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Ett bra beslut 

 

Vi gratulerar dig till din Kaminex trädgårdskamin. Du har fattat ett bra beslut! Denna 

bruksanvisning kommer att underlätta monteringen av din nya trädgårdskamin för 

dig och göra dig införstådd i det första idrifttagandet.  

 

  Montering 

 

Du behöver: 

- 1 Torx-skruvmejsel eller batteridriven skruvmejsel med motsvarande bit 

- Det går lättast att genomföra monteringen om man är två personer 

- ca 5 minuter av din tid 

Din trädgårdskamin levereras till dig i en säker trälåda. Lossa först hela de yttre 

träribborna, så att kaminen står fritt på det under träpodiet. Lyft nu upp kaminen från 

podiet och placera den efter eget tycke (såsom redan nämnts rekommenderas att 

man är två personen vid monteringen). 

 

Du måste nu ta ut tillbehören (regnhatt och rökrör) från brännkammaren och ta bort 

förpackningsmaterialet försiktigt. Sätt ihop regnhatten och rökröret försiktigt 

eftersom lacken är relativt ömtålig före den första eldningen. Rökröret ska nu sättas 

över stöttarna på kaminen och därefter kan du använda din trädgårdskamin. 

 

Sätt på utsugsröret direkt ovanifrån! 

 

Lackering 

 

Våra trädgårdskaminer är tillverkade av 100 % kvalitetsstål och är försedda med en 

ytterlackering av värmebeständiglackeringen Senotherm lack. Lacken är relativt 

ömtålig före den första eldningen. Om det skulle bli några repor vid monteringen kan 

dessa täckas över enkelt med motsvarande lack.  

 

 

 

Första idrifttagande 

 

Det första idrifttagandet får endast ske genom eldning och inte genom grillning. 

Senotherm-lackeringen bränns in fullständigt vid den första eldningen och blir 
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därigenom rep- och stötfast. Elda kaminen först bara lätt (ca 1 vedträ) och öka sedan 

långsamt värmeutvecklingen genom att lägga in ytterligare vedträn (max. 3,0 kg). 

Lacken är fullständigt inbränd efter ca 15 minuter. Vid denna process bildas en lätt 

ångutveckling utanpå kaminen. Denna process är normal och fullständigt ofarlig.   

 

Använd inga medel som påskyndar eldningen, såsom sprit eller bensin! 

 

Bränsle 

 

Eldningen ska bara göras med torrt bokträ som lagrats minst två år (eller liknande). 

Du kan också använda träkol eller grillbriketter för grillningen. Dessa kan du lägga in 

direkt i brännkammaren på eldbetongstenen. 

Grillrost ska tas bort ur brännkammaren under eldningen. 

 

Bränn inget avfall, pallträ eller buskar i trädgårdskaminen! 

 

Rengöring 

 

Du kan hålla din trädgårdskamin ren på utsidan med ett milt rengöringsmedel. I regel 

räcker det dock att man torkar av de yttre ytorna med en fuktig duk. Använd inga 

skarpa, spetsiga eller hårda föremål därvid, eftersom lacken kan skadas av detta. 

Glöm inte att tömma askan regelbundet. Detta ska göras efter varannan eller var 

tredje gång beroende på varaktighet och styrkan på eldningen. 

 

Vänta alltid med rengöringen till trädgårdskaminen är fullständigt nedkyld! 

 

Trälagring/underbyggnad 

 

Du kan använda kaminunderbyggnaden för träförvaring. Stapla inte vedträna för 

högt, maximalt ett lager. Fuktigt trä kan torka genom värmeutvecklingen. Lägg 

försiktigt träet i underbyggnaden, eftersom den undre delen är försedd med en 

lackering.  

Förvara inga lättantändliga delar i detta område! 

 

 

Varningsupplysning: 

Lämna aldrig elden utan uppsikt och ha alltid en brandsläckare till hands i omedelbar 

närhet. Håll barn borta från öppen eld! Försiktighet, risk för brännskador! Ha även en 
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brandsäker handske till hands vid eldningen. Under eldningen ska ett avstånd till 

ytterfasaden bevaras. Vi tar inget ansvar för ignorering av vår bruksanvisning.  

Vi önskar dig många varma och glädjande timmar i din trädgård. 

 

Garanti 

 

Vår garantitid är två år för er nya trädgårdskamin. Som verifikation tjänar köpdatum på 

fakturan. 

Emellertid gäller endast garantin om de tekniska riktlinjerna och anvisningarna i denna 

bruksanvisning beaktas. 

Alla delar som utsätts för direkt eldning omfattas inte av garantin (t.ex. glasskivor, 

eldfast tegel, roster, tätningar osv.). Skador som uppstått till följd av felaktig skötsel 

eller ej fackmannamässig anslutning eller fysiskt våld på kaminen omfattas inte heller 

av garantin. 

Garantiersättningen går till så att handlaren respektive anmälaren gratis mot 

bristfälliga delar får nya delar tillskickade sig. i övrigt beslutar vi om 

garantiersättningens art, omfattning och plats enligt skälig bedömning. I undantagsfall 

(om kaminen inte kan repareras genom byte av enskilda reservdelar) genomförs en 

reparation i våra lokaler. Leverans till vår verkstad sker genom handlaren/grossisten. 

 

Kaminexperten 


