1

INNAN
DU BÖRJAR

MIN. WATER LEVEL

CIRCULATION PIPES

Kaminen är gjord av aluminium
och måste hanteras varsamt.
Läs igenom den här snabbguiden
innan du gör din första eld.
Vi rekommenderar
ved från lövträd.
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Först av allt - fyll karet med vatten. Fyll det minst
10cm ovanför cirkulationsrören eller som mest
till en bit under det inre rökrörets öppning, som
bilden visar. Ha alltid vatten i badkaret när
kaminen eldas eller det finns glödande kol i den.

Tänd eld på lite näver eller ett tändblock. Obs:
Använd inte tändvätska. Placera nävern/tändblocket inuti kaminen, så nära cirkulationsrören
som möjligt. När lågan sugs in i rökröret kan
du börja lägga på mer näver och tändved.
Lämna inte luckan öppen mer än bilden visar
och elda aldrig utan luckan.
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Lägg i några mindre vedträn längs kaminens
sidor och lite mindre tändved i mitten. Lägg
i ytterligare lite näver eller ett tändblock
nära den inre plåten. Elden ska gå ut genom
kaminröret, inte kaminluckan.

När elden har tagit sig fyller du kaminen med
ved som bilden visar, toppfyll den dock inte.
Istället och lägger du på mer ved ungefär
var 20:e minut tills vattnet nått en behaglig
temperatur.

Om vattnet blir kallt under tiden du badar
kan du släppa på mer drag genom att
öppna luckan, men inte mer än bilden visar.
Du kan också lägga på mer ved under
badets gång.
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Återigen, elda aldrig utan luckan på kaminen
- detta kan leda till att elden letar sig ut ur
kaminen åt fel håll, vilket kan resultera i att
omgivande trädelar kan få brännmärken av
värmen.

Fyll inte kaminen med för mycket ved, även
detta kan leda till att elden letar sig ut ur
kaminen åt fel håll vilket kan resultera i att
träsargen blir svedd.

Och till sist - se till att all eld och glöd har
slocknat helt innan du tömmer karet,
annars riskerar kaminen att skadas av värmen.

