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Grattis till din nya kamin 

 
Varde Ovne A/S är ett danskt företag som specialiserar sig på funktionella, miljövänliga och 

vackra kvalitetskaminer. 
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Modell Als 

  

Höjd (mm)   1000 
Bredd (mm)   456 

Djup (mm)   349 

Vikt (kg)    80 

Effekt    3-7 kW 
Märkeffekt   5,0 kW 

Uppvärmd yta   30-105 m² 

Effektiv    81 % 

EEI   108  

Rökgasdata 295 °C vid 20 °C, 11 Pa. 

  

Förbränningskammare: (H x B x D): 

260/380 x 200/300 x 300 mm 

  

Rökgasutlopp: 

Ø 15 cm (Monteringshöjd övre: 99 cm) 

  

Avstånd till icke brännbart material:  
5-10 cm (rekommenderat) 

 

Avstånd till vägg och material i brännbart 
material: Bak = 20 cm, sidor = 30 cm,  
framför = 80 cm 

Teknisk specifikation Als 
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Modell Birkholm 

  

Höjd (mm)   1000 
Bredd (mm)   456 

Djup (mm)   349 

Vikt (kg)    80 

Effekt    3-7 kW 
Märkeffekt   5,0 kW 

Uppvärmd yta   30-105 m² 

Effektiv    81 % 

EEI   108  

Rökgasdata 295 °C vid 20 °C, 11 Pa. 

  

Förbränningskammare: (H x B x D): 

260/380 x 200/300 x 300 mm 

  

Rökgasutlopp: 

Ø 15 cm (Monteringshöjd övre: 99 cm) 

  

Avstånd till icke brännbart material:  
5-10 cm (rekommenderat) 

 

Avstånd till vägg och material i brännbart material: 
Bak = 20 cm, sidor = 30 cm, framför = 80 cm 

Teknisk specifikation Birkholm 
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Modell Falster 

  

Höjd (mm)  1000 
Bredd (mm)  444 

Djup (mm)  349 

Vikt (kg)   80 

Effekt    3-7 kW 
Märkeffekt   5,0 kW 

Uppvärmd yta   30-105 m² 

Effektiv   81 % 

EEI   108  

Rökgasdata 295 °C vid 20 °C, 11 Pa. 

  

Förbränningskammare: (H x B x D): 

260/380 x 200/300 x 300 mm 

  

Rökgasutlopp: 

Ø 15 cm (Monteringshöjd övre: 99 cm) 

  

Avstånd till icke brännbart material:  
5-10 cm (rekommenderat) 

 

Avstånd till vägg och material i brännbart 
material: Bak = 20 cm, sidor = 30 cm,  
framför = 80 cm 

 

Teknisk specifikation Falster 
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Teknisk specifikation Lolland 

Modell Lolland 

  

Höjd (mm)  1000 
Bredd (mm)  444 

Djup (mm)  349 

Vikt (kg)   80 

Effekt   3-7 kW 
Märkeffekt   5,0 kW 

Uppvärmd yta   30-105 m² 

Effektiv    81 % 

EEI   108  

Rökgasdata 295 °C vid 20 °C, 11 Pa. 

  

Förbränningskammare: (H x B x D): 

260/380 x 200/300 x 300 mm 

  

Rökgasutlopp: 

Ø 15 cm (Monteringshöjd övre: 99 cm) 

  

Avstånd till icke brännbart material:  
5-10 cm (rekommenderat) 

 

Avstånd till vägg och material i brännbart 
material: Bak = 20 cm, sidor = 30 cm, fram-
för = 80 cm 
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Modell Samsø 

  

Höjd (mm)  1000 
Bredd (mm)  487 

Djup (mm)  349 

Vikt (kg)   80 

Effekt    3-7 kW 
Märkeffekt   5,0 kW 

Uppvärmd yta   30-105 m² 

Effektiv    81 % 

EEI   108  

Rökgasdata 295 °C vid 20 °C, 11 Pa. 

  

Förbränningskammare: (H x B x D): 

260/380 x 200/300 x 300 mm 

  

Rökgasutlopp: 

Ø 15 cm (Monteringshöjd övre: 99 cm) 

  

Avstånd till icke brännbart material:  
5-10 cm (rekommenderat) 

 

Avstånd till vägg och material i brännbart  
material: Bak = 20 cm, sidor = 30 cm,  
framför = 80 cm 

Teknisk specifikation Samsø 
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Modell Tunø 

  

Höjd (mm)  1000 
Bredd (mm)  487 

Djup (mm)  349 

Vikt (kg)   80 

Effekt    3-7 kW 
Märkeffekt   5,0 kW 

Uppvärmd yta   30-105 m² 

Effektiv    81 % 

EEI   108  

Rökgasdata 295 °C vid 20 °C, 11 Pa. 

  

Förbränningskammare: (H x B x D): 

260/380 x 200/300 x 300 mm 

  

Rökgasutlopp: 

Ø 15 cm (Monteringshöjd övre: 99 cm) 

  

Avstånd till icke brännbart material:  
5-10 cm (rekommenderat) 

 

Avstånd till vägg och material i brännbart  
material: Bak = 20 cm, sidor = 30 cm,  
framför = 80 cm 

Teknisk specifikation Tunø 
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Viktigt! 

Innan du tänder en brasa i din Varde-kamin för 

första gången bör du läsa dessa anvisningar 

noggrant. Kontakta närmaste återförsäljare eller 
byggnadsmyndighet angående kamininstallatio-

ner. Följ dessa föreskrifter noggrant. 

 

Besiktning av installationen 

Det är mycket viktigt att installationen besiktigas 

av en behörigt skorstensfejare innan kaminen 

används för första gången.  

Föreskrifter 

Alla lokala, nationella och europeiska före-

skrifter måste efterföljas när kaminen instal-

leras. 
 

Alla kaminer från Varde Ovne har slutna 

eldstäder. 

 

Kaminen är konstruerad för tillfällig förbrän-

ning och kan anslutas till en skorsten som 

även används av andra eldstäder, förutsatt 

att tillämpliga regler och bestämmelser efter-

följs.  

Den här Varde-kaminen 

Uppfyller testerna enligt dansk/europeisk stan-

dard DS/EN 13240, norsk standard (NS) samt 

tysk standard (Stufe 2) och är därmed en doku-
menterat miljövänlig produkt.  

Professionell installation 

Du bör kontakta återförsäljaren där du köpte 

kaminen eller en annan behörig installatör, 

eftersom varje installation innebär specifika 
utmaningar. Du måste också ha tillgång  

till gällande regelverk för montering av kami-

nen – och följa reglerna.  

Observera! 

Kaminen måste enligt lag registreras hos lokal skorstensfejarmästare.  

Fram till installationen ska kaminen förvaras på en torr och tempererad plats. Kaminen tål inte 

fukt. Om du använder en befintlig skorsten är det inte säkert att denna är tillräckligt effektiv för 

en ny modern kamin. Vermikulit är ett mycket poröst material som måste hanteras med försik-

tighet. Lägg in ved försiktigt när du fyller på kaminen. Använd handsken.  

EG-försäkran om överensstämmelse 

 

TILLVERKARE  

Namn    Varde Ovne A/S  
Adress   Soldalen 12, DK-7100 Vejle, Danmark 

 

Kaminbesiktning 

Namn    RRF  

Adress   Im Lopperfeld 34b, 46047 Oberhausen, Tyskland 

 

Produkt    Varde 

Produkttyp  Als, Birkholm, Falster, Lolland, Samsø, Tunø  

Typkod   Värmekamin, lämplig för tillfällig förbränning  

Standard   Byggproduktstandard (89/106/EG/) SS-EN 13240 
 

Användning  Bostadsuppvärmning 

Bränsle   Trä  

Specialförhållanden  Inga 

 

CE-Markning  

Utfärdad   2015 

Märkeffekt  5,0 kW 

Bränsletyp  Trä  

Rökgastemperatur  295 °C 

Effektivitet  81 % 

CO-utsläpp  0,09 % 

 

 

 

Jan Meldgaard 

CEO 

Varde Ovne 
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Golv: 

Om golvet där kaminen ska stå är i brännbart material måste golvet täckas över med icke 

brännbart material, t.ex. stål- eller glasplattor, golvplattor eller syntetisk sten. Ytan måste 

sträcka sig minst 15 cm från kaminens sidor och minst 30 cm från framsidan.  

Vikt  Stålkamin  

Varde Als, Birkholm, Falster, Lolland, Samsø och Tunø  80 kg 

Monteringsavstånd: 

 

Om väggarna inte är i brännbart material kan kaminen placeras närmare. Vi rekommenderar 

dock ett minsta avstånd på 5-10 cm för att möjliggöra rengöring bakom kaminen. Rensluckan 
måste vara åtkomlig. Optimal förbränning är bara möjlig vid konstant tillförsel av friskluft. Det 

är därför viktigt att se till att detta finns. Det bästa sättet att få ett stadigt friskluftsflöde är att 

montera 1-2 luftventiler i det rum där kaminen ska stå. (En i varje ände av rummet.) 

 

Enligt gällande föreskrifter måste kaminer placeras med följande minsta avstånd i mm mot 

brännbara väggar och material. Avståndet från rökgasrörets yttre kan till brännbart material ska 

vara minst 300 mm för vågräta rökgasrör och minst 225 mm för lodräta rökgasrör. 
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Varde Als, Birkholm, Falster, Lolland, Samsø och Tunø 

A 200 mm C 300 mm 

B 225mm D 800 mm 

Monteringsavstånd 

 

Enligt gällande regelverk måste kaminen överensstämma med följande minsta avstånd från 

brännbara väggar och material: 
 

Sidor: 30 cm  

 

Bak: 20 cm 

 

Avstånd till möbler: 80 cm 

Falster och Lolland 

Samsø och Tunø 

Als och Birkholm  
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Skorstenen: 

Skorstenen måste alltid ha en diameter på minst 15 cm. Detta motsvarar ett fritt utrymme på 

175 cm2. Kontrollera att skorstenen har tillräcklig höjd, tillräckligt drag och att röken inte stör 

dina grannar. 
Skorstenen bör ha ett spjäll som reglerar draget. Detta kan vara särskilt viktigt vid blåsig väder-

lek. 

Obs: spjället får aldrig blockera draget helt – lämna alltid minst 20 cm² fritt utrymme genom 

skorstenen. 

Vid nominell användning har kaminen genomgått provning med rökgasflöde på 5,5 g/sekund 

och en rökgastemperatur på 340 °C vid 20 °C rumstemperatur. 

 

Kaminerna från Varde har alltid en rökplåt som ser till att röken tar en så effektiv väg genom 

skorstenen som möjligt. Den värmeenergi som finns i den varma röken kommer därmed att 

kunna utnyttjas inne i hemmet, så att du inte ”eldar för kråkorna”. Rökplåten är flyttbar och 
sitter ovanpå de brandskyddande sidoplattorna i vermikulit. Kontrollera att plåten har skjutits 

hela vägen mot förbränningskammarens bakre vägg. 

 

Dragförhållanden 

Kontakta närmaste kaminåterförsäljare för information om hur draget justeras i skorstenen. 

 

Skorstenshöjd 

Kontakta närmaste kaminåterförsäljare om du har frågor. Återförsäljaren kan informera dig om 

rätt höjd. 
 

Ansluta rökgasröret: 

 

Kaminen är monterad med rökgasadaptern överst. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information om gjutjärnsadapter 

Kaminen har en gjutjärnsadapter från Varde Ovne. 

Adaptern passar rökgasrör med 150 mm innerdiameter. 

 

Du kan nu göra ett kondenshål i adaptern, om så behövs. 
 

 Använd en huggmejsel eller liknande och slå den försiktigt igenom adaptern i det yttre 

spåret, vid pilmarkeringen. Du får då ett hål i adaptern där kondens kan tömmas ut.  

Pilmarkering för hålet. Kondenshålet är nu klart.  Slå försiktigt ett hål med en 

huggmejsel eller liknande.  
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Kontinuerlig friskluft 

Oavbruten friskluftstillförsel måste finnas i det  

rum där kaminen står. Detta kan göras med  

1-2 ventiler. Dessa får inte blockeras. Luftvolymen 
som krävs vid förbränning är cirka 14 m³/tim. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tertiärluft  

Detta är oavbruten tilluft som ger kaminen 

ännu renare förbränning, och sänker hal-

ten tjära och sot i förbränningsprocessen 
till absolut minimum. Vid optimala 

förbränningsinställningar kommer glas och 

förbränningskammare att brännas helt 

rena och mängden aska blir minimal.  

 

Överhettning 

Detta kan uppstå om alltför stor mängd 

ved läggs in i kaminen eller om förbrän-

ningen får för mycket luft. 

Förbrän-

ning/Sekundärluft  

Förvärmd luft för förbränningsprocessen – 

volymen kan ändras beroende på önskad 
rumstemperatur och skorstenens effektivi-

tet. Ett högt drag i skorstenen innebär att 

förbränningsluftens volym kan vara lägre.  

Et højt skorstenstræk, kræver mindre 

tilførsel af forbrændingsluft 

Luftspjäll för förbränning  

Skjut spjället åt höger för 

att öppna det. 

Luftspjäll för förbränning  

Skjut spjället åt vänster för att  

stänga det. 

Tändningsluft 

På asklåda – öppen  

 

 

Tändningsluft  

På asklåda – stängd 

Det här alternativet an-

vänds endast vid tändning. 
Stäng igen så snart som 

elden har tagit sig. 

Vedens maxhöjd 
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Så fungerar det  

Bottengaller 

Bottengallret sitter nederst i 

förbränningskammare. 

Luftspjäll för förbränning  

Skjut spjället åt höger för att 

öppna det. 

Tändningsluft 

På asklåda – öppen 

Tändningsluft 

På asklåda – stängd 
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Tända och hålla igång en eld: 

Första gången du tänder kaminen kommer emaljen att tempereras och avge lite rök och en lätt 

lukt. Du bör hålla dörrar och fönster öppna. Efter vädring av rummet kommer lukten att försvin-

na. Tempereringen mjukar upp emaljen och i detta steg är emaljen mer känslig för skador. Iakt-
tag därför försiktighet och rör inte vid emaljen. Du bör även öppna kaminluckan med jämna 

mellanrum under de första timmarna så att tätningsgarnet inte fastnar i emaljen. 

 

Använd aldrig brandfarliga vätskor som metylalkohol eller bensin vid tändningen! 

 

Vi rekommenderar tändning ”uppifrån och ned”, dvs. att veden antänds i övre delen av förbrän-

ningskammaren och inte nederst. Den här metoden är det mest miljövänliga sättet att tända en 

brasa. På detta sätt hålls glaset rent. Lägg fyra (4) små vedstycken korsvis (╬) i förbrännings-

kammare med ett litet avstånd mellan var och en av dem. Lägg sedan ytterligare  

8–12 mindre vedstycken (0,5–1 kg) korsvis (╬) ovanpå och använd 2-3 tändvedsstycken. Ett 
tunt lager aska i botten av kaminen underlättar tändningen. 

 

Innan du tänder brasan i kaminen ska du öppna primärluften vid asklådan. Skjut spjället åt 

höger så förbränningsluften har fritt fram. 

 

När brasan har tagit sig stänger du tändluftspjället igen. Om detta inte görs kan kaminen och 

skorstenen överhettas varvid garantin inte gäller. 

 

Därefter kan du justera förbränningsluften efter värmebehovet. Stäng inte tilluften för mycket 
eftersom brasan då slocknar. Lågorna ska alltid vara klara och tydliga. 

 

Oftast måste du själv ställa in bästa förbränningsluft baserat på skorstenens höjd och drag 

samt vedkvalitet – dessa är avgörande faktorer för vid kamininställningen. 

 

 

Om kaminens nominella värmeuteffekt är för hög i förhållande till värmebehovet kan du minska 

uteffekten så här: 

använd mindre mängd ved än vanligt, t.ex. 1,2 till 1,3 kg, och helst 3–4 mindre vedstycken. 

Använd full tilluft tills att veden har antänts ordentligt. Därefter kan du sänka förbränningsluf-
ten, till exempel ned till 60 %. Stryp inte tilluften för mycket eftersom brasan då slocknar. 

Lågorna ska alltid vara klara och tydliga. 

Med den här metoden (beroende på skorsten, vedkvalitet osv. kan kaminens värmeuteffekt 

minskas från märkeffekten 5 kW ned till exempelvis 3 till 3,5 kW. 

 

Om förbränningsluften stryps för mycket finns risk för dålig förbränning, vilket ger lägre effekti-

vitet och ökade utsläpp (mer föroreningar) i röken. 

 

Tertiärluft 
Kaminen har en öppning i den bakre vermikulitplattan i förbränningskammaren, med små hål 

genom den bakre stålplåten, där luften in till förbränningskammaren passerar. Detta är resulta-

tet av ett nyutvecklat förbränningssystem. Dessa luftkanaler hör till ”tertiärluften” och de är till 

hjälp vid installationen av din nya Varde-kamin. 

Vid påfyllning av ved i kaminen rekommenderar vi att kaminluckan inte öppnas förrän det bara 

finns glöd kvar i förbränningskammaren. Om luckan öppnas medan det fortfarande finns brin-

nande lågor och rökgas fortfarande bildas, så kan röken komma in i rummet i stället för att gå 

ut genom skorstenen. 

  

Se felsökningsavsnittet om du har problem med att tända kaminen eller med någon annan funk-
tion  
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Handhavande  

 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

9 

 

 

1. Bottengaller 

2. Veduppfångare 
3. Vermikulitplattor 

4. Asklåda 

5. Lucka i gjutjärn 

6. Ståltopp 

7. Spjäll för tändluft 

8. Spjäll för förbränningsluft 

9. Förvaring 

10. Sidopaneler 

11. Förvaringslucka (endast Birkholm, Falster och Tunø)  

 

11 
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Vermikulit 

 

Plattorna i förbränningskammaren är vermikulitplattor som efter hand slits ned. Samma 

sak gäller för rökplåten. Om plattan går av, till exempel vid ett slag från ett vedträ, kommer 

detta inte att påverka förbränningens kvalitet. Du behöver inte byta ut plattan förrän gapet är 

5 mm brett. 

 

Vermikulit 
Ett icke brännbart specialmaterial. Vermikulitplattorna isolerar och skyddar kaminen mot nöt-

ning. Vermikulitplattor och avvisare täcks inte av garantin. Vermikulit är ett mycket poröst ma-

terial som måste hanteras med försiktighet. Lägg in ved försiktigt när du fyller på kaminen. 

Använd handsken. 

 

Använd endast originaldelar från Varde Ovne A/S 

Så byter du vermikulitplattorna 

 

1. Ta bort gallerplattorna (5) 

2. Avvisare, lyft lätt, luta nedre änden framåt, ta ned. 
3. Vänster sidoplatta kan lätt lyftas upp och vridas ut. 

4. Höger sidoplatta kan lätt lyftas upp och vridas ut. 

5. Det bakre skyddet lyfts upp och ut ur kaminen. 

 

Vid montering av nya vermikulitplattor följer du punkt 5 till punkt 1. 

Vermikulitsats,  

artikelnr: 100661 

 

1. Avvisarplatta 
2. Vänster sidoplatta 

3. Höger sidoplatta 

4. Bakre hölje 

5. Gallerplattor  

1 

2 

3 

4 

5 
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Den nya kaminen 

Första gången du tänder kaminen kommer 

emaljen att tempereras och avge lite rök och 

en lätt lukt. Du bör hålla dörrar och fönster 
öppna. Efter vädring av rummet kommer 

lukten att försvinna. Tempereringen mjukar 

upp emaljen och i detta steg är emaljen mer 

känslig för skador. Iakttag därför försiktighet 

och rör inte vid emaljen. 

Du bör även öppna kaminluckan med jämna 

mellanrum under de första timmarna så att 

tätningsgarnet inte fastnar i emaljen. 

Vilken typ av ved ska användas? 

Bok anses i regel vara bäst för förbränning. 

Förbränningen blir jämn och ger inte mycket 

rök. Askan är ren och kräver litet utrymme. 
Ask, björk och lönn är också bra alternativ. 

 

 

Hur stora vedstycken? 

Veden ska vara klyvd med en diameter över 
10 cm. Vedlängden ska vara 20-25 cm. Större 

mängder bränsle än de som anges i tabellen 

nedan överbelastar kaminen, höjer temperatu-

rerna i skorstenen samtidigt som effektiviteten 

sjunker. Detta kan orsaka skador på skorsten 

och kamin, och garantin upphör att gälla. An-

vänd aldrig heller giftiga material som spånplat-

ta, lackerat eller impregnerat trä. 

Tändved  

Längd: 20–25 cm  

Bredd: 3x3 cm 

Normal mängd: 10–15 pinnar (ca 1 kg) 
 

 

Ved 

Längd: 25–30 cm  

Diameter: max. 10 cm 

Normal mängd: 3-4 vedstycken (ca 2 kg) 

Följande optimerade inställningar rekommenderas (vid likvärdigt skorstensdrag):  
 

Bränsle- 

mängd 

[kg] 

Primärluft 

öppen  

[%] 

Förbränningsluft 

öppen  

[%] 

Märk- 

effekt 

[kW] 

- 

drag 

 [PA] 

Effektivitet  

 

[≥  i %] 

Påfyllningsintervall 

vid märkeffekt 

[minuter] 

1,2 0  (stängd ) ca 80   

(nästan öppen) 

5,0 12 81 ca 45 

Detta kan eldas 

Den här Varde-kaminen har testats och god-

känts för förbränning av trä. Använd endast 

torr ved som får plats i förbränningskamma-
ren. Vedens fukthalt får vara maximalt 

21 procent. Förbränning av fuktig ved ger 

förhöjd mängd tjärhaltigt sot, föroreningar 

och högre vedförbrukning vilket ger dålig 

ekonomi. Ved som nyligen har klyvts inne-

håller cirka 60–70 procent fukt, vilket gör 

veden helt olämplig som bränsle. Sådan ved 

måste torka i vedbod under ett par år innan 

den används i kaminen. 

 
Ta hänsyn till miljön! Använd inte sådan 

ved! Bränn aldrig giftiga materials som t.ex. 

spånplatta, lackerat eller impregnerat trä. 

 

Större mängder bränsle än de som anges i 

tabellen nedan överbelastar kaminen, höjer 

temperaturerna i skorstenen samtidigt som 

effektiviteten sjunker. Detta kan orsaka 

skador på skorsten och kamin, och garantin 
upphör att gälla. 

 

Tänd brasan uppifrån och ned  



 19 

Underhåll 

Precis som all annan utrustning som används dagligen behöver din kamin underhåll. 

Kaminen får bara rengöras när den är kall. Använd en torr trasa för rengöring av kaminens utsi-

da. 
Rengör insidan regelbundet genom att ta bort aska, sot och tjäravlagringar från förbrännings-

kammaren. Rökavvisarplåten ska tas bort vid rengöring eftersom dess baksida kommer att vara 

täckt av smuts och sot. Kontrollera slutligen att rökens väg genom rökgasröret och skorstenen 

är helt ren. Kontrollera också tätningsgarnet i luckan och asklådan inte är slitna. Byt ut dem om 

de inte längre tätar ordentligt. Kom också ihåg att smörja luckans gångjärn vid behov. 

 

Glasruta 

Glasrutan ska rengöras med Varde Glass Cleaner, som du hittar hos alla återförsäljare av kami-

ner från Varde Ovne. 

 
Töm asklådan regelbundet. Kontrollera att den inte innehåller någon het glöd. När du har kon-

trollerat detta kan askan tömmas i soporna. Om du har frågor om kaminrengöring kontaktar du 

återförsäljaren där du köpte kaminen, eller skorstensfejaren. 

 

Det är särskilt viktigt att kontrollera att kaminen och skorstenen inte är igensatta om de inte har 

använts under lång tid. 

 

Emaljytan på kaminen kan slitas ned på vissa ställen om kaminen överhettas. Slitna ytor kan 

dock repareras med Senotherm® sprayfärg som kan köpas hos närmaste återförsäljare. 
 

Plattorna i förbränningskammaren är vermikulitplattor som slits ned efter hand. Samma 

sak gäller för rökavvisningsplåten. Om en platta går av, till exempel vid ett slag från ett vedträ, 

påverkas inte förbränningskvaliteten. Du behöver inte byta plattan förrän gapet är 5 mm brett. 

 

Använd endast originaldelar från Varde Ovne A/S 

 

Luckan har en stängningsfjäder. Detta är ett lagstadgat krav i många länder. Fjädern sitter på 

luckans gångjärnssida men kan tas bort om så önskas. 

 
Gör inga obehöriga ändringar av kaminen. 

 

Alla yttre delar av kaminen blir heta under användning. Var alltid mycket försiktig. 

 

VIKTIGT! 

Skorstensbränder 

Om en brand skulle uppstå i skorstenen ska du stänga av tilluften till kaminens förbrännings-

kammare och ringa brandkåren. (De flesta bränder slocknar när syretillförseln stryps.) Kontakta 

sedan skorstensfejaren som kontrollerar kaminen och skorstenen avseende skador. 
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Felsökning 

 

Rök kommer in i rummet: 

 Otillräckligt drag i skorstenen. 

 Kontrollera om rökröret eller skorstenen är igensatta. 

 Rengör kaminens insida och ta bort sot från den övre vermikulitplattan och rökavvis-

ningsplattan. 

 Kontrollera att skorstenens höjd är korrekt. 

 

Glaset eller skorstenen sotar igen: 

 Veden är för fuktig. 

 För lite sekundärluft i förbränningsprocessen. 

 Du kanske har stängt av tändningsluften för tidigt när du tände brasan i kaminen. 

 Flammorna i förbränningskammaren måste alltid vara klara och tydliga. 

 

Ingen värme från kaminen: 

 Veden är för fuktig (all energi går åt för att torka den) eller av dålig kvalitet. 

 Kontrollera rökplåtens läge och kontrollera att det finns fritt utrymme för röken. 

 Otillräcklig mängd förbränningsluft (sekundärluft). 

 

Förbränningen är för intensiv: 

 Packningarna i luckan eller asklådan är inte täta och behöver bytas ut. 

 Skorstensdraget är för starkt – montera en ventil i skorstenen. 

 Kontrollera att tändningsluften har strypts. 

 

Gallret har fastnat: 

 Kontrollera att det inte sitter några spikar eller vedbitar i gallret. 

 Kontrollera att spaken står rätt.  

Återvinningsbar  

 

Packning 

Packningen är 100% återvinningsbar. 
 

Keramiskt glas 

Keramiskt glas måste lämnas in på närmaste återvinningscentral där det ska sorteras tillsam-

mans med lergods och porslin. 

 

Vermikulit 

Vermikulitplattor från kaminen måste lämnas in på närmaste återvinningscentral  
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Reservdelar 

 

Se listan nedan om du behöver reservdelar. 

 
 

 

Vedhållare, artikelnr: 100366 

 

Toppkåpa stål Ø165 VO-logo, artikelnr: 100701  

 

Gjutjärnslucka komplett, artikelnr: 100577  

 

Glas, artikelnr: 100272 

 
Handtag komplett, artikelnr: 100363  

 

Asklåda komplett, svart, artikelnr: 100364  

 

Vermikulitsats, artikelnr: 100661 

 

Tätningsgarn 3x8 mm/2,0 m, artikelnr: 100443 

 

Tätningsgarn Ø10/2,5 med lim 50 ml, artikelnr: 100351  



 22 

 



 23 



 24 

 

Garanti 

 

Alla Varde-kaminer genomgår en noggrann kvalitetsbesiktning, 

och vi är stolta över att alltid leverera produkter med hög och en-

hetlig kvalitet. Vi ger ändå 5 års garanti mot tillverkningsfel. 

 

Garantin innefattar inte: 

slitdelar, t.ex. vermikulitplattorna i förbränningskammaren, rökav-

visningsplåt, glas, packningar, gjutjärnsbotten eller galler. 

Skador som uppstår till följd av missbruk, till exempel överhett-

ning, felaktig installation, uteblivet eller felaktigt underhåll osv. 

(Se föregående anvisningar.) 

· Skador som orsakas av utvändig fysisk påverkan. 

· Transportkostnad i samband med garantireparationer. 

· Montering/återmontering i samband med garantireparationer. 

· Kompensation för nedanstående skador, inklusive skador på 

andra föremål. 

 

Garantivillkor: 

Dessa anvisningar för användning är också ditt garantibevis. Ga-

rantin börjar gälla vid datum för återförsäljarens stämpel. Infor-

mation om modell, registreringsnummer och inköpsdatum (faktura 

om möjligt) måste också anges nedan. Vid garantianspråk måste 

du uppvisa detta garantibevis för återförsäljaren. 

 

 

 

 

 

 
Återförsäljarens stämpel och sig-

natur 
Modell:  

Reg. Nr:  

Inköpsdatum:  
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