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Innehållsförteckning
Allmänt
Mottagning av gods
Kontrollera att antalet kollin överensstämmer
med fraktsedeln. Undersök att godset ej är
transportskadat.
Transportskador på produkten kan förekomma
även om detta inte syns på emballaget. Därför
är det viktigt att du inspekterar din kamin
ordentligt och anmäler eventuell skada inom en
vecka till transportbolaget. Synliga skador på
godset anmärker du direkt på fraktsedeln vid
mottagandet.
Hela leveransen, och framför allt täljsten skall
granskas innan montering. Efter montering
anses delarna godkända och kan inte reklameras vad gäller yta eller utseende.
Täljsten som levereras separat, tillval eller som
reservdel kan avvika i färg/nyans eller mönster.
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OBS! Förvara ingående material i ett torrt och
uppvärmt utrymme, >+4°C.

Allmänt ............................................................ sid 2-3
-mottagning av gods
-viktigt
-lokala bestämmelser
-till-luft
-avstånd till brännbar vägg
-vad ingår
-säkerhet
Kaminen levereras inplastad och fastskruvad på pall i en träbur. Var aktsam
vid uppackning och montering så att du
undviker skador.

Viktigt & varning
Ge akt på att vissa delar av
kaminen blir mycket varma under eldning, vidtag nödvändiga
åtgärder om barn befinner sig
i närheten. Tänk även på att
minsta avstånd till brännbar inredning är 1000 mm från kaminens front.
Ändringar och modifieringar som
påverkar funktion och säkerhet
får inte göras.
Skadade eller slitna delar skall
ersättas med originadelar från
CaminaEcoTec Sweden AB.
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-”vedfacksplåt”
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Installation

Lokala bestämmelser
Alla lokala bestämmelser, inklusive de som hänvisar till nationella eller europeiska standarder skall
uppfyllas då denna kamin installeras.

Avstånd till brännbar vägg
Ett minsta avstånd från kaminen till brännbar vägg är i sidled 500 mm och bakåt 50 mm. Minsta
avstånd framför kaminen till inredning skall vara 1000 mm. Om kaminen placeras mot en murstock
eller brandvägg så kan avståndet bakåt och åt sidan minskas.

Vad ingår?
I leveransen ingår kamin med täljstenshylla, brännare för eldningsbränsle, 1 flaska eldningsvätska.

Säkerhet
• Läs och följ kaminens och brännarens instruktioner!
• Kaminen får endast användas i utrymmen där lufttemperaturen normalt ej överstiger vanlig rumstemperatur.
• Kaminen får endast installeras i rum med normal ventilation (0,5 omsättning/timme), vädra i samband
med eldning om du är osäker.
• Brännbara föremål får ej placeras för nära eller på kaminen så att de kan utsättas för höga temperaturer.
• Rummet där Camina Paris ska installeras får ej understiga 15 m² och rumsvolym på 38 m³.
• Camina Paris får ej användas i brandfarligt eller explosivfarligt rum, definierat enligt EN60079-10 och
SRVFS 2004:7.
• Förvara ej bränsleflaskor i kaminens närhet, låt flaskorna helst vara i ett annat rum.
• Använd aldrig annat bränsle än Kemetyl Spisbränsle eller likvärdig högkvalitetsprodukt.
• Vissa delar av kaminen kan bli mycket varma, förvara därför inget brännbart närmare än en meter från
kaminen. Se upp med fladdrande gardiner etc.
• Lägg aldrig främmande förmål i eldstaden.
• Ställ aldrig något på kaminen.
• Placera inte hand eller kläder ovan elden vid tändning.
• Fyll aldrig på vätska i behållarna så länge det brinner i kaminen! Efter att elden slocknat, vänta minst
15 minuter och behållaren kallnat innan vätska fylls på.
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Montering
Montering
1.
2.
3.
4.

Träburen runt kaminen tas bort
Kaminen lossas från lastpallen
Kaminen lyfts på plats.
Montera täljsten och toppgaller.

Montering av toppstenen samt gjutjärnsgallret.

Spillåda

”Vedfacksplåten” justeras.

1.
2.
3.

1.

2.

3.
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Spillåda med lock
Locket bortlyft för kontroll att
bioetanol ej spillts
Spillåta borttagen för tömning/
rengöring

Teknisk info
Camina Art Paris
Camina Art Paris har två elipsformade sidoglas.
Spisen är liten och effektiv och kräver liten golvyta.

Tekniska data
Färg
Glas, keramiskt
Lucka
Eldstadsbotten
Eldstadsinklädnad

Senotherm
tål 700º C
Stål plåt
Stål plåt
Rostfri plåt

Data

Måttskiss och
Mått till vägg
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Effekt

<900 W

Vikt

82 kg (65kg utan täljsten monterad)

De viktigaste faktorerna för Din kamin är att installationen är rätt gjord och att du följer bruksanvisningen.
Använd eldstaden på rätt sätt och du kommer att få glädje av den i många år.

Bruks- och
skötselanvisning

Bränsle
Observera att den här eldstaden endast är avsedd för bioetanol.
Det är förbjudet att elda någon form av fast bränsle eller gas.
• Fyll aldrig på bänsle så länge det brinner i brännaren. Vänta med påfyllning minst 15 minuter
efter att lågan slocknat.
• När du eldar första gången kan det uppstå en lätt obehaglig lukt som beror på att en viss oljebeläggning
eller överflödig färg kan finnas kvar på brännkammaren. Lukten försvinner efter några brasor.
• Håll eldstaden ren.

Bra att veta
• Sotbeläggning på glasen kan förekomma även vid eldning med bioetanol. För att rengöra glasen kan det i
vissa fall räcka med lite torrt papper. Om soten funnits en längre tid på glasen tas det lämpligast bort med ett
rengöringsmedel eller ett speciellt sotborttagningsmedel. Det går även att använda samma ugnsrent som till
din elektriska spis. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller något slipmedel, då kan glasen skadas.

Bränslepåfyllning
• Se brännarens instruktion om bränslepåfyllning, upptändning och släckning av lågan.
• Om bränsle har spillt i spillådan under brännare eller på eldstadsbotten skall det omgående tömmas och
torkas upp. Var noga med att förvara trasor eller papper så att de inte kan fatta eld.
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