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Grattis till din nya braskamin! Vi är 
övertygade om att du kommer att 
få stor nytta och glädje av din inve-
stering, särskilt om du följer nedan-
stående råd och anvisningar. Scan-
Line 800-brännkammare och därför 
godkänd som Scan-Line 800 enligt EN 
13240, DINplus, 15 a B-VG och NS 
3058/3059. Typgodkännandet innebär 
att konsumenten har garanti för att 

Kom ihåg
1. Se till att en eventuell sotlucka på 

skorstenen alltid är tillgänglig.
2. Sörj för god ventilation i rummet.
3. Tänk på att eventuell frånluftsfläkt i 

samma rum som braskaminen kan 
försvaga skorstens draget, vilket 
kan påverka kaminens förbränning. 
Det kan i sin tur leda till att det ryker 
när du öppnar eldstadsluckan.

4. Eventuella luftgaller får ej övertäc-
kas.

Golvmaterial
Se till att golvunderlaget tål braskami-
nens vikt och eventuell toppmonterad 
skorsten. 
Kaminen ska stå på ett underlag av 
icke brännbart material, t.ex. stålplåt, 
kakel eller klinkers. Storleken på det 
täckande underlaget ska överens-
stämma med nationella och lokala 
bestämmelser.

Skorstensanslutning
Storleken på skorstensöppningen ska 
följa nationella och lokala bestäm-
melser. Öppningen bör dock inte vara 
mindre än 175 cm2, vilket motsvarar 
en diameter på 150 mm. Om du mon-
terar spjäll i rökgången ska det finnas 
en fri öppning på minst 20 cm2 i stängt 

braskaminen följer en rad specifikatio-
ner och krav på att tillverkaren använt 
bra material, att kaminen är miljövänlig 
och att den har bra eldningsekonomi.
Tillsammans med din nya braskamin 
följer:

a. Bruksanvisning 
b. En isolerhandske

Installering av kaminen
Kaminen ska alltid installeras med 
hänsyn till nationella och eventuella 
lokala bestämmelser.
Följ lokala bestämmelser när du instal-
lerar skorsten och ansluter denna till 
kaminen. Fråga alltid din sotare om 
råd först, eftersom det är du som har 
ansvaret för att gällande bestämmel-
ser efterlevs.

Avståndsbestämmelser
Man skiljer på installation vid brännbar 
vägg och vid icke brännbar vägg.
Om väggen inte är av brännbart ma-
terial kan kaminen i princip placeras 
alldeles intill väggen.
Vi rekommenderar dock ett avstånd på 
minst 5 cm så att det går att göra rent 
bakom kaminen.
Minimiavstånd till brännbar vägg 
framgår av märkskylten och av 
tabellen på sidan 7.

Varning!
 När du eldar i braskaminen  
 blir den varm (mer än 90 °C)  
 och du bör iaktta försik- 
 tighet. Lämna ej barn utan  
 tillsyn i närheten av bras-
 kaminen.
Brandfarligt material får inte förva-
ras i utrymmet under asklådan.

INSTALLATIONSANVISNING
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läge. Om det är tillåtet enligt lokala 
bestämmelser kan du ansluta två 
stängda eldstäder till en och samma 
skorsten. Var dock uppmärksam på 
lokala krav gällande avståndet mellan 
de två anslutningarna. Braskaminen 
får aldrig anslutas till en skorsten 
som är ansluten till en gasspis. En 
effektiv kamin ställer höga krav på 
skorstenen. Be därför din sotare kon-
trollera din skorsten.

Anslutning till murad skorsten
Rökstosen muras fast i skorstenen 
och ett rökrör förs in. Rökstosen el-
ler rökröret får inte föras in i själva 
skorstenen utan endast anslutas till 
insidan av skorstenen. Fogen mellan 
väggen, rökstos och rökrör görs med 
eldfast material/drevgarn.

Anslutning till stålskorsten
Om du monterar braskaminens
utgång direkt till en stålskorsten
rekommenderar vi att skorstensröret
förs in i rökstosen, så att eventuell
sot och kondens leds ner i kaminen i
stället för att hamna utanpå kaminen.
Ändring av rökutgången från utgång 
upptill till utgång bakåt (se fig. 14-15 
sidan 14). Vid installation där skorste-
nen förs upp genom taket ska natio-
nella och lokala föreskrifter följas vad 
gäller avstånd till brännbart material.
Det är viktigt att skorstenens vikt tas
upp av taket, så att kaminens topplat-
ta inte bär skorstenens hela vikt(stor 
vikt kan medföra skador på och/eller 
störande ljud från kaminen).

Drag
Dåligt drag kan medföra att rök trän-
ger ut ur kaminen när luckan öppnas. 
Minsta skorstens-tryck för Scan-Line 
800 serien är 13 Pa och för Scan-Line 
800 med sidobelysning är 12 Pa för 

att få en tillfredsställande förbränning. 
Det finns dock risk för rökutsläpp 
om eldstadsluckan öppnas vid kraf-
tig eldning. Rökgastemperaturen vid 
nominell användning är 274° C vid en 
rumstemperatur på 20° C.
Rökgasflödet är 5,1 gram/sek. 
Skorstenens drag skapas på grund av 
skillnaden mellan den höga tempe-
raturen i skorstenen och den kallare 
utomhustemperaturen.
Skorstenens längd och isolering samt 
vind- och väderförhållanden har också 
betydelse för om man kan skapa rätt 
undertryck i skorstenen. Före eldning 
efter längre uppehåll måste man kon-
trollera att eldhärden och skorstenen 
är fria från blockeringar (sotklumpar, 
fågelbon etc.).

Nedsatt drag kan förekomma 
när:
- Temperaturskillnaden är för liten,  
  t.ex. vid dåligt isolerad skorsten.
- Utomhustemperaturen är hög, t.ex.  
  på sommaren.
- Det är vindstilla.
- Skorstenen är för låg och ligger i lä.
- Falsk luft i skorstenen.
- Skorstenen och rökröret är tilltäppt.
- Huset är för tätt (bristande tilluft- 
  flöde).
- Negativt drag (röknedslag, dåligt  
  drag) med kall skorsten eller be- 
  svärligt väder kan kompenseras  
  med större lufttillförsel än vanligt. 
Bra drag får man när:
- Temperaturskillnaden mellan 
  skorstenen och utomhustempera-  
  turen är stor.
- Det är klart väder.
- Det är blåser bra.
- Skorstenen har den rätta höjden,  
  min 4 meter över kaminen och med  
  överdelen över takåsen.
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år före användning. Vedträn med en 
diameter över 10 cm bör klyvas innan 
lagring. Vedträn skall ha en lämplig 
storlek - ca 25 cm - så att de kan 
ligga plant på glödbädden. Vid lagring 
utomhus är det bäst att täcka över 
veden.

Exempel på lämpliga träslag
och deras typiska vikt per m3 angivet 
som 100 % trä med vatteninnehåll på 
18 %

Träslag kg/m3 Träslag kg/m3

Bok 710 Al 540

Ask 700 Tall 520

Alm 690 Lärk 520

Lönn 660 Lind 510

Björk 620 Gran 450

Bergtall 600 Poppel 450

Pil 560

  
Träslag som innehåller olja, som 
teak och mahogny, bör inte använ-
das eftersom de kan ge skador på 
glaset.

Bränslevärde för trä
Man behöver använda cirka 2,4 kg 
vanlig ved för att ersätta 1 liter eld-
ningsolja. Allt trä har ungefär samma 
bränslevärde, cirka 5,27 kWh/kg för 
helt torrt trä. Ved med en fuktighet på 
18 % har ett energiinnehåll på cirka 
4,18 kWh/kg, och 1 liter eldningsolja 
ger cirka 10 kWh.

BRUKSANVISNING
Första eldningen
Kaminen är behandlad med en vär-
mebeständig färg, vilken härdar vid ca 
250° C. Härdningsprocessen gene-
rerar en del störande rök och lukt, så 
se till att det finns god ventilation. För 
att undvika att tätningslisten i luckan 
bränns fast vid kaminen under denna 
härdningsprocess, ska luckan öppnas 
något var 10 minut under de två första 
timmarna som man eldar i kaminen.
Bränslemängden bör vara cirka 1,5 kg 
trä.

Bränsle
Kaminen är EN-godkänd för vedeld-
ning. Använd därför bara ren och torr 
ved vid eldning i kaminen. Elda aldrig 
med drivved i kaminen, eftersom det 
kan innehålla mycket salt som förstör 
kaminen och skorstenen. Elda inte 
heller sopor, målat trä, tryckimpreg-
nerat trä eller spånplattor, eftersom 
dessa kan utveckla giftig rök och vat-
tenånga. Korrekt eldning ger optimalt 
värmeutbyte
och ekonomi. Man undviker samtidigt 
miljöproblem i form av obehaglig lukt 
och rök samt minskar risken för skor-
stensbrand. Om veden är fuktig, åtgår 
en stor del av värmen till att förånga 
vattnet och värmen försvinner upp 
genom skorstenen. Det är därför inte 
bara oekonomiskt att elda med fuktig 
ved, utan det innebär även, såsom 
nämnts ovan, ökad risk för tjärsot, 
rök- och miljö-problem. Det är därför 
viktigt att man använder torr ved, dvs. 
ved med ett fuktinnehåll om max 20%. 
Det får man om veden lagras i 1-2 
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CO2-utsläpp
1000 liter eldningsolja ger vid förbrän-
ning 3,2 ton CO2. Eftersom trä är en 
CO2-neutral värme- och energikälla, 
besparas miljön cirka 1,3 kg CO2 varje 
gång man använder 1 kg ved som 
bränsle.

Skorstensbrand
Om en skorstensbrand skulle uppstå, 
vilket kan ske på grund av funktionsfel 
eller längre tids eldning med fuktig 
ved, stänger man luckan samt start-
spjället och sekundär lufttillförsel helt. 
Då kvävs elden. 
Kalla på brandkåren.

Reglering av luft
Kaminen tillförs förbränningsluft med 
hjälp av handtaget som finns högst 
upp till höger, enligt bild 1 
Maximal tillförsel av förbränningsluft 
sker när handtaget är skjutet helt åt 
höger. Du stryper lufttillförseln gradvis 
genom att föra handtaget åt vänster. 
När handtaget är placerat i stoppositi-
onen längst till vänster, är lufttillförseln 
helt avstängd.

Tändning
Lägg två vedträn i botten. Ovanpå 
lägger du mindre vedträn i flera lager 
med luft emellan, så att du kan tända 
i den översta delen. Använd eventuellt 
braständare med paraffin. Eldslågorna 
ska sprida sig uppifrån och nedåt. När 
elden tagit sig och skorstenen blivit 
varm (efter cirka 10 minuter) stänger 
man luckan. Vi rekommenderar att 
hela första eldningen sker med se-
kundärluften helt öppen, så att eldstad 
och skorsten blir ordentligt varma. 

Vedpåfyllning
Normalt bör mer ved fyllas på me-
dan det fortfarande finns glöd kvar. 
Fördela glöden i botten, placera veden 
(max 1,5 kg) ovanpå glöden vinkelrätt 

Bild 1

 

Stängd Öppet

Vy fra-
mifrån

 

Closed 

 

Closed 

Före uppstart är det mycket viktigt 
att se till att avluftningsspjället (fig. 2) 
i bakugnen är stängt i enlighet med 
bild 3.

Bild 2

Bild 3
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mot luckan. Stäng luckan och öppna 
eventuellt startspjället lite mer. Veden 
kommer nu att ta eld inom kort, ca 1/2 
till 1 minut. När det har bildats lågor 
stängs startspjället. Därefter juste-
ras sekundärluften till önskad nivå. 
Nominell drift (5,5 kW) motsvarar att 
sekundärluften öppen 80%. Vid eld-
ning, se till att veden inte ligger för tätt 
eftersom det ger en dålig förbränning 
och därmed ett sämre utnyttjande av 
bränslet. 
Fyll inte mer bränsle i braskaminen än 
upp till full tank märke. Bild 4

Optimal eldning
För att uppnå en optimal eldning och 
högsta möjliga effekt är det viktigt att 
luften används på rätt sätt. Huvud-
regeln är att elden ska styras över till 
sekundärluften för att tända rökgaser-
na. Då får man hög verkningsgrad och 
glasluckan hålls fri från sot, eftersom 
sekundärluften ”sköljer” över den. Ob-
servera att kaminen kommer att sota 
om både sekundär- och startspjället 
stängs helt. Ingen syretillförsel sker 
och det uppstår risk för att glasrutan 
sotar igen.
Vid en kombination av ovanstående 
och eventuell fuktig ved kan nedsot-
ningen bli så kraftig och klibbig att 
tätningslisten på luckan slits av när 
luckan öppnas, t.ex. nästa dag.

Explosionsrisk!!!
 Det är mycket viktigt att inte  
 lämna kaminen utan uppsikt  
 innan elden tar fart, efter att
  man fyllt på mer ved (efter  
 ca 0,5-1 minut).
Explosionsrisk kan eventuellt uppstå 
om för mycket ved fylls på i kaminen 
och stora mängder gas utvecklas som 
kan explodera om tillförseln av - start-
spjället- och sekundärluft blir för snål. 
Låt gärna lite aska ligga i botten av 
brännkammaren. 

Iakttag försiktighet när asklådan 
töms. Det kan finnas glöd kvar i 
askan under lång tid.

Bild
4

upp till full tank märke

Eldning med minskad effekt
Kaminen är anpassad för intermittent 
användning. Vill man elda med lägre 
effekt fyller man på mindre mängd 
ved och tillför mindre mängd luft. 
Kom ihåg att sekundärluften aldrig 
får stängas helt under eldning. Det är 
viktigt att behålla en bra glödbädd. 
Svag värme får man när veden har 
slutat brinna med öppna lågor och är 
omvandlad till glödande kol. 
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Kamindata vid test enligt EN 13240

Kamin typ
Scan-Line
serien

Nominell
rökstos
temperatur 
c°

Rök-
stos

mm

Bränsle-
mängd

kg

Drag
min

mbar

Nominell
ydelse

kW

Effek-
tivitet 

%

Avstånd till brännbart 
material i mm
Bakom       Vid sidan
kaminen    kaminen    

Möblerings-
avstånd från 
kaminen
mm

Kaminens
vikt

kg

SL 80XL 
bakugn
fedtsten

274 ø150 1,5 0,13 5,5 79 125        300 900 388

SL 80XL
bakugn
keramik

274 ø150 1,5 0,13 5,5 79 125        300 900 308

Den nominella effekten är den effekt som kaminen är testad vid.
Provningen har skett med sekundärluften öppen 80%.

KONVEKTIONSSPJÄLLETS FUNKTION 

Bild 5Scan-Line 80-seriens kaminer är 
byggda enligt murspisprincipen, som 
innebär att värmen ackumuleras i 
täljstenen. Genom att reglera kon-
vektionsluften kan du få ut ännu mer 
av den ackumulerade värmen. När 
kaminen är genomvarm kan du stänga 
konvektionsspjället genom att dra det 
utåt, som i bild 5. På så sätt förhindrar 
du luftgenomströmning, så att kamin-
en under de närmaste timmarna avger 
värme långsamt till omgivningen. 

Om störande lukt eller rök uppstår 
är det viktigt att först undersöka om 
skorstenen är tilltäppt. 
Ett minimidrag krävs naturligtvis för 
att elden skall kunna styras på ett bra 
sätt. Man ska dock vara uppmärksam 
på att draget beror på vindförhål-
landena. Vid stark vind kan draget bli 
så kraftigt att man måste montera ett 
spjäll i rökgången. I samband med 
sotning skall man vara uppmärksam 

på att sot mm. kan samlas på baffel-
stenen. Brinner veden upp för snabbt 
kan det bero på för kraftigt skorstens-
drag. Man bör dessutom undersöka 
om packningen i luckan fungerar. 
Värmer braskaminen för lite kan det 
bero på fuktig ved. En stor del av 
värmeenergin används då för tork-
ning av veden och resultatet är dålig 
värmeekonomi samt ökad risk för sot i 
skorstenen.

DRIFTSSTÖRNINGAR

 

Stängd Öppet
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Kaminen är utvändigt behandlad 
med värmebeständig lack. Kaminen 
rengörs med en fuktig trasa. Repara-
tion av eventuella skador kan göras 
med reparationslack vilken köps i 
sprayflaska. 

Rengöring av glas
Vid dålig förbränning, t.ex. vid eldning 
med fuktig ved, kan glasrutan bli lätt 
sotad. Detta kan enkelt avlägsnas 
med fönsterputsmedel eller vanligt 
flytande skurmedel.

Rengöring och reparation av 
täljstensytor
Täljsten är en förhållandevis mjuk 
naturprodukt. Det är därför möjligt att 
åtgärda eventuella repor eller andra 
skador.

Rengöring av täljstensytor
Nedsmutsade ytor, till exempel sot 
eller fett, bör rengöras med vatten och 
till exempel brun såpa.

- Såpan fördelas på ytan
- Låt den verka i några minuter
- Tvätta ytan med varmt vatten
- När ytan är torr kan den eventuellt 
slipas med ett fint sandpapper (korn 
120)

Små repor och märken
Ytan slipas lätt med ett fint sandpap-
per (korn 120) tills märket/repan är 
borta. Använd gärna en slipkloss för 
sandpappret. Om du vill ha liknande 
utseende över hela ytan, bör även 
återstoden av ytan slipas lätt. 

Större skador
Större skador, till exempel urslagna 
stycken eller saknade partier. Om 
det urslagna stycket är intakt kan du 
limma det på plats med ”vattenglas” 
(en typ av lim som kan köpas hos 
Heta A/S). Applicera vattenglaslim-
met på de två fästytorna och sätt ihop 
dem. Använd någon typ av förbind-
ning för att hålla fast ytorna mot va-
randra i minst 24 timmar. Därefter kan 
du efterbehandla området med fint 
sandpapper (korn 120). Om ett stycke 
fattas, eller om det finns ett djupt jack 
i materialet, kan du laga skadan med 
en blandning av täljstenspulver och 
vattenglaslim (kan köpas hos Heta 
A/S). Blanda pulvret och vattenglas-
limmet till lämplig konsistens. Avlägs-
na damm och smuts innan du appli-
cerar massan. Borsta av ytan för att 
säkerställa god vidhäftning. Applicera 
rikligt med täljstensmassa. Den drar 
ihop sig när den härdar. Eventuellt kan 
du efterfylla området. Efter 24 timmar 
kan du slipa den härdade ytan. För 
slipningen börjar du med ett grövre 
sandpapper (korn 60–80) och avslutar 
med ett fint sandpapper (korn 120).

Rengöring av keramikdelar 
Keramikdelarna har en glaserad yta 
som kan torkas av med en fuktig 
trasa.

SKÖTSEL
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Rengöring av bakugnen
Bakugnen bör rengöras med lämplig hushållsrengöring för ugnar.
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GARANTI
Kaminen kvalitetskontrolleras noga 
innan den levereras från fabrik till 
återförsäljare.

Vi lämnar därför 5 års garanti på fabri-
kationsfel.

Garantin omfattar ej:
• Förbrukningsmaterial och ömtåliga 

detaljer såsom:
• Eldfast sten i eldstaden, glas, tät-

ningslist och gallerram.
• Skador uppkomna vid felaktig an-

vändning.
• Transportkostnader i samband med 

garantireparationer.
• Montering/demontering vid garanti-

reparation.
Vid eventuella reklamationer skall fak-
tura numret uppges. Inkoppling 

Varning
 Varje ändring av kaminen  
 som inte utförs av fackman  
 samt användning av icke-
 original-reservdelar medför  
 att garantin inte längre 
 gäller.



11

Bild 6

ANSLUTNING AV EXTERN LUFTTILLFÖR-
SEL (FRISKLUFT) 
Kaminen är förberedd för extern förbränningsluft genom en friskluftsstos (100 
mm i diameter).

Vi rekommenderar att du använder ett aluflexrör (kan köpas hos Heta) med 
diametern 100 mm och temperaturtålighet upp till 200°.

Som framgår av bild 6, finns det två anslutningsmöjligheter: nedifrån eller ba-
kifrån.  
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Bild 7Tömning av asklåda Fig. 7-11

Askbehållaren finns bakom den stora 
utdragsluckan (se fig. 7) och töms så 
som visas i fig. 8–11. Obs! Kom ihåg 
att vända askbehållaren rätt – i annat 
fall går det inte att stänga luckan helt.

8 9 10

11
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Bild 12

Bild 13

Ändra från toppansluten rökavgång till anslutning baktill

Ändring till rökavgång på baksidan 
måste utföras innan beklädnaden 
monteras. De två ackumulerings-
stenarna tas med fördel bort innan 
ändringen utförs.

Byt plats på toppsidans rököppning 
och baksidans täckplatta.

Rököppning och täckplatta i nya 
positioner – kaminen är klar för bakre 
rökavgång.

Rököppning

Täckplatta
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Bild 16

För rökavgång på toppsidan
Avlägsna det lilla metallocket från konvektionsspjället.

För rökavgång baktill

För rökavgång baktill ska locket i konvektionsspjället INTE tas bort. Beklädna-
den ska placeras med hålen upptill, enligt monteringsinstruktionerna för tälj-
stens-/keramikkaminerna. Måtten i nedanstående ritning är från undersidan av 
bakplattan, utan hänsyn till justeringsskruvarna.

  
Bild 15Bild 14
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Rensning av sot efter sotning och eventuellt byte av sten 
Bild 17-23

17

23

222120

1918
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MONTERING AV TÄLJSTEN OCH KERAMIK 

Heta rekommenderar att man är två personer för att montera kaminen.

Täljstenen och keramiken ska hanteras mycket försiktigt, eftersom hörn och 
kanter är mycket ömtåliga.

Vid rökavgång baktill kan man med fördel ändra detta innan beklädnaden mon-
teras. Se användarhandboken för Scan-Line 80 XL bakugn.

Innan man påbörjar monteringen ska man kontrollera att kaminen står vågrätt.

Innan monteringen påbörjas är det viktigt att kontrollera att kaminen står vå-
grätt, vilket regleras med kaminens justerbara fötter.

Scan-Line 80 XL 
bakugn
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E E E

E E

E E

C

D

 

GG

 

A B

BEKLÄDNADSTYP OCH VARUNUMMER

Varunr
täljsten

Antal SL 80XL 
bakugn

A 0023-2277 1

B 0023-2278 1

C 0023-2279 2

D 0023-2280 2

E 0023-2281 14

G 0023-2283 2

H 0023-2381 2

Varunummer framgår av delarnas baksida. 

 

H H



18

 

E E E

E E

E E

C

D

 

GG

BEKLÄDNADSTYP OCH VARUNUMMER

Varunr
keramik

Antal SL 80XL 
bakugn

A 0023-2365 1

C 0023-2366 2

D 0023-2367 2

E 0023-2368 14

G 0023-2370 2

H 0023-2372 2

Varunummer framgår av delarnas baksida. 

 

A

 

H H
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Luftregleringsbeslagen ska tas bort innan beklädnaden monteras. 
(Nyckelvidd 10 mm.). 

Beklädnaden monteras med början längst ned på baksidan av kaminen. 
Den första beklädnadsstenen (C eller D) har hål för friskluftsintaget.

Beklädnadsstenen monteras på manteln genom att fästtappen (47 mm från top-
pen av beklädnadsstenen) placeras i det stora cirkulära hålet i nyckelhålet allde-
les intill sidoplattan. Fästtappen ska sedan glida ner i botten av nyckelhålet.  
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Dessa två vinklar ska 
eventuellt justeras 
uppåt eller nedåt för 
att styra höjden på 
täljstenen/keramiken 
vid luckan.

Dessa kan justeras 
med en tång eller ham-
mare.

 

När du får kaminen från fabriken kom-
mer det att vara ett avstånd på cirka 1 
mm mellan sidoplattorna. 

Detta avstånd kan justeras med 
skruvar (6 st på SL 80XL bakugn) 
beroende på mellanrummet mellan 
beklädnad C och D.
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Justering af lågen 
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Vid justering av beklädnaden 
under luckan ska minst 4 mm 
luft lämnas mellan lucka och 
beklädnad.

Side 23. 27-11-2015 

G G

Frontstenarna vid luckan (G) monteras 
enligt samma principer som de andra 
stenarna. 
Luckan dras ut lite före monteringen. 
Dessa stenar kan också bytas med 
varandra om man vill.

Skylten monteras sist, dock bara på 
täljstensmodellen.   
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Börja med att montera kaklet till höger om luckan och fortsätt sedan vidare runt 
kaminen.

 

 

Börja även här med att montera kaklet till höger om luckan till bakugnen och 
fortsätt sedan vidare runt kaminen.
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Det finns inget ”uppåt” eller ”nedåt” för täljsten. Du bestämmer alltså själv hur 
du vill vända stenarna. 

Till Scan-Line 80 XL bakugn används 14 st beklädnadsstenar (E). 
Dessa beklädnadsstenar kan flyttas runt som man vill, eftersom det är samma 
typ av beklädnadsstenar även på den andra sidan av kaminen. 

Mindre justeringar av täljsten och keramik kan behöva utföras efter monterin-
gen. Täljsten är natursten och keramik har förhållandevis höga toleranser vid 
tillverkningsprocessen.

Justeringen kan bara ske i sidled.

 

E E E

E

E

E

ED

C
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Dessa två beklädnadsstenar 
(H) kan bytas sinsemellan 
som man vill.

Efter montering av beklädnadsstenarna (E) ska de översta frontstenarna monte-
ras (H). Arbetssättet är samma som för de andra beklädnadsstenarna, dock är 
avståndet från toppen av beklädnadsstenen till fästtappen 55 mm. 

Dessa fyra vinklar ska eventuellt justeras uppåt eller nedåt för att styra höjden 
på täljstenen/keramiken. 

Dessa kan justeras med en tång eller hammare.

Side 21 Billeder af sten over bageovn 

Side 21 Billeder af sten over bageovn 
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Man måste eventuellt justera för täljsten och keramik så att de ligger plant med 
beklädnadsstenarna på kaminens sidor. Dessa justeras genom att man lossar 
de fyra skruvarna, två på varje sida. (Använd en 4 mm sexkantsnyckel.)

Börja med att lossa de två nedersta medan beklädnaden sitter på. Skjut se-
dan beklädnaden inåt eller utåt efter behov. Fortsätt sedan med de två översta 
skruvarna. 

Det finns två skruvar på 
varje sida för justering av 
frontplattan/frontstenen. 

 

Dessa två lock ska monteras efter att 
beklädnadsstenarna har monterats. 
Vid rökavgång bakåt används inte det 
översta locket 4027-0039.

Vid extern lufttillförsel används inte 
det nedersta locket 4027-0037.
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Vid extern lufttillförsel kan man 
använda en flexibel slang från 
luftregleringen till luftavgången 
bakom kaminen.
 
Det finns också möjlighet att föra 
den externa lufttillförseln genom 
golvet med en flexibel slang.
 
Flexibel slang medföljer inte, men 
kan köpas separat. 

 

Vid rökavgång upptill på Scan-
Line 80 XL bakugn finns det 
plats för en ackumuleringssten 
0023-0121, som kan monteras 
innan eller efter att beklädnaden 
monterats. 
Ackumuleringsstenen till Scan-
Line 80 XL bakugn medföljer 
från fabriken.
Transportfästet tas bort innan 
kaminen tas i bruk och innan 
man monterar flera ackumule-
ringsstenar.
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Luftregleringshandtaget 
skruvas på igen, efter 
montering av beklädna-
den och innan toppbe-
klädnaden monteras.

Vid montering av toppbeklädningen 
monteras (A) först. 

Sedan monteras (B). 

MONTERING AV TOPP OCH KONVEKTIONSGALLER VID TÄLJ-
STENSKAMIN
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Vid användning av rökavgång upptill tar man bort plattan i mitten med en tång.

 X

Y

Z

Konvektionstoppen monteras på följande sätt:
 1: (x) skjuts in i urfräsningen (y) i toppstenen.
 2: (z) skjuts sedan på plats i hålet mellan toppstenarna.

Korrekt montering av konvektion och toppbeklädning.
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MONTERING AV TOPP OCH KONVEKTIONSGALLER VID KERA-
MIKKAMIN
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Konvektionstoppen monteras på följande sätt:
 1: (x) skjuts in i urfräsningen (y) i toppstenen.
 2: (z) skjuts sedan på plats i hålet mellan toppstenarna.

X

Y

Vid användning av rökavgång upptill tar man bort plattan i mitten med en tång.

Korrekt montering av konvektion och toppbeklädning.
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