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Vi gratulerar dig till utmärkt val!  

Vi önskar dig många trevliga stunder med din nya kamin. Kaminen är tillverkad och testad enligt EN 13240 och överensstämmer med 

den godkända dokumentationen. 

Du kan förvänta dig att du kommer att få möjlighet att använda din spis för det ändamålet den gjordes för, under en lång tid, och med 

minsta möjliga underhåll. Det är därför vi har ett råd till dig, vilket bara är till din fördel: 

Lämna inte instruktionerna olästa. Installationen och driften av en eldstad är anslutna med olika rättsliga skyldigheter, som 

förklaras i denna instruktion. Enligt de lagar och regler för säkerheten vid användning av en kamin av sådan klass, är köparen 

och användaren av spisen skyldig, med hjälp av denna instruktion, för att informera sig om installation och rätt användning av 

produkten. 

Innan du får göra en nyinstallation av eldstaden och uppförandet av skorstenen krävs att en Bygganmälan görs till din 

byggnadsnämnd. Närmare anvisning och råd får du om du vänder dig till Byggnadskontoret i din kommun. 

Korrekt installation och noggrann exploatering är för den kaminen en stor nödvändighet för dess perfekta funktion och livslängd.  

Respektera alla anvisningar i denna instruktion då garanterar det att din kamin kommer att ge dig mycket glädje. 

Genom att hålla anvisning i ett gott skick, kommer du alltid att kunna informera dig om rätt underhåll av spisen före början av 

eldningssäsongen. 

1. VENTILATIONS KRAV 
 

Driften av kaminen kräver luft utöver den som krävs för primär och sekundär reglerings av luft. 

Denna luftintaget är obligatorisk när bostaden är utrustad med mekanisk ventilation. Munstycke för luftintaget måste placeras antingen 

direkt utanför eller på en plats med extern ventilation och skyddas av ett galler. Luftintaget skall vara placerade så nära som möjligt till 

kaminen. Det måste kunna stängas. När kamin används vara noga med att se till att den är fri från eventuella hinder. Tvärsnittet av 

luftintaget måste vara åtminstone lika med en fjärdedel av tvärsnittet av rökstosen med ett minimum av 50 cm 2. Det kan det vara 

nödvändigt att stänga av det mekaniska ventilationssystemet för att undvika nedslag av rök i rummet när dörren öppnas. Vid system 

med mekanisk ventilation är nödvändigt för att säkerställa intaget av uteluft. Vid drift måste intaget vara öppet. Det är viktigt att gallret 

inte stänger av sig själv och var utformade så att de inte kan fylla. 

OBS: Särskilt i utrymmen där det finns täta fönster och dörrar för att säkerställa en tillräcklig mängd förbränningsluft! 

Om andra uppvärmnings enheter användas samtidigt, måste ytterligare tvärsnitt av frisk luft input ges för dessa enheter. 

 

2. Eldstadens avstånd från väggen anges i separat bilaga. 
 

3. SKORSTENSDRAG  
Före installation av kamin kontrollera om det statiska trycket, måtten och att skorstenen uppfyller de nödvändiga 

parametrarna för denna kamin. Är du osäker kan du kontakta Skorstensfejarmästaren för råd. 

 

Drag på skorstensdraget ska vara:  

- minsta drag – 6 ± 1Pa;  
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- Nominellt rekommenderat drag – 12 ± 2Pa;  

 

Innan du påbörjar ditt ingrepp i rökkanalen är det viktigt att du låtit Skorstensfejarmästaren besiktiga din kanal. Detta för att 

du skall vara säker på att den är tät och rätt dimensionerad för den eldstad du avser att ansluta. 

 

4. ÖVRIGT: 
Rör inte heta kaminen, var uppmärksamma på barn. 

 

Om golvet är inte värmetålig (mattor, linoleum eller andra av samma slag) en stabil, icke brännbart plattform ska användas, av 

stål, glas eller sten plattor. 

Om det finns några brännbara material eller konstruktioner, bör eldstaden vara borta från dem till det angivna avståndet, eller 

att avyttra ytterligare obrännbart skärm. Vad som gäller för just din modell kan du läsa om i den speciella informationsbladet 

som finns till varje kamin. 

Efter att du har installerat din eldstad måste installationen besiktigas av Skorstensfejarmästaren innan du får börja 

elda. 

 

 

5. Drift av kaminen 
Bränsle 

Det mest lämpliga bränsle är torr ved. Kaminen är avsedd för eldning med ved med en fukthalt upp till 10-15%. 

Användning av kol, koks, kolbaserade produkter, plast, skräp, trasor och andra brännbara ämnen är förbjudet. Vi 

rekommenderar att ved torkas så mycket som möjligt. Den maximala värmeeffekten uppnås efter att veden har torkats 

under minst två års tid. 

Nysågat trä har lite värme effekt, hög luftfuktighet och brinner dåligt - den extraherar en hel del av rökgaser och dessutom 

förorenar miljön. Detta leder till en minimerad livslängd för kaminen och skorstenen. Ökade kondensat av rökgaserna 

leder till blockering av skorstenens drag, och ökar märkbart förorening av glaset. När du använder den, minskas värme 

effekten från spisen upp till 50%, och bränsleförbrukningen ökar dubbelt. Den typen, dimensionen och den 

rekommenderade mängden av bränsle för kaminen finns i informationsbladet som finns till varje kamin. 

 

KOM IHÅG: Det rekommenderas inte att använda följande bränslen i eldstaden: våt eller tjärat ved, tryckimpregnerat 

trä, målat eller limmat trä, spånplattor, plast eller färgbroschyrer, fint kol, papper och kartong (förutom tändningen) 

 Använd inte flytande bränsle. 

 Använd inte kaminen för att bränna avfall. 

 Om eldstaden används för förbränning med otillåtna bränslen då är garantin inte giltig. 

Gemensamt för dessa material är, att under förbränningen kan bildas saltsyra och tungmetaller som är skadliga för miljön 

och kaminen. Saltsyran kan också angripa stålet i skorstenen eller murningen i en murad skorsten. 

 

6. Delar av kaminen 

GLAS 

Det monterade glaset är tillverkat av keramik, som tillåter upp till 750 º C så att den kan inte skadas av temperaturer som uppnås när 

eldning pågår. Men det kan skadas av en mekanisk påverkan vid installationen eller transporten, eller genom att sätta in för stort ved in 

i förbränningskammaren. Omkring glaset finns en 1,5mm luftspalt (luft spolat glas) Glaset tillhör de reservdelar som snabbt är 

utslitna, och det är därför den ingår inte i garantivillkoren.  

Förorenar glaset med sot 

Konstruktionen av dessa kaminer och luftspolningssystemet är av hög klass. Detta hjälper till att glaset hålls rent från besvärande sot 

beläggning.  Sotet ackumuleras endast när det finns dålig förbränning, vilket kan orsakas av följande: 

 det statiska trycket och dimensionen av skorstenen uppfyller inte de nödvändiga parametrarna för denna kamin 

 luftflödet som krävs för förbränningen avslutas för tidigt 

 rätt bränsle inte används- det är mycket viktigt att veden är torr. 

 För att hålla glaset så ren som möjligt från sot, måste ved placeras på ett sådant sätt att den skurna ytan inte är 

vänd mot glaset. 

Vi kan inte påverka dessa faktorer, och det är anledningen till att vi inte kan garantera att glaset inte 

kommer att förorenas med sot. 
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Även om ni eldar i enlighet med våra instruktioner kan en lätt sot beläggning uppstå på glaset. Denna beläggning tar ni lätt bort med en 

torrtrasa. Putsa efter med lite fönsterputsmedel. För kraftigare sot beläggning finns speciella rengöringsmedel/ sot borttagningsmedel 

att köpa.  

Se alltid till att veden har börjat brinna innan luckan stängs. Se också till att veden ej är för grov, fuktig eller av felaktig 

kvalitet. Undviker ni detta minimeras risken för sot beläggning på glasen. Använd aldrig slipande putsmedel, felaktiga 

putsmedel eller trasor/svampar med en slipande beläggning. Luckan/glaset ska vara kall vid rengöring annars det finns risk 

att glaset spricker. 

 

 

TÄTNINGS SNÖR/ LIST 

Tätnings snör är tillverkad av speciell glasfiber och stål och innehåller inte asbest.  Materialen är lätt  slitna under användning och 

tätningarna måste regelbundet bytas. Tätningarna är snabbt slitna delar, och det är därför de inte ingår i garantivillkoren. 

GALLER / ROSTEN 

I den nedre delen av eldstaden finns rosten av gjutjärn. Dessa galler kan blockeras med spikar i trä material, mindre delar av trä, 

återstoden etc. Det är rekommenderat att regelbundet rensa gallret för att behålla dess funktion. På grund av felaktigt underhåll, t.ex. 

vid användning av olämpligt bränsle eller för höga temperaturer kan gallret spricka eller smälta. Galler är snabbt slitna, och det är 

därför det inte ingår i garantivillkoren. 

 

BELÄGGNING / BEKLÄDDNING  

Om kaminen är målad med värmebeständigt färg; denna färg tål höga temperaturer, men den tål inte rost. Vänligen lägg inga föremål på 

målade ytan. Använd en torrtrasa för att rengöra kaminens hölje och/eller beklädnad, använd inte våt handduk eller vatten. Den 

beklädnaden som vi använder (kakel, sten) är ett naturmaterial, det kan med tiden uppstå små krackeleringar (ådringar) i ytan vilket är 

tydlig indikation på att det har eldats för varmt i kaminen. Använd ett icke slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel.   

När kaminen är ny kan det uppstå en speciell lukt som sammanhänger med att en viss oljebeläggning och överflödig färg kan finnas kvar 

på plåtarna. Lämna därför eldstadsluckan lite på glänt vid första upptändning så färg och tätnings snör/ list ej sammanfogas.  Efter några 

timmar försvinner lukten. Det kan också förekomma att man känner en speciell stickande lukt som kommer efter ett tags användning.  

Lukten kommer från isoleringen i skorstenen. Detta kan avhjälpas genom att elda med vedmängden 2,5 kg/timme under en tidsperiod 

av 5–8 timmar. Under den perioden lägg inga föremål på kaminen och rör inte den yttre ytan, så att det kan förbli opåverkad. Rummet 

där kaminen står bör vara väl ventilerat under den tiden. Om till följd av överhettning eller felaktig service färgen ändras till vit-grå, 

eller en fläck av rost uppträder eller en del av ytan är skadad, då är det inte ett problem, ni kan beställa en värmebeständig spray i rätt 

färg, antingen hos oss eller i annat ställe.  

HANDTAG 

Handtagen på spisen är tillverkad av mässing eller är förnicklad. Detta är en fördel eftersom de inte kan slitas ut. Handtagen värms upp 

till samma temperatur som den främre delen av spisen och det är därför den måste underhållas med hjälp av en värmebeständig 

handske- bifogad till varje kamin.  

VEDFACK 

I vedfacket ved kan förvaras endast under kort period. Att förvara under en längre tid gör att den torkas snabbare och sedan brinner det 

snabbare vilket är inte ekonomisk. Om veden uppfyller inte de fastställda kriterierna för fukt i 3.1, då kan det torkas ytterligare i 

vedfacket. Det skall inte vara helt fyllt till botten av asklådan.  

7. UPPTÄNDNING och ELDNING  

Innan den första tändningen av spisen var uppmärksam på funktioner av alla enheter. 

Den primära luften passerar genom asklådan, gallret och sedan går in i förbränningskammaren. Reglaget för primärluft använder ni vid 

upptändning av brasan och för att få extra fart på brasan vid nytt vedinlägg. Detta reglage skall aldrig vara helt öppet vid kontinuerlig 

eldning. Reglaget sitter längst ner direkt under eldstadsluckan. Vi rekommenderar, ”lite primär mera sekundär”. 
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Kontroll över mängden av primärluften görs genom att dra asklådan ut en bit eller genom reglaget monterad på asklådan. Om 

skorstenen har en stark rökkanals tryck är det rekommenderat att stänga asklådan eller regulatorn helt. Asklådan bör inte vara helt 

fylld för att underlätta luftcirkulationen. Det är nödvändigt att rengöra asklådan regelbundet. 

Sekundär luft ger syre till elden, som behövs för rätt förbränning. Mängden av den sekundära luften styrs genom reglage monterad 

ovanför dörren av kaminen. Sekundärluften förvärms runt sekundär lufts intaget och tillförs till brasan indirekt. På våra kaminer 

”spolar” sekundärluften glaset för att minska och förhindra sot beläggning. Vid för lite sekundärluft kan ni därför få en ökad sot 

beläggning. Med sekundärluften reglerar ni delvis hur mycket värme ni vill ha ut av er kamin. Vid lämplig förbrukning ökar 

förbränningstemperaturen samt effektiviteten. 

Den sekundära luftregulatorn bör inte stängas när spisen är i drift. I många fall har sekundärlufts reglage stängts strax efter tändningen, 

trots våra anvisningar, i syftet att minska bränsleförbrukningen. Detta leder till en begränsning av flödet av syre, som stör 

förbränningen och glaset blir belagt med sot. Det finns också skadliga utsläpp som kan orsaka sveda i skorstenen. 

Eftersom värmeproduktionen av din kamin beror på skorstenen, kontrollera mängden av den nödvändiga luften för förbränningen 

genom försök. Detta brukar man lära sig efter några gånger för vad som gäller just för er anläggning. 

 

8. Första eldningen 

Innan första eldningen se till att emballaget runt spjället och inuti kaminen är borttaget. Vi rekommenderar att använda 

upptändningsblock, burner eller motsvarande. Med hjälp av dessa får ni en snabb övertändning av veden och renare förbränning. 

Annars kan ni använda späntved eller hopknycklade tidningspapper. Använd aldrig tändvätska, bensin, T‐sprit, diesel, fotogen eller 

liknande. Lägg 2‐3 upptändningsblock (eller späntved) i botten av eldstaden. Ovanpå dessa lägger ni 1 till max 2 kg finhuggen ved 

korsvis. Antänt upptändningsblock och låt glasluckan stå på glänt de första 10‐15minuterna för att glaset skall förvärmas så att 

sotbildning undviks samt för att förhindra att tätningen på glasluckan fastnar till färgen (se. BELÄGGNING / BEKLÄDDNING ) . 

Primärspjället kan också öppnas om ytterligare syretillförsel krävs. Primärspjället får dock aldrig vara helt öppet vid kontinuerlig 

eldning. Hur detta spjäll skall stå beror på högtryck respektive lågtryck, skorstenslängd, varm eller kallskorsten etc. Detta brukar man 

lära sig efter några gånger för vad som gäller just för er anläggning. När ni fått en bra glödbädd är det dags för det första vedinlägget.  

Kom ihåg: den första tändningen måste vara långsam och stilla. 

Kontinuerlig eldning 

Det gäller att få en så hög men lagom temperatur i eldstaden som möjligt. Då utnyttjar ni kaminen och ved maximalt och får en ren 

förbränning. På så sätt undviks sot beläggning på eldstadstegel och glaset. Sekundärluften kommer in ovankant glas/lucka. Denna luft 

kan ej stängas helt, detta är för att lite luft alltid ska kunna nå eldstaden, men det går att finjustera genom att öppna eller stänga ovan 

luckan beroende på dragförhållandet. Öppna genom att dra reglaget åt vänster, stäng genom att föra reglaget åt höger. Detta lär man sig 

efter ett tag. Generellt gäller ”lite primär mera sekundär”. 

Kom ihåg: När du fyller på ved så ska du öppna glasluckan försiktigt så att du undviker rökutslag. Fyll aldrig på ved i din kamin så länge 

det brinner bra. 

9. Viktiga anvisningar för brand-försiktighetsåtgärd och säkerhetsföreskrifter. 

 
 Luckan av eldstaden bör vara alltid ordentligt stängd även när spisen inte är i drift . 

 Kaminen bör endast installeras på ett icke brännbart golv.  

 Vid placering mot en icke brännbar vägg (brandvägg) för vad som gäller för just din modell kan du läsa om i 

informationsbladet som finns till varje kamin. 

 Det är förbjudet att använda lättantändliga vätskor vid antändning. 

 Askan, avfallshantering och rengöring av eldstaden skall endast göras när spisen har svalnat. 

 Det är förbjudet att lägga brännbart material och föremål på spisen eller i omedelbar närhet av dem. 

 Kaminen får endast användas av vuxna! 

 Hantera alltid alla handtag och reglage med hjälp av tänger (krokar) eller med en isolerad handske (isolerad vante) – 

Risk för brännskador! Var uppmärksam under driften av eldstaden; barnen skall hållas borta från det, eftersom dess 

yta är för varmt. Finns risk för brännskador! 

  

Vi rekommenderar följande instruktioner i händelse av en skorstensbrand: 
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1. Om du får en skorstensbrand skall eldstadsluckan, asklådan och alla ventiler på kaminen stängas.  

2. Omedelbart ring brandkåren! 

3. Försök inte att släcka elden med vatten själv! 

4. När eldstaden är inställd att fungera igen är det nödvändigt att skorstenen kontrolleras av en kompetent person för eventuella 

skador. 

När kaminen är överansträngd över begränsade värmeeffekt eller under en längre period, och även vid användning av andra bränslen 

än de som rekommenderas av tillverkaren, kan vi inte garantera tillförlitligt arbete i denna kamin. 

Vänligen kontrollera kaminen och dess funktionalitet regelbundet med hjälp av en specialist. Byt ut de defekta delarna endast med de 

reservdelar som tillverkas och tillhandahålls av tillverkaren. 

5. Rengöring av kaminen 

• Vid eldning kan glaset bli sotig, även när kaminen eldas med torr ved. Rengör man regelbundet räcker det oftast att torka 

med ett torrt papper. Om sotet funnits en längre tid på glaset tar man lämpligen bort det med rengöringsmedel eller med ett 

speciellt sot borttagningsmedel. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller något slipmedel, glasen kan då skadas.  

 

• När askan i asklådan ska tömmas, se då till att det inte finns glöd kvar. Askan skall förvaras i en obrännbar behållare med lock 

i minst ett dygn innan den kan kastas.  

 

• Täljsten eller andra stenar rengörs med diskmedel eller avtorkas med speciellt rengöringsmedel. Ställ inte några brännbara 

föremål eller stearinljus på stenen.  

 

• Rosten/galler behöver rengöras några gånger per eldningssäsong. Rosten och övriga gjutgodsdelar rengörs med stålborste.  

 

• Lackerade delar på kaminen kan rengöras med en fuktig trasa, eventuellt med lite diskmedel eller tvållösning. Skador på 

lackerade delar, t ex mindre repor, kan bättras med bättringsfärg. Kontakta oss eller er återförsäljare.  

 

• Eftersom det hela tiden förekommer ett stort flöde av luft genom kaminen, kall rumsluft sugs in och varm luft släpps ut, kan 

det samlas damm bakom och under kaminen. Därför bör man regelbundet rengöra under och bakom kaminen. 

 

• Delar som sitter nära själva eldstaden kan behöva bytas ut. Exempel på sådana delar är eldstadsbeklädnaden och rosten. 

Livslängden på dessa delar beror på hur mycket och på vilket sätt kaminen har brukats. 

 

6. FELSOKNING: 

Rökutslag 

• fuktig ved 

• dåligt drag i skorstenen 

• skorstenen feldimensionerad för kaminen 

• kontrollera att rökrör/skorsten är fria från skräp 

• har skorstenen rätt höjd i förhållande till omgivningen 

• vid bakanslutning, kontrollera att rökrör inte går för 

långt in i rökgången 

• för stort undertryck i huset 

Veden brinner för snabbt 

• luftventilerna är felinställda 

• rökvändarplattan är felplacerad 

• dåligt bränsle (avfallsved, byggvirke etc.) 

Sotbildning på glas 
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• felaktigt inställt förbränningsluftspjäll 

• fuktig ved 

• luckan stängs för tidigt vid upptändning 

• för grov ved används vid upptändning 

Kraftig sot beläggning i skorsten 

• dålig förbränning (öka tilluften) 

• fuktig ved 

Röstet sitter fast 

• kontrollera om något sitter fast, spik etc. 

• reglagestången för röstet sitter fel 

Kaminens yta blir grå 

• överhettning, se våra eldningsinstruktioner 

Kaminen ger ingen värme 

• fuktig ved 

• för lite ved 

• skräpved med litet energiinnehåll 

• rökvändarplattan sitter fel 

Kaminen “luktar” illa 

• De första gångerna man eldar i kaminen kan en stickande, men ofarlig lukt uppstå. Detta beror på att lacken härdas. Öppna upp 

fönster och dörrar för att vädra ut. 

Tillverkaren håller sig rätten att göra ändringar i konstruktionen utan att bryta syftet kaminen är avsedd till. Tillverkaren är inte 

ansvarig för ändringar som görs på spisen av användaren. 

Efter att du läste igenom denna manual, så kan du helt enkelt använda din kamin. Vi önskar dig många trevliga och glada stunder av 

njutning av brinnande lågor. Kaminen förgyller stunder! 

 

KARLES i Ullared AB 

Fridhemsberg 24 

311 62 Ullared 

info@karles.se 

www.karles.se 
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