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Bästa kund!

Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att du kommer att få 
stor nytta och glädje av din investering – särskilt om du följer de råd och anvisningar som finns i 
den här bruksanvisningen.

Pelletskaminen Greenfire är godkänd enligt EN 14785, NS 3058/3059, Österrikes 15a och DIN 
plus.

Certifieringarna garanterar att pelletskaminen uppfyller en rad specifikationer och krav som säker-
ställer att den är tillverkad av material av hög kvalitet, att den är miljövänlig och har bra eldnings-
ekonomi.

Läs den här bruksanvisningen före montering, installation och användning för att förhindra per-
son- och produktskador eller andra olyckor.

HETA A/S
Copyright © 2014 HETA 
Jupitervej 22, DK-7620 
Lemvig, Danmark

Telefon +45 96 63 06 00

E-post: heta@heta.dk

Vi reserverar oss för 
tryckfel och ändringar.

Heta och Greenfire är
registrerade varumärken 
som tillhör Heta A/S.

Tryckt i Danmark. 
Utgåva 2, 2017. 

Version 2.00
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Din nya pelletskamin levereras med följande:

   a.  Bruksanvisning 
   b.  Rengöringsborste 
   c.  Nätsladd
   d.  Heta handske
   e. Fjärrkontroll
   f. Typskylt
   g. Kontrollschema
   h. 2 st rökstosar dm 80 mm
   i. Ställbara fötter
   j. Avtäckning topp / bakavgång
   k. Lock till Pelletsbehållare
   l. 1 st. 3.15A säkring (reserv)
  m. Rökvändare

1. Inledning

Obs!

Vi rekommenderar att du läser igenom denna 
bruksanvisning noggrant, eftersom den beskri-
ver vilka tillvägagångssätt som är nödvändiga 
för att din pelletskamin ska fungera på bästa 
sätt.

Varning!

De regler för installation och funktion som be-
skrivs i denna bruksanvisning kan skilja sig 
från de regler som gäller i det aktuella landet. 
Om så är fallet är det de gällande reglerna i det 
aktuella landet som ska följas. Illustrationerna 
i bruksanvisningen är ungefärliga och inte ska-
lenliga.

Beskrivning av kaminen

Dessa anvisningar om användning och service 
kommer från företaget Heta och syftar till att ge 
användaren all nödvändig säkerhetsinformation 
för att därmed undvika personskador och ska-
dor på egendom eller kaminens komponenter.
Vi ber dig att läsa igenom denna bruksanvis-
ning noggrant innan du använder eller utför 
underhåll på kaminen. Bruksanvisningen inne-
håller mycket viktiga instruktioner som måste 
följas.

2. Information

Det emballage som har använts ger ett gott 
skydd mot eventuella skador som kan uppstå 
under transport av kaminen. Inspektera kami-
nen genast vid leveransen och kontakta din 
återförsäljare om det finns synliga skador.

2.1 Säkerhetsinformation

Pelletskaminen Greenfire ska installeras av en 
professionell yrkesutövare som har genomgått 
utbildning hos Heta A/S. Läs noga igenom des-
sa anvisningar för användning och underhåll 
innan kaminen installeras och tänds!
Om du vill ha ytterligare information ber vi dig 
att kontakta försäljningsstället. 

OBSERVERA:

Kaminen är försedd med extra skydd enligt 
starkströmsföreskrifterna och ska anslutas 
till ett jordat eluttag.

Kaminen får endast eldas med kvalitetspellets 
med en diameter på 6–8 mm.

Innan kaminen kopplas till elnätet ska avled-
ningsröret vara kopplat till skorstenen.

Kaminen ska installeras i ett rum som har till-
räcklig ventilation.

Öppna aldrig kaminluckan när kaminen är i 
drift. När kaminen brinner är dess ytor, glas, 
handtag och kaminrör mycket varma. Medan 
kaminen är i drift måste lämpligt skydd använ-
das om dessa delar ska vidröras.

2.2 Allmän information

Pelletskaminen Greenfire får endast installeras i 
bostäder. Kaminen styrs helt automatiskt vilket 
ger en kontrollerad förbränning. Automatfunkti-
onen styr tändningen, de fem effektstegen och 
nedsläckningen vilket säkerställer att kaminen 
fungerar korrekt.

Tack vare brännskålen som används vid för-
bränning faller större delen av askan från pel-
letsen ner i en askbehållare. Brännskålen måste 
kontrolleras dagligen eftersom all pellets inte 
håller samma höga kvalitetsstandard.

Glaset är försett med spolluft som hjälper till att 
hålla det rent, men trots det är det oundvikligt 
att glaset blir smutsigt efter någon tids använd-
ning.  
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2.3 Ansvar

Genom att tillhandahålla denna bruksanvisning 
frånsäger sig Heta A/S allt ansvar, civilrätts-
ligt såväl som straffrättsligt, för olyckor som 
kan vara orsakade av delvis eller fullständigt 
bristande efterlevnad av de anvisningar som 
finns i denna bruksanvisning. Heta A/S frånsä-
ger sig allt ansvar vid felaktig användning av 
kaminen, avvikande användning, otillåtet utbyte 
av delar/otillåten reparation samt användning 
av icke-originaldelar till denna modell. Tillverka-
ren frånsäger sig allt ansvar, såväl civilrättsligt 
som straffrättsligt, för direkt och indirekt skada 
som kan bero på:

• bristande underhåll
• bristande efterlevnad av anvisningarna i   
 denna manual
• bristande efterlevnad av säkerhetsföre-  
 skrifterna
• installation som strider mot gällande   
 föreskrifter och normer i det aktuella   
 landet
• installation som har utförts av en person  
 som inte är kvalificerad eller utbildad
• utbyte av delar eller reparation som inte   
 har godkänts av tillverkaren
• användning av icke-originaldelar
• extraordinära händelser.

Heta rekommenderar starkt att du kontaktar 
din återförsäljare snarast om du är osäker 
på något som rör din pelletskamin.

2.4 Reservdelar

Använd endast originaldelar.

2.5 Säkerhetsanordningar

Pelletskaminen är utrustad med avancerade 
säkerhetssystem för att förhindra kamin- el-
ler bostadsskador som skulle kunna uppstå till 
följd av att kaminkomponenter går sönder eller 
på grund av fel i skorstensuttaget.
Om kaminen fungerar onormalt upphör pellet-
smatningen direkt. De viktigaste ”mekaniska ” 
säkerhetsanordningarna är de tre följande: C. Pressostaten kontrollerar att det är rätt drag 

i skorstenen. Vid för lite drag, eller om skor-
stenen är igensatt, slår pressostaten ifrån och 
kaminen stängs av omedelbart. [Fel E109]

A. Termosäkringen, som säkerställer att kami-
nens stängs av direkt om temperaturen blir för 
hög i pelletsbehållaren. (85 °C) [Fel E108]

B. Temperaturgivaren på pelletsbehållaren. 
Givaren aktiveras vid temperaturen 82 °C, och 
sänker effektsteget automatiskt. Om tempera-
turen fortsätter att stiga, fortsätter termosäkrin-
gen (1) att vara aktiverad.

Återställ genom att trycka på 
den röda knappen. 
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3. Mått, installation och tändning

3.1 Mått
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Om kaminen placeras som bilden visar måste 
avståndet vara 70 mm mellan väggen och kami-
nen.

3.2. Placering

Kaminens placering i bostaden är avgörande 
för hur värmen fördelas i bostadsutrymmena. 
Tänk på följande innan du bestämmer var du 
ska placera kaminen:

•	 Lufttillförseln till förbränningen ska komma 
från ett ventilerat rum eller från ett öppet 
utomhusområde.

•	 Det är inte lämpligt att installera kaminen i 
ett sovrum.

•	 Kaminen bör placeras på en rymlig och cen-
tral plats i huset för att få bästa möjliga vär-
mecirkulation.

3.3 Minimiavstånd mellan kaminen och 
brännbart material

•	 Kaminens sidor  150 mm
•	 Bakom kaminen 70 mm
•	 Möbel framför kaminen  700 mm

Front justerskruvar justerat med 5mm låsskruv

Bakre ställskruven justeras med
17 mm skruvnyckel 

Justera ugn nivå och låt göras med hjälp av 
följande ställskruvar .

3.4 Tillfälligt strömavbrott

Om strömavbrottet bara varar några få sekun-
der startar kaminen om och fungerar normalt, 
men om strömavbrottet är mer långvarigt stän-
ger styrdosan av kaminen automatiskt.
Avstängningsfasen kan variera mycket bero-
ende på kaminens temperatur.

3.5 Installation 

Anvisningar kan variera beroende på regionala 
eller nationella direktiv. Respektera alltid gäl-
lande lagstiftning i det land där kaminen instal-
leras. Kontakta din auktoriserade Heta-återför-
säljare om du är osäker.

VI REKOMMENDERAR ATT PELLETSKAMI-
NEN INSTALLERAS AV EN AUKTORISERAD 
ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER INSTALLATÖR.
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Skorstensröret

C

B

A

Fäst en av de två utloppskopplingarna på 
antingen A, B eller C.
Kom ihåg tätning på kopplingen innan
montering.
Kom ihåg att vara försedd med en platta 
med packning på de två frekvenser som 
inte används.

Använd denna täcker den övre 
A, om kopplingen är monterad 
på den bakre utlopp.



9

3.6 Kaminens rökgassystem

Rökgassystemet fungerar med hjälp av ett lätt 
undertryck i brännkammaren. Det är mycket 
viktigt att skorstenen leder ut i fria luften utom-
hus så att utsläpp inte sker i slutna eller halv-
slutna rum, t.ex. garage, korridorer, vindsrum 
eller andra ställen där rökgasen kan koncen-
treras.

Skorstenen ska alltid monteras enligt gäl-
lande nationella och regionala regler.

3.7 Skorstensdrag.

Pelletskaminen fungerar delvis oberoende av 
skorstenens undertryck, eftersom röken förs ut 
ur brännkammaren med hjälp av rökgassugen. 
Om skorstensdraget är högt rekommenderar vi 
dock att du installerar en dragreduktionsventil, 
eftersom skorstenen annars tar över från röks-
ugen och tillför för mycket luft till förbrännin-
gen. 
Kaminen fungerar optimalt med ett skorstens-
drag på 4-12 pascal (använt för test/godkän-
nande) i en skorsten med en diameter på 80 
mm.

3.8 Externt luftintag.

I hermetiskt slutna miljöer med liten luftcirku-
lation kan det vara svårt att tillföra tillräckligt 
mycket luft till förbränningen. Då kan det vara 
nödvändigt med extra luftintag i rummet.

3.9 Om kaminen inte tänds

När kaminen tänds kan det hända att det inte 
uppstår flammor. Om antändning inte sker 
stängs systemet av och det visas ett felmedde-
lande om att pellets saknas.

Innan den första tändningen.

1) Läs noggrant igenom hela denna bruk-
sanvisning innan du tänder kaminen.

2) Anslut pelletskaminen till skorstensutta-
get på rätt sätt.

3) Fyll pelletsbehållaren.

4) Öppna kaminluckan och kontrollera att 
brännskålen sitter på plats i ramen.

5) Stäng kaminluckan. (Öppna aldrig ka-
minluckan när kaminen är i drift!)                                                    

6) Rulla ut rumstemperatursensorn som 
sitter på baksidan av kaminen och se till att den 
inte kommer i kontakt med varma ytor.

7) Anslut kaminen till vägguttaget med 
hjälp av den medföljande elsladden.

8) Gör alla personliga inställningar via styr-
panelen och starta sedan kaminen.

OBS:

När kaminen tänds första gången är det vik-
tigt att vädra ordentligt eftersom det under 
de första drifttimmarna kan förekomma en 
obehaglig lukt som beror på avhärdning av 
målarfärgen.
Låt kaminen gå på högsta nivå i några tim-
mar så att avhärdningen avslutas första 
gången och den obehagliga lukten inte up-
pstår igen.

On / Off knapp

Säkring 3.15A

Effekt Ingång

Com Port

STB resetknapp

Temp. sensor

3.10 Baksida - Panel
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4.1 Varningar och rekommendationer

4.1.1 Varningar

Exponering för vatten och andra vätskor.

Förhindra att vatten eller andra vätskor kommer 
i kontakt med elektroniken. Kontakt med vat-
ten eller andra vätskor kan skada elektroniken, 
orsaka funktionsfel och innebära livsfara.

Rekommendationer

Rengöring:

Rengör Heta Premium-displayen genom att 
torka av försiktigt med en torr trasa. För att ta 
bort fettfläckar från enheten torkar du av den 
försiktigt med en trasa som är lätt fuktad med 
ett milt rengöringsmedel.

Instruktioner för att stänga av Heta Premium-
displayen i 30 sekunder finns i avsnitt 4.5 
’Rengöring av skärm’

4.2 Komma igång

4.2.1 Ta bort den genomskinliga skyddsfil-
men

Heta Premium-displayen är en touchdisplay. 
För att säkerställa optimal funktion rekommen-
derar vi att du tar bort skyddsfilmen innan du 
börjar använda displayen.

4.2.2 Ansluta värmeenheten till en ström-
källa

Anslut värmeenheten till en strömkälla (genom 
att följa instruktionerna som hör till värmeenhe-
ten). 

4.2.3 Ställa in språk

Ställ in önskat språk (mer information finns i 
avsnitt 4.5.6).

4.2.4 Ställa in datum och tid

Ställ in rätt datum och klockslag på Heta Pre-
mium-displayen (mer information finns i avsnitt 
4.4.4). 

4.3 Starta och stänga av

4.3.1 Ändra/välja drifteffekt

Du kan använda Heta Premium-displayen för att 
växla mellan 5 olika effektnivåer.

- Tryck på  för att öppna huvudmenyn. 
- Ange önskad effektnivå från 1 till 5 (Auto)  
- 1 = 2.5kW  5 = 9.0kW

4.3.2 Måltemperatur

Beroende på värmeenhetens konfiguration, kan 
du använda Heta Premium-displayen för att 
ställa in önskad omgivningstemperatur.

4.3.3 Ställa in måltemperaturen

- Tryck på  för att öppna menyn Temperatur. 
Ställ in önskad måltemperatur.
(Temperaturändringen sparas direkt – du behöver 
inte bekräfta.)

I menyn Temperatur visas följande på displayen:

- Inställd temperatur - visas med stora siffror
- Verklig temperatur - visas med små siffror 
- Temperaturenhet - i det övre högra hörnet

4.3.4 Starta manuellt via Heta Premium 
displayen

Du kan använda Heta Premium-displayens 
gränssnitt för att utföra manuell start av värme-
enheten på två olika sätt. ( a - b )

a: Tryck mitt på följande displaybild i 3 sekunder: 

b: Tryck på  för att öppna huvudmenyn, och 
tryck på  i 3 sekunder för att starta värmeen-
heten

4.2.5 Ställa in enhet för temperatur

Ställ in den enhet (°C eller °F) som ska använ-
das för att visa temperaturer på Heta Premium-
displayen (mer information finns i avsnitt 4.5.1). 

Håll inne för 
att starta upp
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4.3.5 Stänga av manuellt via Heta Premium-
displayen.

Stäng av värmeenheten genom att trycka på 
 för att öppna huvudmenyn, och tryck på 
 i 3 sekunder.

4.3.6 Manuellt, genom att använda IR-fjärr-
kontrollen

   
            

4.3.7 Automatisk, genom att använda alter-
nativet för ”fördröjd start/avstängning”.

Med Heta Premium-displayen kan du ställa in 
en fördröjning för start/avstängning av värme-
enheten. Du kan välja att fördröjningen ska vara 
30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 3 timmar eller 8 
timmar.

Så här aktiverar du alternativet för fördröjd 
start/avstängning:

Tryck på  för att öppna fördröjningsmenyn. 
Välj önskad fördröjning och bekräfta genom att 
trycka på OK .

När alternativet för fördröjd start/avstängning 
har valts, visas timglassymbolen på displayens 
översta rad. När displayen är i viloläge visas 
nedräkning av fördröjningstiden.

Så här stänger du av funktionen för fördröjd 
start/avstängning:

Tryck på  för att öppna fördröjningsmenyn. 

Tryck på ”INAKTIVERA”

ON/OFF

Power UP

Power DOWN

Desired temperature UP

Desired temperature DOWN

4.3.8 Automatiskt, med veckotimer

Du kan använda Heta Premium-displayen för att 
ställa in 6 olika tidsintervaller (tidsintervall = Ti). Du 
kan använda högst 3 intervaller per dag.

4.3.9 Ställa in veckotimer

Så här ställer du in veckotimer:

- Tryck på  för att öppna menyn Timer. Tryck på 
”Lägg till ny timer”.

- Ställ in tidsintervallet (”Tid start”, ”Tid slut” och 
”Temperatur”)

- Ange vilka dagar intervallet ska användas. Det 
gör du genom att trycka på: 
   ”M”, ”T”, ”O”, ”T”, ”F”, ”L”, ”S”.

- Bekräfta genom att trycka på 

- Behöver du en till timer trycker du på ”Lägg till ny 
timer’’ och upprepar proceduren.

- Om du vill radera en timer markerar du den 
(genom att trycka på den) och trycker sedan på 
Frågan ”Vill du verkligen avaktivera timer?”visas. 
Bekräfta genom att trycka på ”JA”. Har du ändrat 
dig och vill avbryta väljer du ”NEJ” eller .

- När du har ställt in timerklockorna måste du 
aktivera timerläget, så att värmeenheten fungerar 
enligt de angivna timerinställningarna. Aktivera 
timerläget genom att trycka på  i 
timermenyn. När timerläget är aktivt visas symbo-
len  på displayens översta rad.

- Vill du stänga av timerläget trycker du på  
i timermenyn.

Starta/Stäng av

Effekt upp

Effekt ner

Temperatur upp

Temperatur ner

(knappar på fjärrkontrollen)
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Veckotimerinställningar (exempel)
Obs:
Om den verkliga temperaturen redan är högre än måltemperaturen inom ett tidsintervall, startas 
inte värmeenheten automatiskt förrän den verkliga temperaturen har fallit till ett värde som är lägre 
än tidsintervallets måltemperatur (medan tidsintervallet är aktivt).

Schema för eget bruk

Ti1 Ti2 Ti3 Ti4 Ti5 Ti6
ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF

Temp: Temp: Temp: Temp: Temp: Temp:

 Tidsintervaller (exempel)

Start Stop Temp.
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4.4 Heta Premium-displayens funktioner

4.4.1 Beskrivning av symbolerna

SYMBOL BESKRIVNING ÅTGÄRD 

Temperaturmeny Tryck lätt 

Aktuell statusmeny Tryck lätt 

Huvudmeny Tryck lätt 

Upp – Öka Tryck lätt/håll kvar 

Ner - Minska Tryck lätt/håll kvar 

Fördröjd start/avstängningsmeny Tryck lätt 

Fördröjd start/avstängning har valts Endast information 

Timermeny Tryck lätt 

Timerläge PÅ Endast information 

Statistikmeny Tryck lätt 

Inställningsmeny Tryck lätt 

TIPS-meny Tryck lätt 

; Slå PÅ Håll kvar 

Stäng AV Håll kvar 

Låst display Endast information 

Fel har inträffat Tryck lätt 

Varningsmeddelande Tryck lätt 

Stäng Tryck lätt 

Gå bakåt Tryck lätt 

Gå nedåt Tryck lätt 

Gå uppåt Tryck lätt 

Detaljer Tryck lätt 

PÅ Tryck lätt 

Avstängt Tryck lätt 

 ;
OK Bekräfta/spara Tryck lätt 

 ;
DELETE Radera Tryck lätt 

DISABLE Avaktivera Tryck lätt 

Feed Start matarmotorn manuellt Håll kvar 

START Starta displayrengöring Tryck lätt 

OFF Stäng av skärmlåsfunktionen Tryck lätt 

LOW Ställ skärmlåsfunktionen till LÅG 
(LOW) 

Tryck lätt 

HI Ställ skärmlåsfunktionen till HÖG 
(HIGH) 

Tryck lätt 
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4.4.2 Kontrollera statistik

Heta-styrenheten som är installerad i värme-
enheten, övervakar förbränningssystemets 
drift och ger information om värmeenhetens 
användning, exempelvis ”Värmetid”, ”Medel-
temperatur”, ”Total konsumtion” (om värme-
enheten har stöd för det) samt ”Medeleffekt” 
(om värmeenheten har stöd för det). Informa-
tionen visas för olika tidsperioder: idag, igår, de 
senaste 7 dagarna, de senaste 30 dagarna, de 
senaste 90 dagarna, de senaste 6 månaderna, 
senaste året och från början.

Gör så här för att visa statistik:

Tryck på  för att öppna menyn Statistik. 
Tryck på önskad tidsperiod.

Om du vill radera statistiken trycker du på . 
Frågan ”Vill du verkligen ta bort statistiklogg?” 
visas. Bekräfta genom att trycka på ”JA”. Har 
du ändrat dig och vill avbryta väljer du ”NEJ” 
eller .

4.4.3. Inställningar

4.4.4 Datum och tid

- Tryck på  för att öppna menyn Inställningar.
- Tryck på ”Tid” för att öppna menyn Tid. Ställ 
in klockslag och dag och bekräfta med OK .
- Tryck på ”Datum” för att öppna menyn Da-
tum. Ställ in datum och bekräfta med OK .

Obs!
Var noggrann med att ställa in rätt datum och 
klockslag. I annat fall startar inte veckotimern 
vid rätt tidpunkt.

4.4.5 Ställa in bränslekvalitet

Du kan använda Heta Premium-displayen för 
att välja upp till 3 olika kvalitetsnivåer för pel-
lets.

- Tryck på  för att öppna menyn Inställningar.
- Tryck på ”Bränsle” för att öppna menyn 
Bränsle. 
- Ange ett värde från 1 till 3 för ”Pellets kvalite” 
och/eller ”Träkvalite”.

4.4.7 Displayalternativ

Menyn Visa alternativ innehåller alternativ för att:

- Ställa in displayens ljusstyrka (menyn Ljus-
styrka skärm)
- Ange vilka skärmbilder som ska visas i viloläget 
(menyn Viloläge skärm)
- Aktivera skärmrengöringsfunktionen (menyn 
Rengöring av skärm)

Menyn för displayinställningar heter Visa alterna-
tiv, och du öppnar den genom att trycka på , 
följt av ”Visa alternativ”.

4.4.8 Displayens ljusstyrka

Du kan anpassa Heta Premium-displayens ljus-
styrka. Ljusstyrkan kan anpassas manuellt eller 
automatiskt (baserat på omgivningsljuset), efter-
som det finns en inbyggd ljusgivare.

I menyn Ljusstyrka skärm kan du:

- Aktivera/stänga av automatisk anpassning uti-
från omgivningsljus:

Öppna menyn Ljusstyrka skärm och tryck på 
 för att aktivera, eller på  för att 

stänga av, automatisk anpassning av displayens 
ljusstyrka.

4.4.6 Frostskyddstemperatur

Du kan använda Heta Premium-displayen för att 
ställa in en lägsta omgivningstemperatur. Om du 
till exempel är bortrest några dagar och vädret 
blir mycket kallt medan du är borta, finns det risk 
för att inomhustemperaturen faller under noll-
strecket och att vattenledningarna fryser.

Gör så här för att ställa in en frostskyddstempe-
ratur:

- Tryck på  för att öppna menyn Inställningar.
- Tryck på ”Frostskydd” och ange önskad frost-
skyddstemperatur, eller stäng av frostskydds-
funktionen, och bekräfta med OK .
- Inställningar i intervallet 3–20 °C - Frostskydds-
funktionen är aktiv (börvärdet hålls)
- Inställningen är AV - Frostskyddsfunktionen är 
avstängd.
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Ställa in displayens ljusstyrka när den är aktiv 
(endast när automatisk ljusstyrka är avstängd):

Öppna menyn Ljusstyrka skärm och ange 
önskat värde (MIN, 2, 3, 4 eller MAX) för ”Aktiv 
ljusstyrka”.

- Ställa in displayens ljusstyrka när den är i 
viloläget, som aktiveras efter 30 sekunder utan 
användning (endast när automatisk ljusstyrka är 
avstängd):

Öppna menyn Ljusstyrka skärm och ange 
önskat värde (AV, MIN, 2, 3, 4 eller MAX) för 
”Viloläge ljus”.

Obs:
Om automatisk anpassning av ljusstyrkan väljs, 
döljs alternativen b och c i menyn Ljusstyrka 
skärm.

4.4.9 Viloläge för display

Heta Premium-displayens viloläge aktiveras 
automatiskt när 30 sekunder förflyter utan att 
displayen används. Viloläget stängs av när du 
börjar använda displayen igen. Menyn Viloläge 
skärm innehåller alternativ för att ange vilka 
skärmbilder som ska vara aktiverad/inaktive-
rade i viloläget.

Öppna menyn Viloläge skärm och tryck på 
 vid bildskärmar som ska vara aktiva i 

viloläget, och tryck på  vid bildskärmar 
som inte ska visas i viloläget. Om du aktiverar 
flera skärmbilder växlar displayen automatiskt 
mellan dem var 10:e sekund.

4.5 Rengöring av skärm

Heta Premium-displayen har en funktion för att 
stänga av displayen i 30 sekunder. Funktionen 
används vid rengöring av displayen, för att för-
hindra att inställningarna ändras av misstag.
Om det inte räcker med 30 sekunder för att 
rengöra displayen kan du aktivera funktionen 
”Rengöring av skärm” igen.

Du aktiverar funktionen genom att öppna 

menyn Rengöring av skärm och trycka på 
START

Obs:

Om värmeenheten slås på automatisk (med 
timer, rumstermostat, mobil-app eller liknande) 
medan displayrengöringsfunktionen är aktiv, 
avbryts rengöringen omedelbart.
När funktionen för displayrengöring är aktiverad, 
är displayen avstängd.
Det går inte att aktivera displayrengöringsfunk-
tionen när värmeenheten är i drift.

4.5.1 Temperaturenhet (°C/°F)

Du kan välja vilken enhet – °C (Celsiusgrader) 
eller °F (Fahrenheitgrader) – som ska användas 
för temperaturvisning på Heta Premium-dis-
playen.

Gör så här för att välja önskad temperaturen-
het:

- Tryck på  för att öppna menyn Inställningar.
- Tryck på ”Temperatur enhet”, välj önskad 
enhet och bekräfta med OK .

4.5.2 Högtalarvolym

På Heta Premium-displayen kan du ställa in vo-
lymen för den inbyggda högtalaren, eller stänga 
av ljudet helt.

Gör så här för att ställa in önskad högtalarvo-
lym:

- Tryck på  för att öppna menyn Inställningar.
- Tryck på ”Högtalarvolym”, ange önskad vo-
lym och bekräfta med OK .
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4.5.3 Manuell matning

Innan du startar värmeenheten första gången 
(eller om bränslet har tagit slut) kan matarskru-
ven vara helt tom, vilket kan leda till att den 
första tändningen misslyckas. För att förhindra 
det har Heta Premium-displayen en funktion 
som används för att fylla matarskruven innan 
värmeenheten startas.

Gör så här för att aktivera manuell matning:

- Tryck på  och sedan på ”Manuell matning” 
för att öppna menyn Manuell matning.

Aktivera manuell matning genom att hålla ner 
”Matning”. När du har tryckt på symbolen i 30 
sekunder stängs manuell matning av automa-
tiskt. Om inte 30 sekunder räckte för att fylla 
matarskruven håller du ner symbolen igen. Up-
prepa detta tills pelletsmaterialet börjar matas 
jämnt till brännkammaren.

4.5.4 Tid till service 

På Heta Premium-displayen kan du kontrollera 
när servicepersonal bör kontaktas för regelbun-
det underhåll av förbränningssystemet.

Gör så här för att kontrollera hur lång tid som 
återstår till nästa servicetillfälle:

- Tryck på  för att öppna menyn Inställningar.
- Tryck på ”Tid till service”. Återstående tid till 
nästa servicetillfälle visas på displayen. Vär-
det är skrivskyddat och kan endast ändras av 
auktoriserad personal. När du har kontrollerat 
tiden till service stänger du skärmbilden genom 
att använda OK  eller .

Obs:
När tiden till service har löpt ut visar Heta Pre-
mium-displayen en A002-varning (”Kontakta 
servicepersonal för regelbundet underhåll”). 
Värmeenheten kan användas ändå. För att åter-
ställa varningen, kontakta behörig personal.
Om regelbundet underhåll inte krävs för din vär-
meenhet, ingår inte alternativet Tid till service i 
inställningsmenyn, och A002-varningen utlöses 
aldrig.

4.5.5 Skärmlås

Du kan låsa Heta Premium-displayen, för att 
förhindra att inställningarna ändras av mis-
stag. När skärmlåset är aktivt kan du navigera 
i menyerna för att visa olika värden men det 
går inte att ändra de angivna inställningarna, 
utom skärmlåsfunktionen. Observera att Hetas 
IR-fjärrkontroll inte avaktiveras med det här 
alternativet. Skärmlåsinställningen innehåller 
följande alternativ:

OFF : Skärmlåset är avstängt, alla funktioner 
är tillgängliga

LOW : Det går inte att ändra inställningarna 
– endast möjligt att stänga av/starta värmeen-
heten. När det här alternativet har valts, visas 
symbolen  på displayens översta rad.

HI : Alla funktioner är låsta (även start/
avstängning av värmeenheten). Endast alter-
nativen LÅG och AV är tillgängliga. När det här 
alternativet har valts, visas symbolen  på 
displayens översta rad.

Obs:
Om LÅG eller HÖG anges för skärmlåsfunktio-
nen, gråmarkeras alla alternativ som inte kan 
väljas.

Tips
Vi rekommenderar att du använder skärm-
låsfunktionen om barn har möjlighet att använda 
knappsatsen utan någon vuxens överinseende.

Gör så här för att aktivera skärmlåsfunktionen:

- Tryck på  och sedan på ”Skärmlås” för att 
öppna menyn Skärmlås.
- Välj önskad låsnivå ( AV, LÅG, HÖG) och 
stäng menyn Skärmlås genom att trycka på .
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4.5.6 Språk

Du kan ställa in olika språk för Heta Premium-
displayen. 

Gör så här för att ställa in önskat språk:

- Tryck på  och sedan på ”Språk” för att öp-
pna menyn Språk.
- Tryck på önskat språk. Frågan ”Vill du ändra 
språk?” visas. Bekräfta genom att ange ”JA”. 
Har du ändrat dig och vill avbryta väljer du 
”NEJ” eller .

Obs:
När du har bytt språk startar displayen om auto-
matiskt. Det kan ta några minuter.

4.5.7 Info

Gör så här om du vill granska teknisk informa-
tion om displayen:

- Tryck på  och sedan på ”Info” för att öppna 
menyn Info.

Obs:
Alla värden i menyn är skrivskyddade (går inte 
att ändra).

4.5.8 Tips

Det finns ett antal tips som kan förenkla an-
vändningen av Heta Premium-displayen.

- Tryck på  för öppna menyn Tips.
- Tryck på det Tips som du vill läsa. När du har 
läst tipset trycker du på  för att gå bakåt i         
   menysystemet. 

Obs:
Alla texter i menyn är skrivskyddade (går inte att 
ändra).
Om tipstexten är så lång att den inte får plats 
på displayen kan du rulla texten genom att dra 
fingret uppåt eller nedåt

5.1 Fylla på träpellets

A. Tryck på nerknappen, så som visas.

B. Pelletsluckan öppnas.

C. Öppna luckan helt och fyll på pellets.

D. VIKTIGT!!!  

Kom ihåg att stänga luckan när du har fyllt på !

5 Träpellets
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5.2 Förklaringar 

Vad är träpellets?

Träpellets tillverkas av sågspill eller träspån från 
snickerier. Tillverkningsmaterialet får inte in-
nehålla främmande ämnen, till exempel lim eller 
lack, som är syntetiska ämnen. Vid hög tempe-
ratur pressas trämaterialet genom en hålmatris. 
Det höga trycket gör att spånorna hettas upp, 
så att träets naturliga bindemedel aktiveras. På 
så sätt bibehålls pelletarnas form utan att man 
tillsätter andra bindemedel. Pelletarnas densitet 
beror på träsorten, och kan vara 1,5–2 gånger 
högre än det vanliga träets densitet.

De cylinderformade pelletarnas diameter är 
6–8 mm och längden är 10–50 mm. Vikten är 
ca 650 kg/m3 och energimängden är hög på 
grund av det låga vatteninnehållet (8–10 %).

Heta A / S rekommenderar att man använder pellets ENplus -A1 kvalitet, för att få ut det mesta av sin pelletskamin.

Pelletarna måste transporteras och förvaras torrt. 
Om de kommer i kontakt med fukt, sväller de 
och blir otjänliga. Därför måste de skyddas mot 
fukt både under transport och vid förvaring.

Pelletskvalitet:

Certifieringsprogrammet ENplus har tre pellets-
kvalitetsklasser med olika krav avseende råma-
terial och pelletsegenskaper. ENplus-klasserna 
motsvarar klasserna EN 14.961–2 och heter:

a. ENplus – A1
b.  ENplus – A2
c. EN – B

Pelletsegenskaperna måste uppfylla kraven 
enligt EN 14.961-2. Inspektions- och testorgan 
ska följa provningsrutinerna som beskrivs i EN 
14.961-2. Tabellen nedan innehåller de viktigaste 
pelletsegenskaperna och deras gränsvärden.
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6 Rengöring och service

6.1 Daglig rengöring

Rengöring av brännskål

För att kaminen ska fungera korrekt och pro-
blemfritt måste brännskålen vara ren. När kami-
nen används uppstår avlagringar av fastbränd 
aska som måste tas bort regelbundet (vid 
behov), eftersom de annars förhindrar korrekt 
förbränning. Korrekt utförd daglig rengöring 
gör att kaminen brinner optimalt och fungerar 
tillfredsställande, samtidigt som man undviker 
driftstörningar som i längden kan kräva hjälp av 
en tekniker för att kaminen ska fungera igen. 
Rengör även hålet där brännskålen sitter ef-
tersom aska som ramlar igenom brännskålen 
förhindrar luftgenomströmningen.

6.2 Veckorengöring

Tömning av askbehållaren

Asklådan bör tömmas cirka en gång i veckan, 
men det beror på hur länge kaminen är i bruk 
och kvaliteten på pelletsen som används. 

Öppna kaminens undre lucka för att komma åt 
askbehållaren.

OBS! Detta ska göras när kaminen är släckt. 
Både kaminen och askan ska ha svalnat.

Viktigt! Kom ihåg att sätta tillbaka askbehålla-
ren igen.

Rengöring av brännkammaren.

Kaminen är lätt att rengöra, men rengöring bör 
utföras regelbundet för att säkerställa en jämn 
och stabil drift. Rengör brännkammaren varan-
nan till var tredje dag, eventuellt med dammsu-
gare. Kontrollera att askan är helt avsvalnad 
och att all glöd är helt släckt.

OBS!  Brännkammarstenarna består av ett 
poröst material och måste behandlas därefter.
Stenarna omfattas inte av garantin.

Rengöring av glaset.

Rengör glaset när det behövs. Beroende på 
pelletskvaliteten och vilken effekt du eldar med 
(lägre effekt ger mer smuts/avlagringar) samlas 
det efter någon tid avlagringar på glaset. Dessa 
kan tvättas bort med en trasa eller papper med 
glasrengöringsmedel. Om avlagringarna är 
svåra att få bort kan du använda en disksvamp 
med glasrengöringsmedel.
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6.3. Månatlig rengöring

Glasband och packningar:

Det är viktigt att glasbanden i locket och överde-
len av gjutjärn samt luckan över pelletsbehållaren 
sluter tätt, eftersom kaminen fungerar med hjälp 
av undertryck i brännkammaren.
Glasbanden ska bytas ut om de är slitna eller 
limmas fast med keramiskt lim om de sitter löst. 
Kontakta återförsäljaren om du har frågor.

Tömning och rensning av pelletsbehållare

Pelletsbehållaren bör tömmas och dammsugas ur 
minst en gång per 3. månad. 

6.4 Service varje år/halvår

Invändigt rökrör och röksug: (*)

Det vertikala rökröret på kaminen måste hållas 
fritt från aska och sot. Rensa röret med den med-
följande runda stålborsten, och dammsug sotbe-
hållaren. Inspektera röksugen, och avlägsna aska 
och sot från röksugens vingar.

Rengöring av pressostat: (*)

Pressostaten är kopplad till röksugen via en sili-
konslang. Rengör silikonslangen med vatten och 
såpa om den är smutsig (se till att den är helt torr 
innan du sätter tillbaka den). Blås i silikonslangen 
på pressostaten och lyssna efter ett klick.

Rengöring av konvektionsfläkt (*)

Kontrollera att konvektionsfläkten går runt obe-
hindrat genom att föra runt den med fingrarna. 
Rengör den från damm och eventuell annan 
smuts, eventuellt med hjälp av en mjuk borste el-
ler pensel.

Rengöring av rökgaskanalen

Använd den runda stålborsten för att rengöra rök-
gaskanalen. Dammsug bort sot och aska i inspek-
tionsluckan, som finns bakom den undre luckan.

Poster markerade m. (*) Bör endast utföras av en 
auktoriserad återförsäljare, dock kan det finnas 
särskilda omständigheter, hur ofta rengöring av 
dessa komponenter bör vara oftare än vad som 
anges här om miljön där kaminen är installerad 
kräver. Detta kan, i överenskommelse görs av 
kunden.



22

Rengöring Skorstensröret

Båda Luckorna tas bort genom att ta bort angivna skruvar.
(Str. 10mm)
A = Inspektionslucka  för skorstensrör.
B = Inspektionslucka  för sotpotte / frånluftsfläkt .

A B

Skorstensröret  rengörs med
medföljande rund stålborste .
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Nedre rökvändare träs in på diagonalen innan den sätts på plats.

6.7 Rökvändare

6.5 Serviceintervall

Det finns en inbyggd SERVICERÄKNARE som är inställd på 2 400 ON-timmar. Du kan se sta-
tusen för SERVICERÄKNAREN i inställningsmenyn. Serviceräknaren räknar ner från de 2400 
ON-timmarna och när de är slut går ett larm i form av en ljudsignal och en kod A002. Dessa larm 
fortsätter att blinka tills auktoriserad servicepersonal har utfört tjänsten på ugnen och återställa 
betjäningsdisken .

(Ugnen kan fortfarande användas i denna period)

6.6 Rengöringsintervall

Punkter som är markerade med (*) bör endast utföras av en auktoriserad återförsäljare.

Särskilda verktyg för rengöring finns att köpa hos din auktoriserade HETA-återförsäljare.
Om anvisningarna och intervallen i den här rengöringsmanualen inte följs upphör garantin att gälla

Del   /   Frekvens Daglig Veckovis Månatlig Service
Brännskål X
Asklåda X
Brännkammare X
Glas X
Rökvändare X
Insugningsfiltret X
Band och packningar X
Pelletsbehållare X X
Rökrör og röksug ( * ) X
Pressostat ( * ) X
Konvektionsfläkt ( * ) X
Rökgaskanal ( * ) X
Värmväxlar X
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Skjut den bakre änden av rökvändaren  ovanför skruven på höger och vänster sida.

Skjut den främre delen av rökvändaren och dra plattan framåt över den främre skruven.

Rökvändaren skall se ut så.
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Introduktion till felsökning

Jämfört med en traditionell kamin är en pel-
letskamin utrustad med en hel del teknik, både 
mekanisk och elektronisk. En följd av det är 
att det kan uppstå olika problem som har en 
negativ inverkan på förbränning och tändning. 
Använd gärna nedanstående felsökningsguide 
innan du gör en reklamation eller tillkallar en 
tekniker. 

Felsökning.

Kontrollera följande innan kaminen tänds:

a) Pelletsbehållarens lucka är stängd.

b) Brännskålen ska ligga tätt mot underdelen 
och det får inte finnas aska eller pelletsrester 
mellan brännskålen och underdelen som den är 
monterad i.

c) Packningen på asklådan är intakt och asklå-
dan sluter helt tätt mot kaminen.

d) Packningen på locket till brännkammaren är 
intakt och locket sluter tätt mot brännkamma-
ren hela vägen runt.

e) Kaminen har rensats och rengjorts enligt 
anvisningarna i den här bruksanvisningen.

Om du upptäcker något fel på en eller flera av 
ovanstående punkter ska du åtgärda detta och 
testköra kaminen.

Fördjupad förklaring av punkt a–e

Punkt a. Om denna inte sluter helt tätt medför 
det att falsk luft dras in genom pelletsbehål-
laren och in i kaminen. Den luften bidrar inte till 
förbränningen utan gör istället att mindre luft 
används till förbränning. Effekten på/försäm-
ringen av förbränningen ökar ju mindre pellets 
som finns kvar i behållaren, eftersom luftmotst-
åndet genom behållaren minskar ju mer pellets 
den innehåller.

Punkt b. Det är viktigt att brännskålen sitter 
ordentligt på plats och sluter tätt mot kaminen 
eftersom förbränningsluften annars går utan-
för skålen. Det leder till sämre förbränning och 
minskad effekt av rengöringsfunktionen. För-
sämringen blir allt sämre ju smutsigare bränn-
skålen är.

Punkt c och d. Det är mycket viktigt att asklå-
dan och packningen i locket sluter tätt eftersom 
ett litet läckage kan få stora konsekvenser för 
förbränningen. Även om asklådan bara är en 
aning öppen kan kaminen brinna dåligt och 
snabbt bli smutsig.

Punkt e. Se sidan 20 och framåt

7 Felsökning.

Larm och felmeddelanden

Vid larm visas en felmeddelande och proble-
met bör lösas snarast möjligt

Kaminen kan fortfarande vara delvis brukbar 
vid ett larm, men den är inte fullt funktionsdug-
lig. En servicetekniker bör kontaktas snarast 
möjligt.

Vid felmeddelande lyser felmeddelande 
konstant och problemet ska lösas snarast 
möjligt.

Ett felmeddelande betyder att kaminen har ett 
funktionsfel. En servicetekniker MÅSTE till  
kallas.

De flesta larm och fel har även en kod som kan 
hjälpa till att lokalisera problemet. 

Se nästa sida för felkoder och felsökning.
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Heta rekommenderar starkt att du kontaktar din återförsäljare snarast om du är osäker på något som rör din pelletskamin.

Felkod Beskrivning Möjligt lösning 
A002 Underhåll Kontakta service för regelbundet underhåll. 
A003 Rengöring Rökgastemperatur indikerar varning. Skorsten eller kamin 

behöver rengöras. 
A004 Svagt batteri Svagt batteri, kontakta service för åtgärd. 
A005 Givare Hastighetsgivare fel indikerar kontakta service. 
A007 Tryck/Luftflödesgivare Alternativt funktionsläge, begränsad funktion. luftflödesgivare 

begränsad funktion, kontakta service. 
E004 MB kommunikationsfel / 
E101 Eld fel fel, trolig orsak: 1. tändningsfel, 2. överhettningsfel, 3. Skydd mot 

bak brand. 
E102 Sot Fel: orsakat av: 1. skorsten, fel luftmängd till förbränning, smuts I 

askkopp.  2.manuell avstängning av kamin innan åtgärd. 
E105 NTC2 Givare ansluten till T02 indikerar begränsad funktion. Kontakta 

service. 
E108 Säkerhetsbrytare fel Säkerhetsbrytare ansluten till I01 stängs av. Återställ alarmet och 

starta om kaminen.   Om problemet kvarstår kontakta service. 
E109 Tryckgivare fel Tryckgivare stängs av. Återställ alarmet och starta om kaminen. 

Om felet kvarstår kontakta service. 
E110 NTC1 Givare ansluten till T01 indikerar begränsad funktion, kontakta 

service. 
E111 TC1 Givare ansluten till T03 indikerar begränsad funktion, kontakta 

service. 
E113 Överhettade rökgaser Överhettade rökgaser, skorsten eller kamin behöver rengöras. 
E114 Slut på pellets Tändelement stängs av (töm askkoppen och starta om) om 

bränslepellets tar slut (fyll på bränsleförrådet). 
E115 Allmänna fel Kontakta service.. 

Kommentarer:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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För mycket luft Anpassa luftmängdenFör lite luft

Testköra kaminen

Starta kaminen och prova samtliga förbrän-
ningsnivåer (Auto, 4, 3, 2, 1). Var noga med 
att kontrollera att det tillförs tillräckligt med 
förbränningsluft. Du kan se att tändningen har 
lyckats på att flammorna är ljusgula efter en 
drifttid på 15 minuter. Flammorna ska förbli 
ljusgula om du skruvar ner effekten. Om du 
justerar till en lägre nivå blir det en viss omstäl-
lningstid medan tillförseln av luft och pellets till 
kaminen minskar. Det brukar oftast ta ett par 
minuter och då kan det förekomma orange eller 
mörka flammor innan förbränningen åter blir 
optimal (med ljusgula flammor).

Om förbränningen inte är ren

Om kaminen är korrekt inställd men förbrän-
ningen ger mörka flammor kan det vara flera 
faktorer som spelar in. Bränsle, pelletstyp och 
skorsten är de väsentliga faktorerna. Lösningen 
på problemet beskrivs nedan.   
Kaminens grundinställningar utgår från en helt 

ren, ljus pellets och en skorsten med ett drag 
på 11 pascal (som en vanlig kamin). Om du 
använder en annan typ av pellets (som är mörk 
och tyngre), eller om det inte är tillräckligt drag i 
skorstenen, kan det vara nödvändigt att tillföra 
mer förbränningsluft. Du kan ändra detta via 
styrpanelen under menypunkten Pelletstyp. 
Nivå 2 är standardinställningen, nivå 1 ger 10 
% mindre luft och nivå 3 ger 10 % extra luft.

Om detta inte räcker för att uppnå önskad 
förbränning kan en godkänd servicetekniker/
återförsäljare öka tillförseln av luft ytterligare via 
dolda parametrar i styrpanelen. Detta bör dock 
endast göras i undantagsfall eftersom -10% el-
ler +10% bör vara tillräckligt. 

Om kaminen skulle få för mycket luft, till exem-
pel på grund av mycket högt skorstensdrag, 
kan man på motsvarande sätt minska luft-
mängden i förbränningen.  

Fel start / ingen belysning.

Pellets fyller i eldstaden
utan antändning.

Mycket varm skorsten.

Pelletsen hoppar som popcorn

Svart sot (tjärliknande) på glas.

Svart ryggsten grund Sot.

Slagg i eldstaden

Ryggstenen bränns ren.

Brännskålen är ren.
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Kontakta servicetekniker

Om kaminen inte fungerar alls eller brinner 
mycket svagt (mörka flammor och svart rök) 
ska du genom din återförsäljare tillkalla en ser-
vicetekniker som kan åtgärda problemet.

När du tillkallar en servicetekniker är det till 
stor hjälp för teknikern om du svarar på de fyra 
frågorna i problembeskrivningen.

Problembeskrivning:

a) Uppstår problemet under uppstart, vid 
långvarig drift eller när kaminen närmar sig ön-
skad temperatur? 

b) Förekommer problemet vid användning 
av Timer och/eller vid vanlig drift?

c) Förekommer problemet mer eller mindre 
vid vissa väderförhållanden? Kyla (stort värme-
behov) eller varmt väder (litet värmebehov)?  
Har det någon betydelse om det blåser eller är 
vindstilla? 

d) Hur länge har kaminen varit i drift? Har 
problemet uppstått plötsligt eller blivit värre 
med tiden?  Var det problem redan när kami-
nen installerades?

Övriga kommentarer:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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8. Garantivillkor.

Vi på Heta tackar för det förtroende du har visat oss genom att köpa pelletskaminen Greenfire 
och uppmanar dig att läsa igenom följande:

- Anvisningar för installation, drift och underhåll

- Nedanstående garantivillkor

Heta-kaminen kvalitetskontrolleras noga under tillverkningen innan den levereras från fabrik till 
återförsäljare. Vi lämnar därför 5 års garanti på fabrikationsfel för brännkammaren. Andra kompo-
nenter omfattas av köplagens 2-åriga reklamationsrätt.

Garantin omfattar inte:

- Slitdelar som:

  - Eldfast sten i brännkammaren

  - Glas

  - Tätningslister

  - Glasband

- Brännskål

- Skada som har uppstått på grund av olämplig installation och/eller hantering av kaminen   
  och/eller fel som har begåtts av kunden.

- Skador orsakade av felaktig användning.

- Transportkostnader i samband med garantireparation.

- Montering/demontering vid garantireparation.

Vid användning av pellets som är av dålig kvalitet eller som består av annat material än rent trä 
kan kaminens komponenter bli förstörda, varvid garantin upphör att gälla och tillverkaren är utan 
ansvar. 

Transportskador täcks inte av garantin. Därför rekommenderas du att inspektera kaminen ome-
delbart efter leveransen och att snarast informera återförsäljaren om du upptäcker några skador. 
Tillverkaren har de garantiåtaganden som beskrivs här och inga krav kan ställas mot bakgrund av 
någon eventuell muntlig uppmaning eller begäran.
 
Vid eventuella reklamationer ber vi dig uppge fakturanummer.

Varning!

Varje ändring av pelletskaminen som inte utförs av fackman samt användning av icke-originalre-
servdelar medför att garantin inte längre gäller.
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9. EU-försäkran om överensstämmelse
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10. Typskylt.
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