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 Funktionsspänning:
Napięcie działania:

Säkerhetsavstånd (bak):
Odległości bezpieczeństwa (tył):

Säkerhetsavstånd (sidorna):
Odległości bezpieczeństwa (bok):

MCZ GROUP S.p.A. - Via La Croce 8, I - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy.

09

Art. 15a B-VG / BImSchV / VKF AEAI
Regensburger und Münchener BStV erfüllt.

EGO AIR / STAR AIR

Max
Min

8,0 kW
2,4 kW

P max
P min

0,014%
0,025%

P max
P min

91,7%
94,1%

170 °C

420 W
(Med. 80 W)

230 V - 50 Hz.

Partiklar
Zanieczyszczenie Piłówe: 

22 mg/Nm3 (13% O2)
 13 mg/MJ

50 mm

100 mm

Produkten passar för en installation i multipel kanal.
Produkt zgodny z instalowaniem w zbiorowym przewodzie 
kominowym.

Använd endast lämpligt bränsle.
Używać wyłącznie odpowiedni opał.

Läs igenom och följ instruktionerna!
Przeczytać i postępować zgodnie z instrukcjami! 

COD: 8901014600

 Prestanda: Wydajność:

Rökgasens temperatur:
Temperatura spalin: 

CO-utsläpp (vid 13% O2): 
Emisja CO (przy 13% O2):

Nominell effekt: 
Moc znamionowa:

Maximal elförbrukning:
Maksymalny pobór energii 
elektrycznej:
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INTRODUKTION 
Bäste kund, 
vi tackar dig för valet av våra MCZ-produkter och speciellt för valet av 
kaminen ur sortimentet Pellet MCZ. 
För en optimal funktion av kaminen och för att på bästa sätt 
kunna dra fördel av värmen och välbefinnandet som lågan 
sprider i ditt hem, rekommenderar vi att du noggrant läser 
igenom denna bruksanvisning innan en första tändning.   
Vi påminner dig även om att pelletskaminen INTE FÅR användas av 
barn som skall hållas på ett säkert avstånd!  

Revisioner av utgåvan 
För att kunna förbättra produkten, för uppdateringen av denna utgåva, 
förbehåller sig tillverkaren rätten att utföra ändringar utan en 
föregående underrättelse. Det är förbjudet att göra kopior, även delvis, 
av denna handbok utan en tillåtelse från tillverkaren. 

Hantering av handboken och hur den skall konsulteras 
 Hantera handboken väl och förvara den på en plats där den lätt 

och snabbt kan kommas åt.  

 Om denna handbok tappas bort eller förstörs eller är i dåligt skick, 
beställ en kopia av din återförsäljare eller direkt av tillverkaren 
genom att uppge produktens artikelnummer. 

 Ett mycket viktigt stycke eller som kräver en speciell 
uppmärksamhet skrivs med “fet text”. 

 “Kursiv text  hänvisar dig till andra avsnitt i handboken eller för 
eventuella ytterligare förklaringar. 

 

SYMBOLER I HANDBOKEN 

 

VARNING: 
Denna varningssymbol uppmanar att du noggrant läser och 
förstår meddelandet som den symboliserar eftersom en 
försummelse att följa anvisningarna kan orsaka allvarliga 
skador på kaminen samt kroppsskador. 

 

INFORMATION: 
Med denna symbol uppmärksammas viktig information för 
en korrekt funktion av kaminen. Om denna information inte 
iakttas kan det ställa kaminens användning på spel och 
medföra en dålig funktion. 

 
DRIFTSSEKVENSER: 

Anger en sekvens knappar som skall tryckas ner för att 
komma åt menyn eller utföra regleringar. 

 

MANUELL 

Anger att du skall noggrant läsa igenom denna handbok 
eller motsvarande instruktioner. 
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1. ANVISNINGAR OCH GARANTIVILLKOR 

1.1.  SÄKERHETSANVISNINGAR   

 

 Installationen, elanslutningen, kontrollen av 
funktionen och underhållet skall endast utföras 
av kompetent och auktoriserad personal. 

 Installera kaminen enligt gällande lokala, 
regionala eller nationella standarder. 

 Denna apparat kan inte användas av personer 
(inklusive barn) med fysiska, sensoriska och 
mentala funktionshinder eller personer med dålig 
erfarenhet och kännedom om maskinen förutom 
om de övervakas eller fått information om hur 
apparaten används av personen som ansvarar för 
deras säkerhet. 

 Följ alltid anvisningarna i denna handbok för en korrekt 
användning av kaminen och elektroniska apparater som 
kopplats till den och för att förebygga olyckor.  

 Användningen, regleringen och programmeringen skall 
alltid utföras av en vuxen person. Fel och dåliga 
inställningar kan orsaka faror och/eller en oregelbunden 
funktion. 

 Innan någon som helst åtgärd, skall användaren, eller 
den person som skall sätta kaminen i funktion, ha läst 
igenom och förstått allt innehåll i denna bruksanvisning. 

 Kaminen skall endast användas för det den förutsetts 
för. All annan användning skall anses som felaktig och 
därmed farlig. 

 Använd inte kaminen som trappa eller stöd. 
 Låt inte tvätt torka på kaminen. Eventuella 

torkställningar eller liknande skall hållas på avstånd från 
kaminen.-Brandfara. 

 Användaren anses ansvarig vid en felaktig användning 
av produkten och befriar MCZ från allt civil- och 
straffrättsligt ansvar. 

 All typ av åverkan eller otillåtet byte med delar som inte 
är originala på kaminen kan vara farligt för operatören 
och befriar MCZ från allt civil- och straffrättsligt ansvar  

 En stor del av kaminens yta är mycket varm (dörr, 
handtag, glas, rör för utsläpp av rök, osv.). Undvik 
därför att komma i kontakt med dessa delar utan 
lämpliga skyddskläder eller utrustningar, som till 
exempel termiska skyddshandskar eller startsystem som 
typ "kall hand". 

 Förklara noggrant denna fara för gamla personer, 
rörelsehindrade och speciellt för alla barn och håll dem 
på avstånd från kaminen under dess funktion. 

 Det är förbjudet att sätta igång kaminen med 
öppen dörr eller med trasig ruta. 

 Vidrör inte kaminen med fuktiga händer eftersom det är 
en elektrisk apparat. Avlägsna alltid kabeln innan 
åtgärder på apparten. 
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 Innan någon som helst rengöring eller underhåll, se 
först till att koppla från kaminen från elnätet med hjälp 
av huvudströmbrytaren som sitter bakom denna eller 
genom att koppla ur elkabeln. 

 Kaminen skall anslutas elektriskt till en anläggning som 
har en jordledning som överensstämmer. 

 Anläggningen skall ha en lämplig storlek för kaminens 
eleffekt. 

 En felaktig installation eller ett dåligt underhåll (som inte 
överensstämmer med anvisningarna i handboken) kan 
orsaka skador för personer, djur eller saker. I detta fall 
befrias MCZ från allt civil- och straffrättsligt ansvar. 

 

1.2.  ARBETSANVISNINGAR 

 

 Stäng av kaminen vid skada eller dålig funktion. 
 Fyll inte på pellet för hand i brännaren. 
 En ackumulering av förbränt pellet i brännaren efter 

upprepade startförsök skall tas bort innan ett nytt 
försök att starta den. 

 Tvätta inte invändiga delar i kaminen med vatten. 
 Tvätta inte kaminen med vatten. Vattnet kan tränga in i 

enheten och förstöra de elektriska isoleringarna och 
medföra stötar. 

 Undvik att uppehålla dig i den varma luften under en 
lång tid. Värm inte upp lokalen där du befinner dig och 
där kaminen installerats för mycket. Det kan medföra 
fysiska skador och hälsoproblem. 

 Utsätt inte växter eller djur för den varma 
luftströmningen. Det kan ha en skadlig verkan på 
växter eller djur. 

 Fyll inte på annat bränsle än pellet i tanken. 
 Installera kaminen i lokaler som är lämpliga för en 

brandsläckning och förutsedda med försörjningar (luft 
och elektricitet) och rökutsläpp. 

 Vid brand i rökgaskanalen, stäng av kaminen och 
koppla från den. Öppna aldrig luckan. Kontakta därefter 
kompetent myndighet. 

 Kaminen och beläggningen av keramik skall förvaras i 
lokaler utan fukt och får inte utsättas för väder och 
vind. 

 Det rekommenderas inte att placera kaminen direkt på 
golvet. Om det är av brandfarligt material skall det 
isoleras riktigt. 

 Sätt inte på kaminen med brandfarlig material vid 
skada på tändsystemet. 
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INFORMATION: 
 För vilket som helst problem, kontakta din återförsäljare 

eller kompetent personal som auktoriserats av MCZ. Se 
även till att reparationer görs med originala reservdelar. 

 Använd endast bränsle som godkänts av MCZ (för 
ITALIEN endast pellet med diameter på 6mm medan 
övriga europeiska länder skall använda pellet med 
diameter på 6-8 mm) och levereras endast av det 
automatiska försörjningssystemet. 

 Kontrollera och gör regelbundet rent rökutsläppets 
ledningar (koppling till rökgaskanalen) 

 En ackumulering av förbränt pellet i brännaren efter 
upprepade startförsök skall tas bort innan ett nytt försök 
att starta den. 

 Pelletskaminen är inte en köksapparat. 
 Håll alltid locket till bränsletanken stängt. 
 Förvara denna instruktionsbok noggrant eftersom den 

skall följa med kaminen under dess hela livslängd. Om 
den säljs eller överlämnas till en annan användare, se till 
att instruktionsboken medföljer produkten 

 Om den tappas bort, beställ en kopia från en 
auktoriserad återförsäljare eller från MCZ. 

 

1.3.  GARANTIVILLKOR 

 

MCZgaranterar produkten, förutom delar som utsätts för 
normalt slitage som anges nedan, under två år från och 
med inköpsdatumet som bevisas av ett giltigt dokument 
med återförsäljarens namn och försäljningsdatumet samt 
ifyllt garanticertifikat som överlämnats inom 8 dagar och om 
produkten installerats och besiktigats av en installatör och 
enligt de detaljerade instruktionerna som anges i 
instruktionshandboken som medföljer produkten. 
Garantin täcker ett gratis byte eller repartion av delar som 
fastställts som skadade vid tillverkningen. 

1.3.1.  Gränser 
I garantin ingår inte elektriska och elektroniska delar samt fläktar vars 
garantiperdiod är 1 år från inköpet av produkten och som kan bevisas 
som på ovanstående sätt. Delar som utsätts för normalt slitage täcks 
inte av garantin, som: packningar, rutor och alla delar som kan tas bort 
från eldstaden. 
Delar som bytts ut kommer att garanteras för den återstående 
garantiperioden från produktens inköpsdatum. 
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1.3.2.  Undantag  
Färgvariationer på lackerade delar eller keramikdelar samt keramikens 
krackeleringar är inte en orsak till reklamation eftersom det är 
materialets naturliga egenskaper och produktens 
användningsegenskaper. 
Garantin täcker inte alla delar som är skadade på grund av 
försummelse eller felaktig användning, dåligt underhåll, installation som 
inte överensstämmer med anvisningarna från MCZ (se kapitlen i denna 
användarhandbok). 
MCZ avsäger sig allt ansvar för eventuella skador som kan uppstå, 
direkt eller indirekt, på personer, djur eller föremål på grund av en 
försummelse att följa föreskrifterna som ges i instruktionsboken och 
speciellt gällande varningarna för installationen, användningen och 
underhållet av apparaten. 
Vid en dålig funktion av produkten, kontakta återförsäljaren och/eller 
importören. 
Skador som orsakats vid transport och/eller förflyttning täcks inte av 
garantin. 
För installation och användning av produkten, se endast handboken 
som erhålls. 
Garantin förfaller vid skador som orsakas av åverkan på apparaten, 
atmosfäriska ämnen, naturkatastrofer, elektrisk urladdning, bränder, fel 
på elanläggningen och vid ett dåligt underhåll enligt tillverkarens 
instruktioner. 
 

 

FÖRFRÅGAN OM INGREPP 
En förfrågan om ingrepp skall sändas till 
återförsäljaren som skall vidarebefordra denna 
förfrågan till MCZ tekniska service. 
 

 

MCZ avsäger sig allt ansvar om produkten och andra 
tillbehör används felaktigt eller ändras utan 
tillåtelse. 
För varje byte skall du endast använda originala 
reservdelar från MCZ.  



 
PELLETSKAMINER Kapitel 2

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSHANDBOK Sida 10  
 

Teoretiska upplysningar för installation           Teknisk service - Rättigheter förbehålls av MCZ S.p.A. - Kopiering förbjuden

 

2. TEORETISKA UPPLYSNINGAR FÖR INSTALLATION 

2.1.  PELLET 

Pellet tas fram genom en dragning av spån som skapas under en 
bearbetning av torrt naturligt trä (utan lackeringar). Pressningen av 
materialet garanteras av lignin som finns i trät och gör att pellet kan 
tillverkas utan lim eller bindemedel. 
 
Marknaden erbjuder olika typer av pellet med egenskaper som varierar 
beroende på träblandningen som används. Diametern varierar mellan 6 
och 8 mm, med en standardlängd mellan 5 och 30 mm. Pellet av bra 
kvalitet har en densitet som varierar från 600 till över 750 kg/m3 med 
en vattenhalt som står mellan 5% och 8% av dess vikt. 
 
Utöver att det är ett ekologiskt bränsle, eftersom det helt drar fördel av 
träresterna för att uppnå ett renare bränsle än det som skapas med 
fossila bränslen, har även pellet tekniska fördelar. Medan ett bra trä har 
en värmeeffekt på 4,4 kW/kg (15% fukt efter ungefär 18 månaders 
förvaring), har pellet en värmeeffekt på 4,9 kW/kg. 
För att garantera en bra förbränning måste pellet förvaras på torr plats 
skyddat från smuts. Pellet levereras i vanliga fall i säckar på15 kg och 
kan därför mycket praktiskt förvaras. 
Ett pellet av bra kvalitet garanterar en bra förbränning och sänker 
skadliga utsläpp. 
 

 

Ju mer som bränslet är gammalt ju oftare måste 
brännarkoppen och bränslekammaren göras rena. 

 
De huvudsakliga kvalitetscertifikaten för pellet som finns på den 
europeiska marknaden är  DINplus och Ö-Norm M7135; vilka 
garanterar att följande respekteras: 

 Värmevärde: 4,9 kWh/kg 
 Vattenhalt: max 10% av vikten 
 Procent aska: max 0,5% av vikten 
 Diameter: 5 – 6 mm 
 Längd: max 30 mm 
 Innehåll: 100% obehandlat trä och utan något tillägg av 

bindemedel (max 5% bark) 
 Emballage: i säckar som tillverkas av ekologiska kompatibelt 

material eller biologiskt nedbrytningsbart material. 

Pelletsbränsle 

Säck med bränsle på 15 Kg 
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MCZ rekommenderar att du använder certifierat 
bränsle för dina kaminer (DINplus och Ö-Norm 
M7135). 
Användningen av gammalt eller icke godkänt pellet 
enligt ovanstående ställer kaminens funktion på 
spel och kan därför medföra att garantin och 
ansvaret för produkten förfaller . 
Pelletskaminerna MCZ fungerar endast med pellet 
på diameter 6 mm (endast för ITALIEN) och 6-8 mm 
(europeiska länder) med en längd som går från 5mm 
till max 30 mm. 

 

2.2.  FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID INSTALLATION 

  

VIKTIGT! 
Installationen och monteringen av kaminen skall 
utföras av kvalificerad personal. 

 

Installationen av kaminen skall utföras på en lämplig plats som tillåter 
en normal öppning och underhåll av kaminen.  
Miljön skall vara: 
 förutsedd för funktionvillkoren 
 förutsedd med en strömförsörjning  230V  50 Hz  
 förutsedd med ett lämpligt rökutsläpp 
 förutsedd med en extern luftning 
 förutsedd med en lämplig jordning som överensstämmer med EG 
 
Kaminen skall anslutas till rökgaskanalen eller den invändiga 
eller utvändiga ledningen enligt gällande normer. 
Kaminen skall placeras så att elkontakten är tillgänglig. 
 

  

VIKTIGT! 
Kaminen skall anslutas till en rökgaskanal eller till en 
vertikal ledning som kan släppa ut röken i den 
översta delen i huset. 
Röken härstammar från förbränningen av essens av 
trä och kan därmed smutsa ner väggarna om de 
kommer i kontakt med dem eller nära dem. 
Var mycket försiktig eftersom de kan vara mycket 
varma och orsaka brännskador vid en kontakt. 
Innan en placering av kaminen, gör ett hål för 
röravledningsröret och ett hål för det externa 
luftintaget. 
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2.3.  DRIFTMILJÖ 

För en bra funktion och en bra distribution av temperaturen, skall 
kaminen placeras på en luft kan släppas in för förbränningen av pellet 
(ungefär 40 m3/tim skall finnas tillgängligt) enligt standarden av 
installationen och enligt gällande standarder i landet. 
Miljöns volym får inte vara under 30 m3.  
Luften skall komma in genom praktiska öppningarna på väggarna (nära 
kaminen) som går externt med ett tvärsnitt på minst 100 cm2. 
Dessa öppningar skall göras för att inte kunna tilltäppas på något vis. 
Luften kan tas in även från lokaler som ligger nära den som skall 
ventileras på villkor att de har ett externt luftintag och inte avsetts som 
sovrum och badrum eller där det finns risk för brand som till exempel: 
garage, vedbod, magasiner för brandfarligt material som absolut 
respekterar föreskrifterna i gällande standarder. 
 

 

En installation av kaminen är inte tillåten i sovrum, 
badrum och där en annan värmeanordning redan 
installerats utan en fristående lufttillströmning 
(öppen spis, kamin, osv.). 
Det är förbjudet att placera kaminen i miljöer med 
explosiv atmosfär. 
Lokalens golv där kaminen skall installeras skall ha 
en lämplig storlek för att motstå vikten. 

 

Om väggarna inte är brandfarliga, placera kaminen på ett minimalt 
avstånd bak på minst 10 cm.  
Om väggarna är brandfarliga, håll ett avstånd bak på minst 20 cm, på 
sidan på 10 cm och fram på 150 cm.  
Om det finns ömtåliga föremål som möbler, gardiner, soffor skall 
avståndet till kaminen väsentligen ökas. 
 

 

Om det finns ett trägolv, installera ett golvskydd 
som överensstämmer med gällande standarder i 
landet. 

 

2.4.  ANSLUTNING TILL EXTERNT LUFTINTAG 

Det är absolut nödvändigt att ett tillräckligt luftflöde kan komma in som 
krävs för en riktig förbränning och ventilation av lokalen där kaminen 
installeras. Detta kan göras med hjälp av permanenta öppningar på 
väggarna i lokalen som skall ventileras och som går utåt, eller med 
enstaka eller kollektiva ventilationsledningar. 
För detta syfte, skall ett hål göras på den externa väggen nära kaminen 
med ett tvärsnitt på minst 100 cm². (hål med diameter på 12 cm eller 
fyrkantigt på 10x10cm), som skyddas av ett invändigt och utvändigt 
galler. 
 
 
 
 
 
 

 150 cm

20 cm

20 cm

Exempel på installation av pelletskamin 

Exempel på installation av pelletskamin 
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2

1

Luftintaget skall även: 
 kommunicera direkt med installationsmiljön 
 skyddas med ett galler, metallnät eller lämpligt skydd på villkor 

att det inte minskar det minimala tvärsnittet. 
 placeras för att undvika att det kan täppas till 
 

 

Det är inte obligatoriskt att ansluta luftintaget direkt 
till kaminen (som är direkt kopplad med utsidan). 
Med tvärsnittet som anges ovan skall hur som helst 
50 m³/tim luft garanteras. 
Se standard UNI 10683. 

 

2.5.  ANSLUTNING AV RÖRAVLEDNINGSRÖRET 

När man gör hålet där rökavledningsröret skall passera måste man 
kontrollera om det finns brandfarligt material i närheten. Om hålet skall 
gå igenom en trävägg eller hur som helst en värmekänslig vägg SKALL 
INSTALLATÖREN använda motsvarande väggkoppling (diam. på 
minst 13cm) och ansluta kaminens rör som går igenom den med hjälp 
av lämpligt isoleringsmaterial (tjocklek 1,3 — 5 cm med en termisk 
ledningsförmåga på min 0,07 W/m°K).  
Samma sak gäller om kaminens rör skall ledas vertikalt eller horisontalt 
i närheten (minimum 20cm) av den värmekänsliga väggen. 
Som alternativ rekommenderar vi att man använder ett rör för 
industribruk vilket även kan användas på utsidan för att undvika att 
kondens uppstår. 
Förbränningskammaren står på undertryck. Rökledningen för utsläpp av 
röken står på undertryck när den kopplas effektivt till rökgaskanalen.  
 

  

Rör och kopplingar skall alltid användas med 
lämpliga packningar som garanterar en täthet. 

 

  

Alla delar av rökledningen skall kunna kontrolleras och tas 
bort för en regelbunden periodisk rengöring invändigt (T-
rörmuff med inspektion). 

 

Placera kaminen enligt samtliga föreskrifter och varningar som getts. 

  

VIKTIGT! 
Alla vändningar på riktningen i 90° av rökgaskanalen 
skall utföras med motsvarande T-rörmuffar med 
inspektion. (Se tillbehör för pelletskaminer) 
Det absolut förbjudet att använda ett nät på ändan 
av avledningsröret eftersom det kan orsaka en dålig 
funktion av kaminen. 
FÖR ANSLUTNINGEN I RÖKGASKANALEN SKALL 
INTE MER ÄN 2-3 m HORISONTALT RÖR ANVÄNDAS 
OCH INTE FLER ÄN 3 KURVOR PÅ 90° SKALL GÖRAS 
DET REKOMMENDERAS ÄVEN ATT INTE ÖVERSTIGA 6 
METER MED ETT RÖR PÅ Ø 80 mm 

Exempel på installation av pelletskamin 

Pelletskaminen sedd bakifrån 

1) Ingång förbränningsluft 

2) Rökutsläpp 
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2.6.  KOPPLING TILL RÖKGASKANALEN 

Rökgaskanalen skall ha invändiga dimensioner som inte skall överstiga 
20X20 cm eller en diameter på 20 cm. Vid större storlekar eller dåligt 
skick på rökgaskanalen (t.ex. sprickor, dålig isolering, osv.) 
rekommenderas det att föra in ett rör av rostfritt stål med en lämplig 
diameter på hela dess längd fram till toppen.  
Kontrollera med lämpliga instrument att det finns en dragning på minst 
10 Pa. 
Förutse en inspektion på rökgaskanalens nedre del för en periodisk 
kontroll och rengöring som skall utföras varje år. 
Anslut rökgaskanalen tätt med rörmuffar och rör som vi rekommenderar. 
Kontrollera absolut att ett vindskydd installerats enligt gällande standarder. 

  

Denna typ av anslutning, även vid strömavbrott, 
garanterar ett utsläpp av röken. 

 

2.7.  KOPPLING TILL EN EXTERN LEDNING MED 
ISOLERAT RÖR ELLER DUBBEL VÄGG 

Den externa ledningen skall ha minimala storlekar på 10X10 cm eller en 
diameter på 10 cm. och högst 20X20 cm eller en diameter på 20 cm. 
Kontrollera med lämpliga instrument att det finns en dragning på 10 Pa. 
Använd endast isolerade rör (dubbel vägg) av slätt rostfritt stål 
invändigt (flexibla rostfria stöd tillåts inte) som fästs till väggen. 
Förutse en inspektion på den vertikala ledningens nedre del för en 
periodisk kontroll och rengöring som skall utföras varje år. 
Anslut rökgaskanalen tätt med rörmuffar och rör som vi rekommenderar. 
Kontrollera absolut att ett vindskydd installerats enligt gällande standarder. 

  

Denna typ av anslutning, även vid strömavbrott, 
garanterar ett utsläpp av röken. 

 

2.8.  RÖR TILL RÖKGASKANALEN  

Rörmuffen mellan kaminen och rökgaskanalen eller rökledningen får 
inte ha en lutning på mindre än 3% för en korrekt funktion på de 
horisontala delarna vars totala längd inte får överstiga 2/3 m och 
den vertikala delen från en rörmuff “T” till en annan (byte av 
riktningen) skall inte vara under 1,5 m. 
Kontrollera med lämpliga instrument att det finns en dragning på minst 
10 Pa.  
Förutse en inspektion på rökgaskanalens nedre del för en periodiska 
kontroller och rengöring som skall utföras varje år. 
Anslut rökgaskanalen tätt med rörmuffar och rör som vi rekommenderar. 
Kontrollera absolut att ett vindskydd installerats enligt gällande standarder. 

  

Denna typ av anslutning, även vid strömavbrott, 
garanterar ett utsläpp av röken. 

0,5 mt. 1

2

3

1) Vindskydd 

2) Rökgaskanal 

3) Inspektion 
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2) Rökgaskanal 

3) Inspektion 
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2.9.  FUNKTIONSFEL KOPPLADE TILL DÅLIGT DRAG 
I RÖKGASKANALEN 

Bland alla metereologiska och geografiska faktorer som påverkar 
rökgaskanalens funktion (regn, dimma, snö, höjd över havet, 
insolationsperiod, exponering för kardinalpunkter osv.) är vinden klart 
betydande. Utöver det termiska lågtrycket som skapas av 
temperaturskillnaden mellan kaminens invändiga och utvändiga sida, 
finns en annan typ av lågtryck (eller övertryck): det dynamiska trycket 
som skapas av vinden. En uppåtgående vind ökar alltid lågtrycket och 
därmed dragningen. En horisontal vind ökar lågtrycket vid en korrekt 
installation av vindskyddet. En nedåtgående vind minskar alltid 
lågtrycket och kan ibland växla det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utöver vindens riktning och kraft är även rökgaskanalens och 
vindskyddets position viktig i förhållande till husets tak och 
omgivningen. 
Vinden påverkar kaminens funktion även indirekt vilket skapar över- 
och lågtrycksområden både inom- och utomhus. I omgivningar som 
utsätts direkt för vind (2) kan det skapas ett invändigt övertryck som 
kan främja kaminernas och de öppna spisarnas dragning, men som kan 
hindras av det externa övertrycket om vindskyddet sitter på sidan som 
utsätts för vind (1). I miljöer som är i motvind (3) kan det skapas ett 
dynamiskt lågtryck som konkurrerar med det naturliga termiska 
lågtrycket som skapas av kaminen som dock kan kompenseras (ibland) 
genom att placera rökledningen i motvind (4) 
 

  

VIKTIGT! 
Pelletskaminens funktion beror på användningen av 
passande rökgaskanal och dess placering. 
Ovissa villkor kan endast lösas med en lämplig 
inställning av kaminen som skall utföras av 
kvalificerad personal från MCZ. 

1 

2 3 

4 

T.ex. Horisontal vind på 
8m/sek. Lågtryck på 30 Pa. 

T.ex.. Nedåtgående vind på 45° 
i 8m/sek. Övertryck på 17 Pa. 

1-2 = Område under övertryck 
3-4 = Område under lågtryck 

VIND 

Mindre bra position Bästa position 

VIND 

Nedåtgående vind

Område under tryck Område under lågtryck
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3. INSTALLATION OCH MONTERING 

3.1.  RITNINGAR och TEKNISKA EGENSKAPER 

3.1.1.  STAR Air 
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3.1.2.  EGO Air 
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3.1.3.  Tekniska egenskaper 
 
Tekniska egenskaper Star – Ego Air 

Total värmeeffekt     Max 8 kw /  6 880 kcal/tim 

Total värmeeffekt     Min. 2.4 kw / 2 064 kcal/tim 

Kapacitet på Max 91,7 %  

Kapacitet på Min 94,1 %  

Temperatur på utgående rök på Max 170°C 

Temperatur på utgående rök på Min 100°C 

CO vid 13%O²  vid Min och Max 0,025 — 0,014% 

CO2  vid Min och Max 5,7% – 8,7% 

Maximal rök vid Min och Max  4,0 – 6,6 g/seK 

Minimal dragning vid Max effekt 0,10 mbar – 10 Pa 

Minimal dragning vid Min effekt 0,05 mbar – 5 Pa 

Tankens kapacitet 37 liter 

Typ av pelletbränsle Pellet diameter 6-8 mm. Med krossning 5/30 mm 

Timförbrukning av pellet Min ~ 0,6 kg/tim *    Max.  ~ 1,8  kg/tim * 

Autonomi På min ~ 40 h *       På max. ~ 13 h * 

Uppvärmningsvolym m3 172/40 – 196/35 – 229/30 ** 

Luftintag för förbränningen Extern diameter 50 mm. 

Rökutsläpp Extern diameter 80 mm. 

Maximal absorberad eleffekt Max. 420 W – Med. 80 W 

Strömförsörjningens spänning och frekvens 230 Volt / 50 Hz 

Nettovikt 140  Kg. 

Vikt med emballage 150  Kg. 

 
* Kan variera beroende på vilket slags pellets som används. 
** Uppvärmningsvolym beror på behovet av kal/m3 40-35-30 (respektive 40-35-30 Kcal/tim för m3) 
Produkten kan installeras i en multipel rökgaskanal. 
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3.2.  FÖRBEREDELSE OCH UPPACKNING 

Kaminerna STAR OCH EGO levereras med två olika emballage: 
 Kaminen EGO har 1 emballage 

o Omfattar kaminen och stålsidorna med profilerna 
(Fig.1) 

 Kaminen STAR har 2 emballage  
o Ett omfattar kaminen och profilerna för keramiken eller 

täljsten 
o Ett omfattar keramiken (fig.2) och i detta fall är 

emballaget ett med strukturen (kartongen med 
keramikerna läggs ovanpå emballaget med strukturen) 

o o Täljstenen (fig.3) (i detta fall levereras två emballage 
för strukturen + bord i täljsten) 

Öppna emballaget, avlägsna de fyra skruvarna som fäster kaminens 
fundament till bordet, två på höger sida och två på vänster sida (se 
figur 4) och placera kaminen på förutsedd plats. Se till att den 
motsvarar förutsedda krav. 

 
 
 
 
Kaminens huvuddel eller blocket skall alltid förflyttas vertikalt och 
endast med truckar. Var speciellt försiktig med att skydda dörren och 
rutan från mekaniska slag som äventyrar dess helhet. 
Hur som helst skall en förflyttning av produkterna göras försiktigt. Om 
möjligt, packa upp kaminen nära området där den skall installeras. 
 
Materialen som emballaget består av är inte giftiga eller skadliga och 
kräver därför ingen speciell bortskaffning. 
Förvaringen, bortskaffningen eller eventuellt återvinningen skall utföras 
av den slutliga användaren i enlighet med gällande lagar. 
Förvara inte blocket och beläggningarna utan motsvarande emballage. 
 
Placera kaminen utan beläggningen och anslut den till rökgaskanalen. 
Ställ in, med hjälp av de 4 fötterna (J), rätt nivå tills rökutsläppet (S) 

 
Figur 1 – Exempel på kaminens 
emballage + stålsidor (kaminen Ego) 

 
Figur 2 - Exempel keramikernas emballage 

 
Figur 3 - Exempel täljstenens emballage 

Figur 4 - Uppackning av skruvar (i figuren 
visas kaminen Ego) 
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J

J

och röret (H) är koaxiala. Montera till slut beläggningen (keramiker 
eller stålsidor).  
Om kaminen skall anslutas till ett utsläppsrör som går igenom den 
bakre väggen (och in i rökgaskanalen), se till att inte tvinga intaget. 
 

  

Om kaminens rökutsläpp tvingas eller används på fel 
sätt för att lyfta den eller placera den äventyras 
kaminens funktion oreparabelt. 

S

H

 

1. Vrid fötterna medurs för att 
sänka kaminen 

2. Vrid fötterna moturs för att 
höja kaminen 
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C

E

D

H

G
I

3.3.  MONTERING AV SIDOBELÄGGNINGEN  

  

DE 6 KERAMIKERNA OCH DE 4 SIDORNA AV 
TÄLJSTEN PÅ STAR-KAMINENS SIDOR ÄR LIKA 
VARANDRA. 

 
Montering av profiler för införsel av stålsidor (endast för 
kaminen EGO)  
Ta bort toppen av gjutjärn från den övre delen (A).  
Ta de två profilerna (B) som skall monteras på kaminens framdel (en 
till höger och en till vänster). Se till att profilen (B) på den undre delen 
förs in i hålet på fundamentet för att fästas och att den längs sidan går 
in i kanten (B1) på kaminen på hela höjden. Efter att detta utförts, ta 
delen (C) med de två skruvarna (D och E) och fäst profilen på 
kaminens övre del. Skruven (D) skall fästas på kaminens övre plåten 
medan skruven (E) ska fästas på sätet som förutsetts på profilen (B2).  
Ta sedan sidan (I) och fäst den på kaminens övre plåt med de två 
skruvarna (G och H) som erhålls. 
På framdelen skall profilen (B) sättas fast i sätet (B3). 
Upprepa denna operation för de båda sidorna. Sätt tillbaka toppen av 
gjutjärn.  
  
 

  
 

Figur 5 - Stålsidor för kaminen EGO 
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Montering av profiler för införsel av sidor av keramik eller 
täljsten (endast för kaminen STAR)  
Ta bort toppen av gjutjärn från den övre delen (A). 
Ta de fyra profilerna (B) som skall monteras på kaminens bakdel (två 
till höger och två till vänster). Se till att profilen (B) på den undre delen 
förs in i de två hålen på fundamentet för att fästas och att den längs 
sidan går in i kanten (B1) på kaminen på hela höjden. Efter att de båda 
profilerna monteras på en sida, ta en del (C) med de fyra skruvarna 
(D-E-F-G) och fäst den på kaminens övre del (F-D) och vid det 
förutsedda sätet på profilen (B2) för skruvarna G-E.  
Du kan nu ta keramikerna (3 per sida) eller täljstenen (2 per sida) och 
för in dem på profilen (B) vid sätet (B3) uppifrån och ner. 
 

  

Det rekommenderas att du använder små dynor (två 
till höger och två till vänster) som skall placeras på 
kanten av keramikerna (inåt) vid plattan som 
kommer i kontakt med plåtprofilen (B3). 
Detta är för att undvika att keramiken kommer i 
kontakt med metalldelarna på strukturen och för att 
kompensera eventuella skillnader på plattans 
tjocklek. 

 
Upprepa denna operation för de båda sidorna. Sätt tillbaka toppen av 
gjutjärn. 

 
 

Figur 6 - Sidor för kaminen STAR 
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3.4.  MONTERING AV LUFTFILTRET 

Innan kaminen ställs mot väggen för en elektrisk anslutning 
och koppling till rökgaskanalen, montera luftfiltret som 
medföljer kaminen.  
Det cylindriska filtret består av ett metallnät och har redan monterats 
på kaminen.  
Filtret skall föras in på luftröret Ø 5 cm.  
För att montera det, skruva lätt loss skruven med handtaget som sitter 
på luftintagsröret, för in filtret och se till att passa filtrets ränna med 
handtagets skruv och blockera därefter filtret genom att dra åt 
handtaget. 
 

 

VARNING! 
Låt aldrig kaminen fungera utan luftfiltret. MCZ 
ansvarar inte för eventuella skador på de invändiga 
komponenterna om inte detta direktiv respekteras. 

 

3.5.  ELANSLUTNING  

Anslut elkabeln först på baksidan av kaminen och sedan till 
vägguttaget. 
Huvudströmbrytaren på baksidan aktiveras endast för att sätta på 
kaminen. I annat fall rekommenderas det att den förblir släckt. 
 

  

När kaminen inte används rekommenderas det att 
avlägsna elkabeln från kaminen. 

 
 

Elanslutning av kaminen  

Montering/nedmontering av luftfiltret  
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4. FUNKTION 

4.1.  VARNINGAR INNAN TÄNDNING 

  

Undvik att vidröra kaminen under den inledande 
tändningen eftersom lackeringen förhårdas under 
denna fas. Om lacken vidrörs kan stålytan komma 
fram. 

 

Reparera lackeringen med sprayflaskan med samma färg. (Se "Tillbehör 
för pelletskaminer") 
 

  

Det är god praxis att garantera en effektiv 
ventilation i omgivningen under den inledande 
tändningen eftersom kaminen skapar lite rök och 
lukt av målarfärg. 

 
Uppehåll dig inte nära kaminen och vädra. Röken och lukten av 
målarfärg försvinner efter ungefär en timma. Kom ihåg att de inte är 
hälsoskadliga. 
 
Kaminen kommer att vara föremål för expansion och kontraktion under 
tändnings- och nedkylningsfaserna och kan därför skapa knarrande 
ljud. 
Fenomenet är absolut normalt eftersom strukturen är i valsat stål och 
skall inte anses som ett fel. 
 
Det är mycket viktigt att se till att inte överhetta kaminen omedelbart 
utan att stegvis värma upp den. 
Använd låga värmeeffekter om den står på det manuella läget (t.ex.. 
1:a-2:a-3:a ). Under de kommande tändningarna kan du använda hela 
värmeeffekten som finns (t.ex. 4:a-5:a ). Kom dock ihåg att inte hålla 
den tänd på maximal effekt i mer än 60-90 minuter. 
På detta sätt undviker du skador på keramikplattorna, svetsningarna 
och stålstrukturen. 
 

  

Under den första tändningen av kaminen står den 
redan på det manuella läget: det rekommenderas att 
under den första perioden använda endast medellåga 
värmeeffekter som från den första till den tredje 
effekten 

 

  

Försök inte omedelbart värma upp den 
för mycket! 

 
Lär känna kontrollpanelen. 
Försök att lägga på minnet de meddelanden som visas på kaminens 
display. 
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A

4.2.  KONTROLL INNAN TÄNDNING 

Kontrollera alla säkerhetsvillkor som anges ovan. 
Se till att du läst igenom och förstått innehållet i instruktionsboken. 
Ta bort alla komponenter som kan brinna från kaminens eldstad och 
rutan (instruktioner och olika klistermärken). 
Kontrollera att brännarkoppen A sitter rätt och stöds riktigt 
mot basen. 
 

 

När kaminen inte har använts under en längre tid skall man 
ta bort eventuella pelletsrester från behållaren (med hjälp 
av en dammsugare med ett långt rör) eftersom de kan 
ha sugit upp fukt och ändrat egenskaper och därför inte 
längre är lämpliga för förbränning. 

 

4.3.  PÅFYLLNING AV PELLET 

Påfyllningen av bränslet görs ovanifrån kaminen genom att öppna 
luckan. Häll i pellet i behållaren. När den är tom kan du hälla i en säck 
på 15 kg. 
För att underlätta proceduren, utför arbetet i två faser: 

 Häll hälften av innehållet i tanken och vänta tills bränslet 
lägger sig på botten 

 Avsluta arbetet genom att fylla på den andra hälften 
 

 

Ta aldrig bort skyddsgallret inuti behållaren. Undvik 
att säcken med pellet kommer i kontakt med den 
varma ytan under påfyllningen.  
Häll inte i någon annan typ av bränsle i behållaren än 
pellet som överensstämmer med ovanstående 
specifikationer. 
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4.4.  KONTROLLPANELENS 
DISPLAY/FJÄRRKONTROLL (tillbehör) 

4.4.1.  Kontrollpanelens logik 
Nedan följer några användbara informationer för att förstå 
navigationens logik och användningen av kontrollpanelen: 

 Kontrollpanelens belysning släcks efter några 30” sekunder 
som knappanelen inte använts. För att sätta på 
bakgrundsljuset på nytt, tryck på vilken som helst knapp på 
panelen. 

 Den första skärmen visar kaminens funktionsstatus (ON, OFF, 
TÄNDNING, SLÄCKNING..) som växlar vid eventuella aktiva 
inställningar (CRONO, SLEEP, AUTO ECO..) 

 Genom att trycka på vilken som helst av de 4 knapparna runt 
displayen (C D E F) kommer du åt skärmen för inställning av 
kaminens funktion (eldlågans nivå, ventilation, inställd 
temperatur, manuellt eller automatiskt läge). På denna nivå får 
de 4 knapparna runt displayen en motsvarande funktion, det 
vill säga direkt kopplade till texten som visas på displayens 4 
hörn (t.ex. texten uppe till höger gäller knapp D). 

 När du håller på att ändra inställningen på vilken som helst 
menynivå och inte bekräftar ändringen med knappen “OK” 
visas  starskärmen automatiskt om knappanelen inte används 
under några sekunder och ändringarna sparas inte. 

 Om du på vilken som helst menynivå trycker snabbt på 
knappen on/off (B), går displayen automatiskt till startskärmen 
(kaminens funktionsstatus) utan att spara eventuella ändringar 
som inte bekräftats med knappen “OK”.  
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BILDTEXT 
A. Display; anger en serie information om kaminen samt identifieringskoden för ett eventuellt funktionsfel. 
B. Strömbrytare (ON/OFF) eller ESC (lämna menyn). 
C. Knapp för val av program (nästa skärm) 
D. Knapp för val av program (nästa skärm) 
E. Knapp för val av program (nästa skärm) 
F. Knapp för val av program (nästa skärm) 
G. Mottagare för fjärrkontroll 
OBS. på kontrollpanelen går det att ställa in språket. 
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4.4.2.  Fjärrkontroll (tillbehör) 

 
 

BILDTEXT  
1. Strömbrytare ON 
2. Strömbrytare OFF 
3. Knapp för att öka eldlågans effekt. Maximal 

effekt 5. 
4. Knapp för att minska eldlågans effekt.  
5. Knapp som tillåter en reglering av 

varmluftsfläktens hastighet. Om funktionen 
AUTO aktiveras (knapp 7) betyder det att 
ventilationen är spänningsförd. 

 

6. Knapp som tillåter en reglering av 
varmluftsfläktens hastighet. Om funktionen 
AUTO aktiveras (knapp 7) betyder det att 
ventilationen är spänningsförd. 

7. Knapp som ställer in fläktens hastighet på 
automatiskt läge (ansluten i nivå med eldlågans 
effekt) 

 
OBS. med fjärrkontrollen går det inte att aktivera 
funktionen AUTO-ECO  
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4.4.2.1.  Fjärrkontrollens allmänna egenskaper  

Kaminerna EGO och STAR styrs huvudsakligen av kontrollpanelen som 
sitter ovanför kaminen. Som tillbehör går det hur som helst att köpa 
fjärrkontrollen som gör att du kan hantera huvudfunktionerna: 
tändning/släckning, reglering av effekten, reglering av varmluftsfläkten, 
automatisk funktion.  
 

 

Håll fjärrkontrollen på avstånd från direkt 
värmekällor och vatten.  
Det rekommenderas att hålla den på avstånd från 
barn. 

4.4.2.2.  Typ av batterier och byte 

Batterierna sitter under fjärrkontrollen. Dra ut batterihållaren för att 
byta dem (som på figuren på baksidan av fjärrkontrollen), ta bort eller 
sätt i batteriet enligt symbolen som står på fjärrkontrollen och på själva 
batteriet.  
Det krävs 1 batteri av typ Lithium battery CR 2025. 
 

 
 

 

Om fjärrkontrollen är släckt på grund av det saknas 
batterier går det att styra kaminen från 
kontrollpanelen som sitter på kaminens överdel. 

 

Under bytet, kontrollera polariteten efter symbolen 
som finns i facket på fjärrkontrollen. 

 

4.5.  INSTÄLLNING SOM SKALL UTFÖRAS INNAN 
TÄNDNINGEN 

Efter att elkabeln kopplats på kaminens bakdel, ställ brytaren, på 
baksidan, på läget (I).  
Brytarens ljusknapp tänds.  
Brytaren som sitter bak på kaminen är till för att spänningssätta 
systemet. 
Kaminen förblir släckt och på panelen visas en första skärm med texten 
OFF. Genom att trycka på vilken som helst knapp visas skärmen med 
texten MENU. 
 

Gamla batterier innehåller miljöskadliga metaller och 
skall därför skaffas bort separat i lämpliga behållaren. 
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4.5.1.  Inställning av tid och datum  
 
Genom att trycka på knappen MENY visas texten SET. Skriv SET. 
Programmet visas för att ändra: 
Timma/hour 
Minuter/minutes 
Dag/day 
dag nummer/day of month 
månad/month 
år/year 
Om du till exempel skall ändra timman, när TIMMA/TIME visas på 
displayen, tryck på SET. Timman börjar att blinka i mitten på displayen. 
Ändra timman med knapparna nere till vänster eller till höger och 
därefter på samma sätt minuterna, dagen osv. Alla ändringar som görs 
skall bekräftas genom att trycka ner knappen OK. De kommer i 
annat fall inte att sparas. Knappen ESC gör att du kan gå 
tillbaka till föregående skärm utan att spara ändringarna.  
 

 
Om kontrollpanelen inte används under 10 
sekunder går du tillbaka till startskärmen 
utan att ändringarna sparas. 

 

                     INSTÄLLNING AV TIDEN  

Esc                       Set
<      Date setting     >

Esc         01           Ok
-           Hours           +

Esc         01           Ok
-          Minutes         +

21.0°C           21.04
           OFF

Mode:AUTO     Menu
Temp:22°C       Fan:A

21.0°C           21.04
           OFF
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INSTÄLLNING AV DAG-DAY/DAGENS NR-DAY 

NUMBER/MÅNAD-MONTH/ÅR-YEAR  

Esc      Lunedi         Ok
-             Day             +

Esc         01            Ok
-    Day of months     +

Esc         01            Ok
-            Month          +

Esc        2008         Ok
-             Year          +

Esc                       Set
<      Date setting      >

21.0°C           21.04
           OFF

Mode:AUTO     Menu
Temp:22°C       Fan:A

 
 
 



 
PELLETSKAMINER Kapitel 4

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSHANDBOK Sida 31  
 

Funktionssätt           Teknisk service - Rättigheter förbehålls av MCZ S.p.A. - Kopiering förbjuden

 

4.5.2.  Inställning av språket  
Från startskärmen, tryck på vilken som helst knapp för att visa skärmen 
med texten MENY/MENU. 
Tryck på knappen för MENY/MENU och bläddra fram med knapparna 
nere till höger tills texten INSTÄLLNING/SETTING, tryck på SET och 
bläddra på nytt med knapparna under tills texten SPRÅK/LANGUAGE 
visas. Tryck sedan igen på SET och ställ inte det önskade språket. 

 
Av bekvämlighet anges veckodagarna med förkortningar beroende på 
språket som ställts in på panelen. För Svenska: 
 

MÅ/MO      Måndag/Monday 
TI/TU         Tisdag/Tuesday 
ON/WE       Onsdag/Wednesday 
TO/TH         Torsdag/Thursday 
FR/FR          Fredag/Friday 
LÖ/SA         Lördag/Saturday 
SÖ/SU         Söndag/Sunday 

 

Esc                       Set
<         Setting         >

21.0°C           21.04
           OFF

Mode:AUTO     Menu
Temp:22°C       Fan:A

Esc                       Set
<         Setting         >

Esc                       Set
<        Language      >

Esc        ON         OK
<       Language      >

 
 

 



 
PELLETSKAMINER Kapitel 4

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSHANDBOK Sida 32  
 

Funktionssätt           Teknisk service - Rättigheter förbehålls av MCZ S.p.A. - Kopiering förbjuden

 

B

B
A

 

4.6.  FÖRSTA TÄNDNING 

4.6.1.  Tändning/släckning av kontrollpanelen eller 
fjärrkontrollen (i förekommande fall) 
Tändningen och släckningen av kaminen görs genom att du trycker på 
knappen B under 2 sekunder på kontrollpanelen eller på 
knappen A på fjärrkontrollen (i förekommande fall).  
Efter en startfas som varar ungefär 15 minuter, ställer sig 
kaminen på funktionsläget.  
Efter att kaminen släckts med knappen B på fjärrkontrollen eller med 
knappen B på kontrollpanelen, börjar avkylningsfasen som omfattar ett 
avbrott av bränslets fyllning, rengöring av eldstaden och en aktivering 
av ventilationen tills kaminen är tillräckligt kalll. Denna fas varar mellan 
20 till 40 minuter beroende på hur många timmar som den varit tänd 
och dess position.  

4.6.2.  Anmärkning om den första tändningen 
 

 

Den första tändningen kan misslyckas eftersom 
matningsskruven är tom och inte alltid kan fylla 
eldstaden i tid med den mängd pellet som krävs för 
en tändning av eldlågan. 

  

NOLLSTÄLL LARMVILLKORET MED HJÄLP AV 
KONTROLLPANELEN (se avsnitt 4.14). TA BORT 
PELLET SOM FINNS KVAR I ELDSTADEN OCH 
UPPREPA TÄNDNINGEN  

 

Om eldlågan inte syns efter flera tändningsförsök även om pellet matas 
regelbundet, kontrollera att eldstaden sitter riktigt. Den skall sitta 
riktigt mot uttaget och vara ren från eventuella beläggningar 
av aska. Om du under denna kontroll inte träffar på något fel, betyder 
det att det kan finnas problem kopplade till komponenterna på kaminen 
eller en dålig installation. 
 

  

TA BORT PELLET FRÅN ELDSTADEN OCH BEGÄR ETT 
INGREPP AV EN TEKNIKER SOM AUKTORISERATS AV 
MCZ. 

 

 

4.7.  FUNKTIONSSÄTT 

Kaminerna STAR – EGO har två funktionssätt: MANUELL och 
AUTOMATISK. 

4.7.1.  Manuell och automatisk 
Kaminen kan fungera på de två sätt som anges ovan som har två olika 
funktionssätt 
Det MANUELLA läget gör att du kan endast ställa in eldlågans effekt 
från 1 till 5 och ignorera all detektering av temperaturen i omgivningen. 
Detta sätt anges av texten MANU på kontrollpanelens display. 
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Mode:MANU     Menu
Fire:1                Fan:2

Mode:MANU      Menu
Fire:1                 Fan:2

Mode:MANU      Menu
Fire:1                 Fan:2

21.0°C           21.04
            OFF

Mode:AUTO      Menu
Temp:20°           Fan:2

Mode:AUTO      Menu
Temp:20°           Fan:2

21.0°C           21.04
            OFF

Funktionen AUTOMATISK tillåter en inställning av önskad 
omgivningstemperatur och kaminen ställer automatiskt in sin effekt för 
att uppnå och bibehålla omgivningstemperaturen. Detta sätt anges av 
texten AUTO på kontrollpanelen. 
Med detta sätt går det att använda även en avancerad funktion som 
heter AUTO-ECO som visas nedan (avs. 4.7.4.) 
 

 

Vid varje tändning ställs kaminen in automatiskt på 
funktionsläget på vilket den befann sig när den 
släcktes sista gången. 

 

4.7.1.1.  Växling mellan manuellt läge till automatiskt läge 

Du kan gå från MANUELLT till AUTOMATISKT läge och tvärtom genom 
att välja motsvarande knapp på kontrollpanelen. 
 

4.7.2.  Manuellt läge 
På detta funktionssätt går det endast att variera värmeeffekten genom 
att välja eldlågans effekt.  
 
Genom att trycka på brytaren bakom kaminen ställs panelens display 
på OFF. Genom att trycka på vilken som helst knapp visas skärmen 
med texten MENY/MENU. 
Med knappen uppe till vänster, välj funktionen MANU (MANUELLT 
läge). På dettta läge går det att ställa in 5 värmeeffekter för kaminen 
med knappen nere till vänster (F) medan du ställer in fläktens hastighet 
med knappen nere till höger (C). 
 

4.7.3.  Automatiskt läge 
Med det MANUELLA läget kan du välja värmeeffekten och bibehålla 
denna funktion oförändrad med tiden. Den AUTOMATISKA funktionen 
gör att du kan ställa in temperaturen som skall uppnås i omgivningen. 
På detta funktionssätt varierar kaminen automatiskt värmeeffekten för 
att uppnå och bibehålla temperaturen konstant i lokalen, på inställt 
värde.  
Från startskärmen med texten OFF, tryck på vilken knapp som helst. 
Skärmen med texten MENY visas. 
Med knappen uppe till vänster, välj funktionen AUTO (AUTOMATISKT 
läge). På detta läge går det att ställa in önskad omgivningstemperatur 
med knappen nere till vänster. 
 
När önskad temperatur uppnåtts i omgivningen, ställer sig kaminen 
stegvis på den minimala effekten. Om temperaturen sjunker under det 
inställda värdet, ställer sig kaminen, stegvis, på den högsta prestandan 
för att värma upp. 
Temperaturen i omgivningen visas på kontrollpanelen genom en 
detektering av sonden som sitter nära kaminens strömbrytare. 
 

Manuellt läge 

Automatiskt läge 
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B

C

4.7.3.1.  Omgivningssond  

Omgivningssonden (B) sitter bak på kaminen. Om den sitter nära 
rökavledningsröret, rekommenders det att dra ut omgivningssonden 
så att den sticker ut med ungefär 10 cm. På detta sätt känner den inte 
av kaminens temperatur. Det rekommenderas att detta arbete utförs 
under installationen eftersom du först måste avlägsna strappet (C) som 
håller fast sonden innan du kan dra ut sonden (B). Detta arbete är 
möjligt att utföra inifrån kaminen och därmed utan sidorna. För att dra 
ut sonden (B) skruva loss skyddshatten (A) och dra sonden (B) 
långsamt. Efter att sonden (B) dragits ut tillräckligt, stäng skyddshatten 
(A). 
 

 

VARNING! Undvik att sonden kommer i kontakt med 
kaminens varma delar efter att strappet som håller 
fast den tagits bort.  

4.7.3.2.  Anslutning av utvändig termostat  

Det går att ansluta kaminen till en extern termostat. För att kunna göra 
denna anslutning måste gränssnittet köpas D (tillval) som skall anslutas 
till kaminens kretskort (E) på kollektorn (F) som anges på schemat 
nedan och på sidan 53 avs.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

E

D

F

AB

 

Fig.9 - Gränssnitt för 
omgivningstermostat 

A = SKYDDSHATT 
B = SOND (TRÅD) 
C = STRAPP 
D = GRÄNSSNITT FÖR EXTERN 
TERMOSTAT 
E = KRETSKORT 
F = KONTAKT FÖR ANSLUTNING 
AV GRÄNSSNITTET 
G = HÅL FÖR UTGÅNG AV 
KABLARNA 

Fig.7 - Omgivningssond 

Fig.8 - Kretskort (inne i kaminen) 
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På klämman som anges av pilen, på uttag (A) och (B), sätt i de två 
trådarna för omgivningstermostaten. Dessa trådar skall gå igenom hålet 
G på baksidan av kaminen. Termostaten och motsvarande elkablar skall 
förutses av användaren. Installationen skall göras av en tekniker som 
auktoriserats av MCZ. 
På kaminens kontrollpanel fortsätter temperaturen som detekterats av 
sonden att visas efter att termostaten kopplats. Temperaturen som 
gäller är dock den som ställts in på termostaten. 
Aktiveringen av termostaten (on/off) på kontrollpanelen kan göras med 
menyn, inställningar, on/off av termostaten (tillval) enligt förklaringen 
på diagrammet nedan. 
 

Esc                       Set
<         Setting         >

21.0°C           21.04
           OFF

Mode:AUTO     Menu
Temp:22°C       Fan:A

Esc                       Set
<          Setting         >

Esc                       Set
<      Thermostat      >

Esc        ON         OK
<     Thermostat      >

 
 

4.7.4.  Automatiskt läge med AUTO-ECO  
Detta läge ändrar kaminens funktion till det automatiska läget: när 
den inställda temperaturen uppnåtts, ställer sig kaminen på effekt 1 
under en kort tid och släcks sedan om temperaturen förblir konstant 
och över den inställda. Kaminen tänds automatiskt endast när värme 
krävs på nytt (inte innan en intervall som krävs för att kyla ner 
kaminen). Detta alternativ rekommenderas endast om kaminen arbetar 
i mycket isolerade miljöer eller där en värmeavvisning är minimal med 
tiden. 
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Esc                       Set
<      Date setting     >

21.0°C           21.04
           OFF

Mode:AUTO     Menu
Temp:22°C       Fan:A

Esc                       Set
<         Setting         >

Esc                       Set
<        Auto-Eco        >

Esc        ON         OK
<       Auto-Eco        >

21.0°C           21.04
           OFF

Mode:ECO      Menu
Temp:22°C       Fan:1

Mode:ECO      Menu
Temp:22°C       Fan:1

 
Exempel på funktion med funktionen AUTO-ECO 
 Om omgivningstemperaturen som detekterats av sonden och som 
visas på kontrollpanelen är 15°C och den inställda temperaturen är 
20°C, ställer sig kaminen (enligt en förinställd skala) på 5:e effekt och 
släcks tillfälligt och automatiskt när en temperatur på 20°C uppnåtts 
(STANDBY). När omgivningstemperaturen går under det inställda 
värdet på kontrollpanelen (exempel 18°C) och en period för släckningen 
gått, tänds kaminen på nytt automatiskt och ställs in drift tills  20°C 
uppnås på nytt. Om temperaturen som lästa av av omgivningssonden 
förblir över det inställda värdet på termostaten (exempel 20-21°C) 
förblir kaminen släckt. 
På detta läge kan tändningen göras av användaren genom att ställa in 
termostatens temperatur på nytt till ett värde som överstiger 
omgivningens eller genom att släcka kaminen med knappen B några 
sekunder och därefter sätta på den igen med samma knapp. 
Läget “AUTO-ECO” behövs inte ställas in på nytt eftersom det sparats 
från den sista användningen. 

4.7.4.1.  Aktivering/inaktivering av AUTO-ECO  

Detta läge gör att du kan optimera kaminens förbrukning om den 
används i mycket isolerade omgivningar.  
Med fjärrkontrollen går det inte att aktivera funktionen AUTO-ECO. När 
detta alternativ aktiveras, visas AUTO-ECO på kontrollpanelens 
display. 
 
Från startskärmen med texten OFF, tryck på vilken knapp som helst. 
Skärmen med texten MENY visas. 
Med knappen nere till höger, bläddra fram till INSTÄLLNINGAR, tryck på 
knappen uppe till vänster för SET och bläddra på nytt med knappen 
nere till höger fram till AUTO-ECO. Välj SET på nytt uppe till höger och 
med knappen nere till höger eller vänster, ställ in OFF eller ON och 
tryck på OK för att spara inställningen. När du nu går tillbaka till 
startmenyn kan du se att inställningen av läget är ECO. Med knapparna 
nere till vänster och höger går det att ställa in temperaturen och 
fläktarnas hastighet för varmluftens spridning. 
 

För att inaktivera funktionen AUTO-ECO, följ denna procedur. 
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4.8.  VENTILATION MED  VARMLUFT  

Kaminerna Star - Ego har en invändig fläkt för att sprida varmluften 
som kan ställas in på 5 olika hastigheter när som helst och oberoende 
av om kaminen befinner sig på manuellt eller automatiskt läge. 
Hastigheterna som kan väljas är 5 samt den automatiska funktionen.  
För att välja hastigheten, efter att du tryckt på knappen nere till höger, 
tryck på den igen för att öka eller sänka ventilationskraften. Utöver den 
5:e hastigheten finns ett ytterligare val som kallas AUTO (visas på 
panelen efter den 5:e hastigheten med ett A). Denna funktion gör att 
du kan "blockera" ventilationshastigheten till eldlågans styrka. Med 
detta alternativ valt förutser kaminen själv att välja fläktens hastighet 
grundat på eldlågans styrka. 
Detta alternativ kan väljas genom att trycka på knappen nere till höger 
och gå igenom de olika hastigheterna 1-2-3-4-5. På kontrollpanelen 
visas A.   
 

Exempel med ventilation som ställts in på AUTO: 
Om eldlågan har en styrka på 3, ställs fläkten automatiskt in på 
hastighet 3 eller om eldlågan har en styrka på 5, ställs fläkten in 
automatiskt på hastighet 5 och så vidare. 
 

  

Om knappanelen på kontrollpanelen förblir inaktiv 
under 10 sekunder, lämnar fjärrkontrollen 
automatiskt ventilationens inställningsläge och 
bekräftar inte den sista inställningen. 

 

 

Vid valet av fläktens hastighet rekommenderas det 
att inte välja en mycket låg hastighet (1ª eller 2ª) 
när kaminen står på maximal prestanda eftersom 
det kan orsaka en överhettning av strukturen. 
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Esc        Off          Set
<         Chrono         >

Esc                       Set
<      Date setting     >

Esc        Off         Ok
<          Sleep         >

Esc       02:00         Ok
<           Sleep         >

21.0°C           21.04
           OFF

Mode:AUTO     Menu
Temp:22°C       Fan:A

4.9.  SLEEP-FUNKTION 

Denna funktion har som syfte att göra en programmerad släckning 
snabbare, utan behovet att programmera TIMERN i kaminen.  
För att enkelt förklara funktionen SLEEP, kan vi säga att den gör att 
kaminen kan släckas från och med minst + 10 minuter i förhållande till 
tiden som lästs av (till exempel, om klockan är 8.50 kan den släckas 10 
minuter efter, det vill säga klockan 9.00) och högst inom ett dygn 
(23.50 timmar). Funktionen SLEEP kan aktiveras och visas på displayen 
endast när kaminen är tänd, det vill säga om knappen B hålls ner och 
texten TÄNDNING visas på displayen.  
För att ställa in funktionen, tryck på Meny med knappen uppe till 
höger. På skärmen visas Datum och timmar. Bläddra därefter ner 
med knappen nere till höger tills Sleep visas. Bekräfta med knappen 
Set. Med knappen nere till höger, ställ in släckningstiden. 
På kontrollpanelens display visas 00:10 i mitten. Det går att välja tiden 
genom att trycka på knappen nere till höger eller vänster om du vill öka 
eller minska tiden. För att bekräfta valet, tryck på knappen OK (uppe 
till höger). Annars kan du lämna med ESC (uppe till vänster) och ingen 
inställning sparas.  
 

  

När sleep ställts in, ändras kaminens status på 
startskärmen (on/off) med texten sleep 14.50 
(exempel). 

 
 

4.10.  TIMER 

Detta funktionsläge tillåter en programmering av tändningen och 
släckningen av kaminen på automatiskt sätt. 
I normala fall är PROGRAMLÄGET inaktivt på kaminerna. 
Basinställningarna för PROGRAMLÄGET är: 
 Klocka/Clock 
 Dagens datum/Current day 
 Val av vecko-/dagsprogram 

4.10.1.  Dagens datum och klocka 
Se avsnitt 4.5.1. för att lära dig hur du kan ställa in dagens datum och 
tiden. 

 

 

 

Inställningen av dagens datum och tiden är 
nödvändig för en korrekt funktion av timern. 
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Esc                       Set
<     Date setting     >

Esc        Off          Set
<          Chrono         >

Esc        P00          Ok
<          Chrono         >

Esc        User         Ok
<          Chrono         > 

Esc      Lu P00        Ok
<       Customize       > 

21.0°C           21.04
           OFF

Mode:AUTO     Menu
Temp:22°C       Fan:A

4.10.2.  Aktivering av TIMER och val av program. 
 
INSTÄLLNING AV VECKOPROGRAM  
Nedan förklaras hur funktionen TIMER aktiveras genom att välja 
ett vecko- eller dagsprogram: 
Tryck på knappen Meny och bläddra igenom menyn för datum och tid 
med motsvarande knapp tills texten TIMER visas. Tryck sedan på 
knappen SET för att kunna föra in ett program. I mitten av displayen 
mellan Esc och Ok visas P00. Genom att bläddra fram med knapparna 
under går det att välja mellan 1-10 förinställda veckoprogram på 
kaminens kontrollpanel. 
Välj programmet, i tabellerna i avsnitt 4.11., som bäst motsvarar dina 
krav på uppvärmningen av din bostad och spara programnumret på 
kontrollpanelens display. Bekräfta med knappen OK. Om inget av de 
förinställda 10 programmen motsvarar dina personliga krav, går det att 
skapa ett personligt veckoprogram (se nästa avsnitt). 
 

  

Om knappanelen förblir inaktiv under 10 sekunder, 
lämnar kontrollpanelens display automatiskt timerns 
inställningsläge och bekräftar inte den sista 
inställningen. 

 

För att bekräfta valet av TIMER, tryck på OK. 
 

 

VARNING! 
Funktionen TIMER kan aktiveras/inaktiveras både 
med tänd och släckt kamin. 
Om ett timerprogram aktiverats, ändras kaminens 
funktionsläge på startskärmen (on/off/tändning) 
med texten “TIMER P01 aktiv” (exempel) 

 
 
INSTÄLLNING AV PERSONLIGT PROGRAM 
Om ett av de förinställda veckoprogrammen inte uppfyller kraven för 
uppvärmningen av din bostad, går det att kombinera olika dagsprogram 
som förutses i fjärrkontrollens minne för att skapa ett personligt 
veckoprogram. 
Det finns 60 veckoprogram som du kan välja och du kan välja 
olika program för varje veckodag. 
För att aktivera detta alternativ, följ beskrivningen ovan för att ställa in 
veckoprogrammet. Välj programmet ANVÄNDARE istället för ett av 
programmen som finns i tabellen över veckoprogram (från P01 till P10). 
Efter att programmet ANVÄNDARE valts, tryck på SET och på displayen 
visas Lu P00 (där P00 blinkar) medan på den nedre delen visas 
ANPASSAT. Genom att trycka på motsvarande knapp (nere till höger 
eller vänster) går det att aktivera dagsprogrammeringen. Genom att 
bläddra med höger eller vänster knapp på kontrollpanelen, går det att 
välja det önskade programmet från 1 till 60, och se tabellen i avs. 4.11. 
Efter att det önskade programmet valts för den aktiva dagen, (t.ex. 
nr.32 för MÅ = Måndag) tryck på knappen OK uppe till höger. På 
displayen visas Ma P00 (där P00 blinkar). Fortsätt programmeringen till 
dagen Sö=Söndag.   
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Om du inte vill ställa in ett program för en veckodag, välj 
programmet 00 och bekräfta med OK. Fortsätt med 
programmeringen.  
 

  

Om ett timer-program är aktivt men användaren 
bestämmer sig för att sätta på/stänga av kaminen 
innan, gäller kommandot som ges av användaren och 
inte timerns. Nästa kommando från timern ignoreras 
i detta fall. 
Exempel: om timern förutser en tändning av kaminen 

klockan 10:00 men användaren fryser 
klockan 9:00 och vill sätta på kaminen, 
kan kaminen sättas på med knappen 5. 
Klockan 10:00 ignoreras timern, som 
förutser en tändning, eftersom kaminen 
redan är igång. 

 

 

VIKTIG INFORMATION 
Tändningen av kaminen tar 10/15 minuter. 
För att reglera tändningens tid, ta hänsyn till denna tid. 
Släckningen av kaminen kräver ungefär 30 minuter under 
vilka ackumulerad värme fortsätter att komma från 
kaminen. Beräkna att denna tid medger en bra 
bränslebesparing. 

4.10.3.  Inaktivering av TIMER.  
För att inaktivera TIMERN, gå till menyn för programmering och 
bekräfta OFF. 
 

4.11.  FÖRINSTÄLLDA VECKO- OCH DAGSPROGRAM 

4.11.1.  Veckoprogram  
Veckoprogrammen som valts av MCZ och som sparats i kaminens 
kontrollpanel, har utvecklats för att tillfredsställa de flesta användarna 
som förblir utanför bostaden under arbetstimmarna (operatörer, 
handelsresesande, anställda, skiftarbetare, osv...) och personerna som 
förblir oftast hemma (hemmafruar, äldre, osv…). 
Utöver detta har kaminen även förutsetts för ett andra hem som 
används endast under helgerna (t.ex. hem i fjällen) och som vill hitta 
hemmet redan varmt. 
För de som har speciella krav och inget av veckoprogrammen passar 
dessa krav, är det möjligt att anpassa veckoprogrammet med hjälp av 
de sju olika programmen för varje dag i veckan (se kapitel 4.11.2). 
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No. DAYS

Mon-Fri

Sa-Su

Mon-Fri

Sa-Su

Mon-Fri

Sa-Su

Mon-Fri

Sa-Su

Mon-Fri

Sa-Su

Mon-Fri

Sa-Su

Mon-Sa

Su

Mon-Sa

Su

Mon-Sa

Su

Fri

Sa-Su

PROGRAMMES HOURS

On
Off

2
0.

00

2
1.

00

22
.0

0

23
.0

0

18
.0

0

1
9.

0
0

0
.0

0

0.
00

9.
00

1
.0

0

2
.0

0

3.
0

0

14
.0

0

1
5.

0
0

1
6.

00

17
.0

0

6
.0

0

7
.0

0

8.
0

0

13
.0

0

12
.0

0

1
0.

0
0

1
1.

00

4.
00

5
.0

0

P04

P05

P01

P10

P08

P06

P09

P07

P02

P03
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4.11.2.  Dagsprogram  

PROGR.

N°

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1
6.

00

17
.0

0

7
.0

0

8.
0

0

1
0.

0
0

1
1.

00

12
.0

0

13
.0

0

14
.0

0

1
5.

0
0

22
.0

0

23
.0

0

0
.0

0

0.
00

18
.0

0

1
9.

0
0

2
0.

00

21
.0

0

5
.0

0

6
.0

0

9.
00

1
.0

0

2
.0

0

3.
0

0

4.
00

HOURS

 



 
PELLETSKAMINER Kapitel 4

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSHANDBOK Sida 43  
 

Funktionssätt           Teknisk service - Rättigheter förbehålls av MCZ S.p.A. - Kopiering förbjuden

 

 

4.12.  PRAKTISKA EXEMPEL PÅ DAGSPROGRAM 

4.12.1.  Inställning av ett dagsprogram 
En användare som till exempel inte har bestämda tider under dagen 
(egen företagare, osv.) men som vet att han/hon kommer att vara 
hemma de följande dagarna under följande tider: 
 

 MÅNDAG   hemma fram till 10:00 och från 17:00 och framåt 
 TISDAG   hemma fram till 08:00 och från 14:00 och framåt 
 ONSDAG  förblir hemma hela dagen och vill ställa in ett program 
 TORSDAG  förblir hemma hela dagen 
 FREDAG   hemma fram till 09:00, från 12:00 till 15:00 och från 18:00 och framåt 
 LÖRDAG  hemma endast från18:00och framåt 
 SÖNDAG  hemma endast från14:00och framåt 

 

Beroende på dessa tider väljer vi dagsprogrammen som finns i tabellen 
i avsnitt 4.11.2 som bäst passar dessa krav. 

 MÅNDAG   Program 20 
 TISDAG   Program 43 
 ONSDAG   Program 00 
 TORSDAG   Program 13 
 FREDAG   Program 34 
 LÖRDAG   Program 10 
 SÖNDAG   Program 08 

 
För att aktivera denna typ av inställning följ anvisningarna i avs. 4.10 
sida 39. 
 

4.13.  SÄKERHETER 

Kaminen levereras med de följande säkerhetsanordningarna: 
 TEMPERATUR- RÖKSOND 

Läser av rökens temperatur och ger klartecken för start eller 
stannar upp kaminen när rökens temperatur går ner under det 
förinställda värdet. 

 TEMPERATURSOND I PELLETBEHÅLLAREN 
Om temperaturen överstiger det inställda säkerhetsvärdet, stanna 
omedelbart upp kaminen. För att starta om den måste sonden 
återställas efter att kaminen kylts ner. 

 ELEKTRISK SÄKERHET 
Kaminen skyddas mot kraftiga strömväxlingar genom en 
huvudsäkring som sitter i manöverpanelen bak på kaminen. Övriga 
säkringar för att skydda kretskorten finns även på denna. 

 SKADA PÅ FLÄKTEN 
Om fläkten stannar upp blockerar kretskortet omedelbart 
matningen av pellet och ett larm aktiveras. 

 SKADA PÅ VÄXELMOTOR 
Om växelmotorn stannar upp, fortsätter kaminen att fungera tills 
en minimal kylning uppnås. 
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 TILLFÄLLIGT STRÖMAVBROTT  
Om det uppstår ett strömavbrott under kaminens funktion, ställer 
sig kaminen på en avkylning när strömmen kommer tillbaka och 
tänds sedan automatiskt. 

 MISSLYCKAD TÄNDNING 
Om ingen eldlåga bildas under tändningsfasen ställer sig kaminen 
på larm. 

 

 

 

DET ÄR FÖRBJUDET ATT ÄNDRA PÅ 
SÄKERHETSANORDNINGARNA 
Endast efter att orsaken som orsakat en aktivering av 
säkerhetssystemet åtgärdats, går det att sätta på kaminen 
vilket återställer sondens automatiska funktion. För att 
förstå vilket fel som uppstått, se handboken som förklarar 
hur det skall åtgärdas beroende på det larmmeddelande 
som visas. 

  VARNING! 
Om kaminen INTE används på det som förklaras i denna 
instruktionsbok, avsäger sig tillverkaren allt ansvar för kropps- 
och materialskador som kan inträffa. Denna avsäger sig även 
allt ansvar för kropps- och materialskador som inträffar på 
grund av att alla regler i handboken inte respekterats. 
Uppmärksamma även: 
 Tillämpa nödvändiga medel och/eller 

försiktighetsåtgärder vid underhåll, rengöring och 
reparation. 

 Ändra inte på säkerhetsanordningarna. 
 Ta inte bort säkerhetsanordningarna. 
 Anslut kaminen till ett effektivt rökutsugningssystem. 
 Kontrollera först att omgivningen där den installeras har 

en lämplig ventilation. 

 

4.14.  SIGNALERING AV LARM 

Om det uppstår funktionsfel, ställer sig kaminen på släckning pga larm 
och underrättar användaren om typen av skada som uppstått genom 
en tresiffrig kod som visas på kaminens kontrollpanel (och en kort 
beskrivning av larmet).  
Tabellen som följer beskriver möjliga larm som signaleras av kaminen 
tillsammans med respektive kod som visas på panelen och bra förslag 
för att lösa problemet. 
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TEXT PÅ 
DISPLAY TYP AV PROBLEM LÖSNING 

A01 Elden tänds inte 

Kontrollera nivån av pellet i behållaren. 
Kontrollera att eldstaden sitter riktigt på sätet och inte 
har beläggningar från förbränningen; 
Kontrollera om tändstiftet värms upp. 

A02 Onormal släckning av elden Inträffar vid en släckning som beror på att det inte 
finns bränsle (tom behållare).  

A03 
Temperaturen i pelletbehållaren överstiger
den förutsedda säkerhetsgränsen. 
Överhettning av strukturen 

Strukturen är för varm eftersom produkten varit igång 
för många timmar på maximal effekt eller på grund av 
en dålig ventilation eller på grund av att luftfläktarna är 
skadade. När kaminen är tillräckligt kall, använd 
knappen B på kontrollpanelen eller OFF på 
fjärrkontrollen för att annullera larmet A03. Efter att 
larmet annullerats kan kaminen sättas på. 

A04 Temperaturen på den utsläppta röken
överstiger fastställa säkerhetsgränser. 

Kaminen släcks automatiskt. Låt kaminen kylas ner 
under några minuter och sätt på den igen.  
Kontrollera att röken släpps ut och typen av pellet som 
används. 

A06 Rökutsugningen kan inte garantera luften som
krävs för en korrekt förbränning. 

Problem med dragningen eller tilltäppning av 
eldstaden. 
Kontrollera om eldstaden är tilltäppt av beläggningar 
och gör eventuellt rent den. 
Kontrollera och gör eventuellt rent rökledningen och 
luftinsläppet.   

A07 
Under kaminens funktion uppstod ett
okontrollerat luftinsläpp i förbränningskammaren
eller en tilltäppning av rökgaskanalen. 

Orsakat av en långvarig öppning av luckan till eldlågan 
eller en luftinfiltrering (t.ex. inspektionsplugg på fläkten
saknas). Om det inte beror på dessa faktorer, 
kontrollera och gör eventuellt rent rökledningen och 
rökgaskanalen. 

A08 Skadad fläkt 

Kontrollera rengöringen av fläktens utrymme för att se 
om det finns smuts som blockerar den. 
Om det inte är fallet är fläkten skadad. Kontakta en 
auktoriserad servicecentral för att byta den. 

A09 Röksonden är skadad och läser inte av rökens
temperatur riktigt. Kontakta en auktoriserad servicecentral för att byta den. 

A10 Tändstiftet är skadat Kontakta en auktoriserad servicecentral för att byta den. 

A11 Skada på pelletmatningen Kontakta en auktoriserad servicecentral för att byta den. 

A13 Skada på kretskortet Kontakta en auktoriserad servicecentral för att byta den. 

A14 Skada på luftflödets sensor 
Detta larm blockerar inte kaminen utan visas endast på 
skärmen. Kontakta en auktoriserad kundservice för att 
byta den. 
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4.15.  Lämna larmvillkoret 

Om det uppstår ett larm, tryck och håll ner knappen on/off för att 
återställa kaminens normala funktion. Efter en kort kontroll, om 
orsaken som orsakat larmet inte kvarstår, lämnar kaminen 
larmtillståndet och kan startas om.  
 

4.15.1.  Blockering av kaminen 
Orsakerna till en mekanisk blockering av kaminen kan vara de följande: 
 

 Överhettning av strukturen (“A03”) 
 Överhettning av röken (“A04”) 
 Under kaminens funktion uppstod ett okontrollerat luftinsläpp i 

förbränningskammaren eller en tilltäppning av rökgaskanalen. 
(“A07”) 

 

HUR DU SKALL GÖRA: 
Om “A03” visas: är strukturen för varm eftersom produkten varit igång 
för många timmar på maximal effekt eller på grund av en dålig 
ventilation eller på grund av att luftfläktarna är skadade  
När kaminen är tillräckligt kall, använd knappen B på kontrollpanelen 
eller OFF på fjärrkontrollen för att annullera larmet A03. Efter att larmet 
annullerats kan kaminen sättas på. 
Om larmet “A04”  inträffar släcks kaminen automatiskt. Låt den kylas 
ner under några minuter och sätt sedan på den igen. Annullera larmet 
och starta om. 
Om “A07” visas: orsakat av en långvarig öppning av luckan till 
eldlågan eller en luftinfiltrering (t.ex. inspektionsplugg på fläkten 
saknas). Om det inte beror på dessa faktorer, kontrollera och gör 
eventuellt rent rökledningen och rökgaskanalen. 
Endast efter att orsaken till blockeringen definitivt åtgärdats 
kan kaminen tändas på nytt. 
 

Info     ALARM    A02
Flame extinction

Esc     ALARM     A02
      Fill pellet tank

 
 
 
 

Exempel: Larm på 
kontrollpanelens display 
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F
G

5. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING 
 

 

VARNING! 
Alla rengöringar av samtliga delar skall utföras med 
kall kamin och med elkontakten urkopplad. 
Kaminen kräver lite underhåll om den används med 
certifierad pellet av kvalitet. 

 

5.1.  RENGÖRING VARJE DAG OCH VECKA SOM 
SKALL UTFÖRAS AV ANVÄNDAREN 

5.1.1.  Innan varje tändning  
Töm askan och ta bort eventuella beläggningar från eldstaden “F” med 
motsvarande utrustning eftersom det kan täppa till lufthålen.   
Om pellet tar slut i behållaren kan det samlas pellet som inte förbränts i 
eldstaden. Töm alltid eldstaden från resterna innan varje tändning. 
 

 

KOM IHÅG ATT ENDAST EN ELDSTAD SOM PLACERATS 
OCH RENGJORTS RIKTIGT KAN GARANTERA EN 
TÄNDNING OCH EN BÄSTA MÖJLIGA FUNKTION AV 
DIN PELLETSKAMIN 

 

För en effektiv rengöring av eldstaden, dra ut den helt från sätet och 
gör noggrant rent alla hål och gallret på botten. Genom att använda 
pellet av bra kvalitet räcker det att använda en pensel för att hålla 
eldstaden ren för en bra funktion. Om det finns hårda beläggningar, 
använd verktyget av stål som levereras i serie med kaminen. 

5.1.2.  Kontroll var 2:e/3:e dag 
Gör rent och töm asklådan “G” och var försiktig med varm aska.  
Endast om askan är helt kall kan en dammsugare användas för att 
avlägsna den. I detta fall, använd en dammsugare som kan suga upp 
bitar av en viss storlek, typ "industridammsugare". 
Hur ofta som en rengöring krävs beror på din egen erfarenhet och 
pelletens kvalitet.  
Det rekommenderas att inte överstiga 2 eller 3 dagar.  
Efter arbetet, sätt tillbaka asklådan under eldstaden och kontrollera att 
den sitter riktigt. 

Exempel på en ren eldstad 

Exempel på en smutsig eldstad 

Rengöring av utrymmet där askan samlas 
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5.1.3.  Rengöring av rutan 
För rengöringen av keramikrutan rekommenderas en torr pensel eller, 
om den är mycket smutsig, ett rengöringsspray i måttlig mängd och en 
trasa.  
 

 

VARNING! 
Använd inte produkter med slipeffekt och spreja 
ingen rengöringsprodukt för rutan på lackerade delar 
och på luckans packningar (sträng av keramikfiber) 

5.1.4.  Rengöring av luftfiltret  
Bak på kaminen, vid förbränningsluftens inloppsrör Ø 5 cm, sitter ett 
luftfilter av metall som förhindrar att smuts kan tränga in i motorn och 
den invändiga sensorn.  
Det rekommenderas att kontrollera, var 15:e/20:e dag att filtret är rent. 
Ta bort ludd eller material som lagts på det. 
Kontrollen och en eventuell rengöring skall utföras oftare om det finns 
husdjur. 
För en rengöring av filtret, skruva bara loss knoppen som håller filtret 
på luftinsugningsröret och dra ut filtret i den riktning som anges av 
pilen. För att göra rent det, använd en pensel eller en fuktig trasa eller 
tryckluft. 
 

 

Filtret är gjort av ett metallnät och är mjukt och 
formbart. Var därför försiktig under rengöringen att 
det inte kläms eller förstörs. Om det är trasigt måste 
det bytas ut  

 

VARNING! 
Låt aldrig kaminen fungera utan luftfiltret. MCZ 
ansvarar inte för eventuella skador på de invändiga 
komponenterna om inte denna föreskrift respekteras. 

 

Rengöring av rutan 

Demontering av luftfiltret för rengöring 
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5.2.  RENGÖRING SOM SKALL GÖRAS AV EN 
SPECIALISERAD TEKNIKER 

5.2.1.  Rengöring av värmeväxlaren 
Efter vintersäsongen måste utrymmet där röken går igenom 
göras rent. 
Denna rengöring skall obligatoriskt utföras för att underlätta en allmän 
borttagning av alla förbränningsrester, innan de med tiden och pga fukt 
pressas ihop och gör att de är svåra att avlägsna. 
 

RENGÖRING AV VÄRMEVÄXLAREN: 
RENGÖRING AV DET ÖVRE UTRYMMET 
Med kall kamin, ta bort överdelen av gjutjärn “A”, och montera ner 
sidorna enligt beskrivningen i avs. 3.3., ta bort överdelen av gjutjärn 
“C”. Montera nu ner pluggen (genom att skruva loss skruvarna) “E”, 
montera ner värmeväxlaren D och gör rent inspektinshålet (se pilen): 
Med en hård stång eller flaskborste, skrapa eldstadens väggar så att 
askan faller ner “H”. 
Gör rent och montera tillbaka allt. Använd en ny packning. 
RENGÖRING AV DET UNDRE UTRYMMET 
Ta bort asklådan “G” , skruva loss skruvarna och ta bort pluggen “E”. 
Avlägsna askan och sotet som samlats i värmeväxlaren “H” med 
dammsugaren. Ta även bort eldstaden “F” och gör rent den var 
2:e/3.e dag enligt förklaringen i kap. 5.1. 
Det rekommenderas att göra rent värmeväxlarens överdel efter 
säsongslutet. Det skall helst utföras av en tekniker som auktoriserats av 
MCZ eftersom packningarna som sitter under pluggen“C” och “E” skall 
bytas ut. 
 
 

RENGÖRING AV RÖKGASKANALEN OCH KONTROLLER I 
ALLMÄNHET: 
Gör rent rökutsugningssystemet speciellt vid de T-formade rörmuffarna, 
böjningarna och eventuella horisontala delar. 
För information om rengöringen av rökgaskanalen, kontakta en 
skorstensfejare. 
Kontrollera keramikpackningarnas tätning som sitter på kaminens dörr. 
Vid behov, beställ nya packningar av återförsäljaren för bytet eller 
kontakta en auktoriserad kundservice för att få arbetet utfört. 
 

 

VARNING:  
Hur ofta rökutsugningssystemet skall göras rent 
beror på användningen av kaminen och typen av 
installation. 
MCZ rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad 
kundservice för underhåll och rengöring efter 
säsongslutet eftersom den även kommer att göra en 
allmän kontroll av komponenterna. 

 

Rengöring av det undre utrymmet 

E
F

G

H

Rengöring av det övre utrymmet 
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5.2.2.  Urdriftställning (säsongens  slut) 
Vid slutet av vintern, och innan kaminen skall släcks, rekommenderar vi 
att man tar bort all pellets från tanken med hjälp av en dammsugare 
med ett långt rör. 
Under den tid som kaminen inte skall användas skall den 
kopplas från elnätet och ställas undan på en torr plats skyddad 
mot väder. Vi rekommenderar för en större säkerhet, och 
framför allt då det finns barn i närheten, att man drar ur 
elkabeln från kaminens baksida. 
Om kontrollpanelen inte tänds när kaminen sätts på, genom att 
strömbrytaren trycks ner på baksidan, betyder det att säkringen kanske 
måste bytas ut. 
På baksidan av kaminen finns en säkringsbox som sitter under 
eluttaget. Öppna locket på säkringsboxen med en skruvmejsel och byt 
vid behov ut dem (3,15 A fördröjd). 

5.2.3.  Kontroll av invändiga komponenter 

 

VARNING! 
Kontrollen av de invändiga elektromekaniska 
komponenterna skall endast utföras av kompetent 
personal specialiserad på förbränning och elektricitet.  

 

 

Det rekommenderas att utföra detta periodiska underhåll varje år 
(kanske med ett programmerat servicekontrakt) genom en 
syngranskning och funktionskontroll av de invändiga komponenterna: 
Nedan sammanfattas kontrollerna och/eller underhållen som måste 
utföras för en riktig funktion av kaminen. 
 
 
 

DELAR / PERIOD 1 DAG 2-3 DAGAR 30 DAGAR 60-90 DAGAR 1 ÅR
Eldstad ●  

Utrymmet där askan 
l

 ●  
Asklåda  ●  

Ruta  ●  
Undre värmeväxlare  ● 
Hela värmeväxlaren   ●

Rökledning  ●  
Dörrpackning   ●

Luftfilter  ●  ●
Rökgaskanal   ●

Batteri till fjärrkontroll 
(om köpt/tillval)     ● 
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6. SKADOR / ORSAKER / LÖSNINGAR 
 

 

VARNING:  
Alla reparationer skall endast utföras av en 
specialiserad tekniker med släckt kamin och 
urkopplad elkontakt. 

 

FEL MÖJLIGA ORSAKER ÅTGÄRDER 
Pellet matas inte in i 
förbränningskammaren. 
 
 

 Pelletbehållaren är tom. 
 Matningsskruven blockeras av spån.  
 
 Växelmotor skadad. 
 Skada på kretskortet. 

 Fyll på pelletbehållaren. 
 Töm behållaren och frigör 

matningsskruven från spånet för hand. 
 Byt ut växelmotorn. 
 Byt ut kretskortet. 

Elden släcks eller 
kaminen stannar upp 
automatiskt. 

 Pelletbehållaren är tom. 
 Ingen pellet matas. 
 Säkerhetssonden för pelletens 

temperatur har ingripit. 

 
 Dörren är inte stängd riktigt eller 

packningarna är slitna. 
 Olämplig pellet. 
 
 Dålig tillförsel av pellet. 
 
 Smutsig förbränningskammare. 

 Tilltäppt utsläpp. 
 Motor för rökutsläpp på funktionsfel. 

 Fyll på pelletbehållaren. 
 Se föregående fel. 
 Låt kaminen kylas ner helt, återställ 

termostaten tills blocket släcks och sätt på 
kaminen på nytt. Om problemet kvarstår, 
kontakta en kundservice. 

 Stäng dörren eller byt ut packningarna 
med andra originala.  

 Byt typen av pellet med ett som 
rekommenderas av tillverkaren. 

 Låt en kundservice kontrollera 
införseln av bränslet. 

 Gör rent förbränningskammaren enligt 
instruktionerna i handboken. 

 Gör rent rökgaskanalen. 
 Kontrollera och byt eventuellt ut 

motorn. 

Kaminen fungerar under 
några och minuter och 
släcks sedan. 

 Tändningsfasen har inte slutförts. 
 Tillfälligt strömavbrott. 
 Tilltäppt rökledning. 
 Skadade eller förstörda 

temperatursonder. 
 Fel på glödstiften. 

 Gör om tändningsfasen. 
 Se föregående instruktioner. 
 Gör rent rökgaskanalen. 
 Kontroll och byte av sonder. 
 Kontroll och eventuellt byte av 

glödstift. 
Pellet samlas i 
eldstaden, rutan på 
dörren är smutsig och 
lågan är låg, 

 Otillräcklig förbränningsluft. 
 
 
 
 

 Fuktig eller olämplig pellet. 
 Motorn för rökutsugningen är skadad. 

 Se till att luftintaget finns och inte är 
tilltäppt. 

 Kontrollera att luftfiltret som sitter på 
luftintagets rör Ø 5 cm inte är tilltäppt. 

 Gör rent eldstaden och kontrollera att alla 
hål är öppna. 

 Utför en allmän rengöring av 
förbränningskammaren och rökledningen. 

 Kontrollera skicket på dörrens packningar. 
 Byt typen av pellet 
 Kontrollera och byt eventuellt ut 

motorn. 
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FEL MÖJLIGA ORSAKER ÅTGÄRDER 

Motorn för 
rökutsugningen 
fungerar inte 
 
 
 
 
 

 Kaminen har ingen elspänning. 

 Motorn är skadad. 

 Kretskortet är skadat. 
 Kontrollpanelen är skadad. 
 

 Kontrollera nätets spänning och 
säkringen. 

 Kontrollera motorn och 
kondensatorn och byt eventuellt ut 
den. 

 Byt ut kretskortet 
 Byt ut kontrollpanelen. 

Luftfläkten stannar 
aldrig upp. 

 Den termiska temperatursonden är trasig 
eller skadad. 

 Skadad fläkt 

 Kontrollera sondens funktion och 
byt eventuellt ut den. 

 Kontrollera motorns funktion och 
byt eventuellt ut den. 

Fjärrkontrollen 
fungerar inte (om 
köpt/tillvall) 

 Fjärrkontrollens batteri är urladdat. 
 Skadad fjärrkontroll 

 Byt batteriet 
 Byt fjärrkontrollen. 

På automatiskt läge 
fungerar kaminen 
alltid på maximal 
effekt. 

 Termostaten står på maximalt läge. 
 Funktionsfel på temperatursonden. 
 
 Trasig eller skadad kontrollpanel. 

 Ställ in termostatens temperatur på nytt. 
 Kontroll och eventuellt byte av 

sonden. 
 Kontroll och eventuellt byte av 

panelen. 

Kaminen startar inte  Strömavbrott. 

 Pelletsonden är blockerad. 

 Säkring har gått. 
 

 Kontrollera att elkontakten sitter i och att 
huvudströmbrytaren står på  “I”. 

 Frigör den med hjälp av den bakre 
termostaten och byt ut termostaten 
om det uppstår på nytt. 

 Byt ut säkringen. 
 

Kaminen tänds inte  Kontrollera att eldstaden är ren 
 
 Kontrollera eldstadens placering 
 Kontrollera att glödstiftet värmer 
 Utsläpp eller rökledning tilltäppt 

 Gör rent eldstaden från eventuella 
beläggningar eller rester av pellet som 
inte förbränts. 

 Placera om eldstaden på dess säte. 
 Kontroll och eventuellt byte 
 Gör rent rökutsläppet och/eller 

rökledningen 

 

 

VARNING! 
Arbetena som markerats med fet stil får endast 
utföras av specialiserad personal från MCZ.  
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar och upphäver 
garantin om detta villkor inte respekteras. 
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7. KOPPLINGSSCHEMAN  

 
TECKENFÖRKLARING KABLING AV MODERKORT 

1. Kontrollpanel  
2. Omgivningssond 
3. Röksond  
4. Modemanslutning 
5. Brytare 
6. Glödstift  
7. Fläkt för evakuering av rök 

8. Växelmotor 
9. Termostat till kontakt 
10. Luftfläkt  
11. Kontroll av varv på rökutsugningens fläkt  
12. Luftflödets sensor  
13. Kollektor för gränssnitt av omgivningens termostat 

 
OBS. Elkablarna för varje komponent har förkablade kontakter med olika mått.  
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