the weather surface and:
A) at least 1000mm above the highest point of intersection of the chimney and the 
weather surface; or 
B) at least as high as the r
Below (on a pitched roof) or within 2300mm hori
dormer window or other opening . (Note 3)
At least 1000mm above the top of the opening.
D 
Within 2300mm of an adjoining or adjacent building, whether or not beyond t
boundary (Note 3) 
At least 600mm above the adjacent building.
Notes 
1) The weather surface is the building external surface, such as its roof, tiles or 
external walls. 
2) A flat roof has a pitch less than 10 degrees
3) The clearance given for A or B, as
For terminations above easily ignited surfaces i.e. thatched roofs then minimum outlet 
positions are shown below, this diagram needs observing in conjunction with the above 
diagram: 
1800mm 
Outlets should be above the shaded ar

1800mm 

 
Area 
Location of flue outlet 
At least 1800mm vertically above the weather surface and at ieast 600mm above the 
ridge 
At least 1800mm vertically above the weather surface and at least 2300mm 
horizontally from the weather surface.
Upon completion of the installation the Chimney/Flue must be smoke tested prior to the 
stove being lit. 
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Användning av kaminen
 
Bränsle 
 
Din kamin har utformats för eldning med en rad fasta bränslen som till exempel 
kol, ved, torv osv. Den är inte utformad
 

At least 600mm above the ridge. 
Elsewhere on a roof (Whether pitched or flat) 
At least 2300mm horizontally from the nearest point on the weather surface and:
A) at least 1000mm above the highest point of intersection of the chimney and the 

B) at least as high as the ridge 
Below (on a pitched roof) or within 2300mm hori- zontally to an open able roof light, 
dormer window or other opening . (Note 3) 
At least 1000mm above the top of the opening. 

Within 2300mm of an adjoining or adjacent building, whether or not beyond t

At least 600mm above the adjacent building. 

1) The weather surface is the building external surface, such as its roof, tiles or 

2) A flat roof has a pitch less than 10 degrees 
3) The clearance given for A or B, as appropriate, will also apply 
For terminations above easily ignited surfaces i.e. thatched roofs then minimum outlet 
positions are shown below, this diagram needs observing in conjunction with the above 

Outlets should be above the shaded areas. 

 

At least 1800mm vertically above the weather surface and at ieast 600mm above the 

At least 1800mm vertically above the weather surface and at least 2300mm 
horizontally from the weather surface. 

completion of the installation the Chimney/Flue must be smoke tested prior to the 

Användning av kaminen 

Din kamin har utformats för eldning med en rad fasta bränslen som till exempel 
kol, ved, torv osv. Den är inte utformad för eldning med följande material:

At least 2300mm horizontally from the nearest point on the weather surface and: 
A) at least 1000mm above the highest point of intersection of the chimney and the 

zontally to an open able roof light, 

Within 2300mm of an adjoining or adjacent building, whether or not beyond the 

1) The weather surface is the building external surface, such as its roof, tiles or 

For terminations above easily ignited surfaces i.e. thatched roofs then minimum outlet 
positions are shown below, this diagram needs observing in conjunction with the above 

At least 1800mm vertically above the weather surface and at ieast 600mm above the 

At least 1800mm vertically above the weather surface and at least 2300mm 

completion of the installation the Chimney/Flue must be smoke tested prior to the 

Din kamin har utformats för eldning med en rad fasta bränslen som till exempel 
för eldning med följande material: 



• Papper eller kartong i större mängder än vad som behövs för tändning av 
kaminen. 

• Behandlat eller målat trä. 
• Syntetiskt bränsle eller vedträ som inte är godkänt för användning i 

kaminer för fasta bränslen. 
• Hushållsavfall. 
• Flytande bränslen. 
• Plaster. 

 
Eldning med dessa eller andra produkter som kaminen inte är utformad för, kan 
skada kaminen och orsaka brandrisk eller leda till att giftiga gaser avges. 
 
Bränsle bör förvaras på ett torrt ställe, och ved bör torkas i minst ett år. Våt ved 
kan göra att det bildas allvarligt kreosot, vilket kan skada ditt rökkanalsystem 
och även din kamin. Därför avråds det starkt från att använda våt ved. 
 
Det ungefärliga värmevärdet av de vanligaste bränslena är: 
 

Torv 4,0 kWh/kg 
Briketter 5,3 kWh/kg 
Ved 5,5 kWh/kg 
Brunkolsbriketter 5,8 kWh/kg 
Standardkol 7,9 kWh/kg 

 
Siffran som anges för ved är baserad på torr lövved. 
 
Första användningen av kaminen 
 
När du börjar använda din kamin ska du först tända små brasor, som du så 
småningom gör större och större. Vi rekommenderar en följd av ungefär fem 
små brasor, innan du tar kaminen i full drift. Låt kaminen kallna helt mellan var 
och en av dessa brasor. Viss lukt och en liten mängd rök kan komma från 
kaminen under de första eldningarna. Detta är helt normalt och beror endast på 
härdningen av kaminens färg. För att lindra detta hjälper det att öppna ett 
fönster eller en dörr, så att ventilationen ökas. 
 
Luftreglage 
 
Din kamin behöver luft för att förbränna bränslet. Luften tillförs genom ventilen 
längst ner på dörren och genom öppningarna över glaset. Primärluften 
används, som namnet antyder, för den första förbränningen av bränslet. 
Sekundärluften används för sekundär förbränning, vilket gör kaminen mer 
effektiv och minskar utsläppen. Den tjänar också till att hålla kaminens glas 
rent. Ved brinner bättre när luften finns ovanför glödbädden. När du eldar 
mycket ved, bör du därför använda sekundärluftintaget i större utsträckning. 
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Inställningarna av dessa två luftreglage beror väldigt mycket på draget och de 
lokala förhållandena. Efter några eldningar bör du ha en rätt bra uppfattning om 



vilka inställningar som är bäst för din kamin. Luftreglagen ska vara helt öppna 
när brasan tänds. När brasan väl brinner kan reglagen justeras efter 
lufttillförseln minskas så brinner brasan i kaminen långsammare, vilket kan 
orsaka en svärtning av kaminens glas. Denna bränns dock bort när brasan i 
kaminen brinner ordentligt igen.
 
Påfyllning av bränsle
 
Innan du fyller på bränsle i din kamin
en liten stund tills brasan brinner bra i kaminen. Detta säkerställer att det inte 
bildas farliga gaser i kaminen när dörren öppnas, och gör också att det nya 
bränslet brinner fortare och inte kväver elden.
 
För att fylla på kaminen öppnar du dörren och lägger in bränslet långsamt, med 
hjälp av tänger eller en liten skyffel. Fyll inte på för mycket bränsle i kaminen. 
Det är alltid bättre att lägga in små mängder oftare än stora mängder mindre 
ofta. Stäng dörren försiktigt när du har fyllt på kaminen.
 
Du bör alltid använda skyddshandskar och tänger när du sköter en het kamin.
 
Avlägsnande av aska
 
Din kamin är utrustad med ett skakgaller för att avlägsna askan från eldlådan. 
Använd verktyget för att flytta skak
askan faller ned i askfatet under glödbädden. Det går också att använda en 
eldgaffel för det ändamålet.
 
När det har samlats aska i askfatet, ska det tömmas. Om detta inte görs samlas 
aska kring gallret, vilket kan 
du eldar med bränsle med hög askhalt är det särskilt viktigt att du håller ditt 
galler rent och tömmer ditt askfat regelbundet, så att ditt galler inte skadas. 
Rensa gallret regelbundet med skakknapp
 
För att ta ut askan öppnar du kamindörren och lyfter ut askfatet ur kaminen med 
hjälp av det medföljande verktyget. Om möjligt ska detta göras innan kaminen 
tänds, när askan är kall. Även om askan verkar vara kall, ska den läggas i 
brandsäker behållare, eftersom det kan finnas het aska i mitten av högen. Du 
bör alltid använda skyddshandskar när du tar ut aska ur kaminen.
 

vilka inställningar som är bäst för din kamin. Luftreglagen ska vara helt öppna 
när brasan tänds. När brasan väl brinner kan reglagen justeras efter 
lufttillförseln minskas så brinner brasan i kaminen långsammare, vilket kan 
orsaka en svärtning av kaminens glas. Denna bränns dock bort när brasan i 
kaminen brinner ordentligt igen. 

Påfyllning av bränsle 

Innan du fyller på bränsle i din kamin, ställer du lufttillförseln på hög inställning 
en liten stund tills brasan brinner bra i kaminen. Detta säkerställer att det inte 
bildas farliga gaser i kaminen när dörren öppnas, och gör också att det nya 
bränslet brinner fortare och inte kväver elden. 

För att fylla på kaminen öppnar du dörren och lägger in bränslet långsamt, med 
hjälp av tänger eller en liten skyffel. Fyll inte på för mycket bränsle i kaminen. 
Det är alltid bättre att lägga in små mängder oftare än stora mängder mindre 

n försiktigt när du har fyllt på kaminen. 

Du bör alltid använda skyddshandskar och tänger när du sköter en het kamin.

Avlägsnande av aska 

Din kamin är utrustad med ett skakgaller för att avlägsna askan från eldlådan. 
Använd verktyget för att flytta skakknappen fram och tillbaka. Detta gör att 
askan faller ned i askfatet under glödbädden. Det går också att använda en 
eldgaffel för det ändamålet. 

När det har samlats aska i askfatet, ska det tömmas. Om detta inte görs samlas 
aska kring gallret, vilket kan leda till att ditt galler förvrids eller går sönder. När 
du eldar med bränsle med hög askhalt är det särskilt viktigt att du håller ditt 
galler rent och tömmer ditt askfat regelbundet, så att ditt galler inte skadas. 
Rensa gallret regelbundet med skakknappen eller en eldgaffel. 

För att ta ut askan öppnar du kamindörren och lyfter ut askfatet ur kaminen med 
hjälp av det medföljande verktyget. Om möjligt ska detta göras innan kaminen 
tänds, när askan är kall. Även om askan verkar vara kall, ska den läggas i 
brandsäker behållare, eftersom det kan finnas het aska i mitten av högen. Du 
bör alltid använda skyddshandskar när du tar ut aska ur kaminen.
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vilka inställningar som är bäst för din kamin. Luftreglagen ska vara helt öppna 
när brasan tänds. När brasan väl brinner kan reglagen justeras efter behov. När 
lufttillförseln minskas så brinner brasan i kaminen långsammare, vilket kan 
orsaka en svärtning av kaminens glas. Denna bränns dock bort när brasan i 

, ställer du lufttillförseln på hög inställning 
en liten stund tills brasan brinner bra i kaminen. Detta säkerställer att det inte 
bildas farliga gaser i kaminen när dörren öppnas, och gör också att det nya 

För att fylla på kaminen öppnar du dörren och lägger in bränslet långsamt, med 
hjälp av tänger eller en liten skyffel. Fyll inte på för mycket bränsle i kaminen. 
Det är alltid bättre att lägga in små mängder oftare än stora mängder mindre 

Du bör alltid använda skyddshandskar och tänger när du sköter en het kamin. 

Din kamin är utrustad med ett skakgaller för att avlägsna askan från eldlådan. 
knappen fram och tillbaka. Detta gör att 

askan faller ned i askfatet under glödbädden. Det går också att använda en 

När det har samlats aska i askfatet, ska det tömmas. Om detta inte görs samlas 
leda till att ditt galler förvrids eller går sönder. När 

du eldar med bränsle med hög askhalt är det särskilt viktigt att du håller ditt 
galler rent och tömmer ditt askfat regelbundet, så att ditt galler inte skadas. 

För att ta ut askan öppnar du kamindörren och lyfter ut askfatet ur kaminen med 
hjälp av det medföljande verktyget. Om möjligt ska detta göras innan kaminen 
tänds, när askan är kall. Även om askan verkar vara kall, ska den läggas i en 
brandsäker behållare, eftersom det kan finnas het aska i mitten av högen. Du 
bör alltid använda skyddshandskar när du tar ut aska ur kaminen. 

 



 
Den här kaminen är inte utformad för att användas med öppen dörr. Stäng alltid 
kamindörren när du har tagit ut askfatet, och låt den vara stängd medan du 
skaffar bort askan. Öppna den inte igen förrän du ska sätta tillbaka askfatet i 
kaminen, och stäng den omedelbart efteråt. 
 
Skötsel av glaset 
 
Ibland, särskilt när luftreglagen är på en låg inställning eller när fuktig ved 
används, svärtas glaset. Detta orsakas av bränsle som inte förbränns helt och 
hållet. Dessa avlagringar på insidan av glaset bränns dock normalt bort när en 
riktigt het brasa brinner i kaminen. 
 
Ibland kan det emellertid hända att du behöver rengöra glaset. Använd då en 
mjuk trasa och ett glasrengöringsmedel utan slipande effekt. Rengör glaset 
alltid bara när kaminen är kall. När du fyller på bränsle i kaminen måste du alltid 
se till att bränslet inte skjuter ut över dörröppningen, annars kan glaset gå 
sönder när du stänger dörren. Detta är särskilt relevant när du fyller på vedträ. 
Stäng dörren alltid försiktigt. 
 
Om glaset spricker när kaminen är tänd, låt brasan dö ut. Öppna inte dörren 
förrän kaminen har kallnat helt. Ersätt glaset med den specificerade reservdelen 
innan du använder kaminen igen. 
 
Eldning över natt 
 
Din kamin är utformad för att klara eldning över natt. För att göra detta lägger 
du in ordentligt med bränsle i kaminen och låter det brinna i ungefär femton 
minuter, för att elden inte ska kvävas. Stäng sedan sekundärluftintaget längst 
upp på dörren, och vrid primärluftintaget så att det nästan är stängt. Exakt 
vilken inställning som är lämpligast beror på de lokala förhållandena, men vi 
föreslår att du börjar med att ha det ungefär ett halvt varv öppet. Om brasan 
brinner för fort, så stänger du luftintaget lite mera. Om brasan slocknar, så 
måste du försöka med att öppna det lite mera. Efter några nätter kommer du att 
ha hittat den inställning som passar bäst för de lokala förhållanden som råder 
för din kamin. 
 
När du återvänder till din kamin öppnar du båda luftreglage tills du har fått en fin 
brasa, och ställer sedan reglagen på normalt läge. Lägg inte på mer bränsle 
förrän glödbädden är het och röd. Då kan du först lägga på lite nytt bränsle, och 
när detta har antänts kan du lägga på mer. Under nattlig eldning svärtas 
kaminglaset, men när en het brasa brinner igen bränns det bort. 
 

Underhåll av kaminen 
 
Kontrollera kaminen regelbundet 
 
Till en början rekommenderar vi att du kontrollerar ditt rökkanalsystem minst en 
gång i månaden. Efter de första månaderna kommer du att se ett mönster av 



sot- och kreosotavlagringar, och då kan du bestämma ett intervall för kontroll av 
sot- och kreosotavlagringar, som är lämpligt för din kamininstallation. 
Andra kontroller enligt vad som anges nedan ska genomföras minst två gånger 
om året. Om du vid någon tidpunkt lägger märke till något fel, så måste det 
repareras omedelbart. Använd aldrig en kamin som på något sätt är skadad, 
eller som har en skadad rökkanal. 
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1. Kontrollera ditt rökkanalsystem med avseende på sot- eller 
kreosotavlagringar och tecken på skadade skarvar. För att kontrollera 
anslutningsröret till rökkanalen tar du av klaffen genom att lyfta och dra 
ut den. Använd en ficklampa för att kontrollera anslutningsröret. Rengör 
och reparera efter behov. Sätt alltid tillbaka klaffen innan du tänder 
kaminen. 

2. Kontrollera att glaset inte har några sprickor eller är trasigt på annat sätt, 
och att tätningsrepet är i gott skick. Byt ut om det behövs. 

3. Använd en stark ficklampa när rummet är mörkt, för att kontrollera 
tätningen vid kaminens kanter och hörn med avseende på läckor. Alla 
läckor och sprickor som upptäcks ska repareras med eldfast cement, och 
skadade delar ska bytas ut med originaltillverkade reservdelar. 

4. Kontrollera att kamindörren sluter tätt, och att den är ordentligt tätad när 
den är stängd. Placera en pappersremsa mellan kaminen och dörren, 
stäng sedan dörren och försök att dra ut pappret. Du bör känna ett visst 
motstånd när du drar. Kontrollera flera punkter runt dörren. Om pappret 
går att dra ut för lätt måste repet och tätningen på det stället bytas ut mot 
ett tätningsmedel som är beständigt mot höga temperaturer. 

 
Byta ut delar 
 
Använd alltid originaltillverkade reservdelar. Var alltid noga med att kaminen är 
kall när du byter ut delar. 
 
Ytbehandling 
 
Kaminen ska endast rengöras med en fuktig trasa. En del rengöringsprodukter 
kan lämna fläckar på kaminens yta. Använd aldrig trasor som har en slipande 
effekt, eftersom dessa kan orsaka repor på ytan. Målade kaminer kan målas om 
med värmetålig färg av hög kvalitet. Se till att det finns mycket ventilation när du 
målar om kaminen, och följ tillverkarens instruktioner. Låt färgen torka helt 
innan du tänder kaminen igen, och sörj för ökad ventilation under de första 
eldningarna, eftersom vissa ångor kan avges från kaminen när färgen härdar. 
 
Vattenvärmare (panna) 
 
Kontrollera ytan på din panna regelbundet. Om du hittar avlagringar av kreosot, 
skrapa bort dem med en stålskrapa. Dessa avlagringar av kreosot isolerar 
pannan och minskar värmen som tas upp av vattnet. 



 
 
Felsökning 

 
Elden brinner inte 
 
Om elden i en kamin inte brinner beror det vanligtvis antingen på brist på luft 
och/eller felaktigt eller vått bränsle. Om bränslet inte är problemet, kontrollera 
 

• att luftreglagen är öppna, 
• att det inte finns något stopp i rökkanalsystemet, 
• att den öppna änden av rökkanalen befinner sig ovanför alla närbelägna 

hinder, 
• att det tillförs tillräckligt med luft till rummet, och att den tillförda luften inte 

sugs ut av en fläkt. 
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Glaset svärtas 
 
Glaset svärtas vanligen när 

• bränslet inte brinner effektivt på grund av dålig lufttillförsel, 
• mindervärdigt eller vått bränsle används, 
• jämvikten mellan primär- och sekundärluft inte är korrekt. 

 
Försök att få in mer luft i kaminen, särskilt genom sekundärluftintaget längst upp 
på kamindörren, eftersom den luften rör sig nedåt längs glaset och bidrar till att 
bränna bort kreosotet. För optimal effektivitet ska du alltid använda ved av god 
kvalitet. 
 
Rök i rummet 
 
Om kaminen är korrekt installerad ska den inte släppa ut någon rök i ditt rum. 
Om detta händer, måste du kontrollera att ditt rum inte är lufttätt. Det kan lätt 
kontrolleras genom att öppna en dörr eller ett fönster. Om röken försvinner 
måste du förse rummet med ytterligare ett luftintag. Om detta inte är problemet, 
måste du se efter om rökkanalen är blockerad och kontrollera att det inte 
uppstår något nedslag på grund av placeringen av den öppna änden av 
rökkanalen eller skorstenen. 
Om problemet fortsätter bör du kontakta din återförsäljare och be om att få din 
skorsten och kamininstallation kontrollerad. 
 
Brasan brinner för fort 
 
Detta orsakas vanligen av för mycket drag eller luft. 

• Försök först med att minska lufttillförseln till kaminen genom att stänga 



dina luftreglage. Om detta inte hjälper kan det hända att tätningen är 
skadad. 

• Kontrollera skicket av dörrens tätningsrep och skarvarna i kaminen. 
Om problemet inte beror på något av detta, kan det hända att du har för mycket 
drag i din skorsten och att du eventuellt måste montera in ett spjäll i 
rökkanalsystemet. Du bör inte montera in ett spjäll i rökkanalen utan att 
rådfråga en specialist. Montera aldrig in ett spjäll som kan blockera din rökkanal 
eller skorsten helt. Kontakta din återförsäljare för att diskutera detta. 
 
Skorstensbrand 
 
Skorstensbränder uppstår när sot och kreosot som har samlats i 
rökkanalsystemet antänds. Om kaminen används på ett korrekt sätt och 
rökkanalen kontrolleras och rensas regelbundet, så ska det inte förekomma 
några skorstensbränder. Dessa bränder kan vara väldigt farliga och måste 
undvikas. Försök att underhålla bra och väl brinnande brasor i kaminen närhelst 
möjligt. Öppna luftreglagen minst en gång under varje eldning, och låt kaminen 
brinna för fullt en liten stund tills glödbädden glöder rött. Kontrollera ditt 
rökkanalsystem regelbundet med avseende på sot- och kreosotavlagringar, och 
rensa det när det behövs. 
Att en skorstensbrand har uppstått märker man på att det kommer gnistor från 
skorstenens topp, att det hörs ett rytande ljud från området där kaminen eller 
skorstenen befinner sig, eller att vibrationer känns i kaminen eller skorstenen. I 
händelse av en skorstensbrand ska luftreglagen stängas, byggnaden evakueras 
och räddningstjänsten tillkallas. Tänd inte kaminen efter en skorstensbrand 
förrän kaminen och rökkanalen har kontrollerats och alla nödvändiga 
reparationer har genomförts. 
 

~ 13 ~ 


