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FRISTÅENDE PELLETSKAMIN
(BEHÅLL DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS)

py
ww

tw
Ca
.m

EN LIVSTID AV VÄRME!

* Läs hela handboken före installation och användning av

rpe

pelletskaminen. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner
kan resultera i skador på egendom, kroppsskada m.m.
* Spara dessa instruktioner!
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HANDBOKEN MÅSTE MEDFÖLJA KAMINEN!
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1. Bränslekrav
Före introduktionen av hur kaminen skall användas och vilken
sort av bränsle som är lämplig att användas kommer här
kortfattat, eftersom det är relaterat till utförandet av kaminen.
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(Pelletskaminen är endast till för att användas med träpellets).
Får ej användas för annan typ av bränsle, då garantin ej
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kommer att gälla.) Använd inte någon annan typ av bränsle!
Eftersom detta kommer att ogiltigförklara eventuella garantier
som anges i denna handbok. )

Pelletskvalitén är väldigt avgörande för optimal och säker

ww

förbränning.

Pellet kvalitén är viktigt! Läs följande:
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Prestanda för din pelletskamin kan påverkas kraftigt av typen
och kvaliteten av träpellets som du använder. Värmeeffekten

rpe

kan också skilja mellan olika pelletstillverkare och kan då också
påverka effekten du får från din pelletskamin.

≤12%

Askhalt (som eldade grund)
ISO1171

≤0,7% utan bark
≤2,0% med bark

Flyktiga ämnen (torr, askfritt basis)
ISO562

80% till 88%

Väteinnehåll (som eldade grund)
ISO609

5.0%to 6,5%
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Vattenhalt (som eldade grund)
CEN/TS 14774-1 och ISO 687

s.s
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Vi rekommenderar användning av pellets som uppfyller eller
överträffar dessa standarder. Använd en rekommenderad pellets
typ.

40% till 50%

Svavel innehåll (som eldade grund)
ISO 351 och ISO 334

≤0,1%

(Lägre) värmevärde (som eldade bas)
ISO1928

16900KJ/KG till 19500KJ/KG

Diameter

6 mm till 8 mm

Svullnad index
ISO 501

-

Längd

≤50 mm
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Kolhalt (som eldade grund)
ISO609
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VARNING:

Det är viktigt att välja och bara använda pellets som är torra och fria från smuts eller
eventuella föroreningar såsom hög sandhalt. Dålig kvalité av pelletsbränsle kommer påverka
funktionen och prestanda av kaminen och gör garantin ogiltig. Aska : Askinnehållet i

ww

bränslet och drift av din kamin kommer att direkt avgöra den frekvensen av rengöring.
Användningen av bränslen med hög askhalt kan resultera i kaminen behöver rengöras

.m

dagligen. Låg askhalt på bränslet gör att det går längre intervall mellan rengöring.
CLINKERING: [clinkers är kiseldioxid (sand) eller andra orenheter i det bränsle som kommer

rpe

att bilda ett hårt samlas under bränningen]. Denna hårda massa kan då blockera luftflödet genom
hålen i brännkoppen. Förbränning blir dålig då. Syns på låga i kaminen. Alla bränslen, även

llet

godkända typer, kan tendera att klinkers. Kontrollera brännkoppen dagligen så att hålen inte är
blockerade med klinker. Om de blockeras, lyft ur brännkoppen (när enheten är kall) och
rengör/skrapa bort clinkers/sintring. Rengör hålen med en litet spetsigt föremål om det behövs.
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Se avsnittet Rutinmässig rengöring och underhåll.
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PELLETS & MATNINGSHASTIGHETER: På grund av olika storlekar och bränsles
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tätheter, kan matningen variera. Detta kan kräva en justering av tex. förbränningsfläktens
hastighet eller frammatningsskruvens hastighet. Eftersom kaminens leverantör har ingen
kontroll över kvaliteten på pellets som du använder, tar de inget ansvar för ditt val av träpellets.
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Förvara pelletsen på en torr plats. Bränslepellets är tillverkad av sågspån och träflis från många
olika arter av trä. Pellets från hårda träslag innehåller mer aska än de gjort från mjukt barrträd.
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Mineraler från aska och sand i pellets avger klinker/sintring under de extrema temperaturerna i
förbränningskoppen. Prova dig fram av valet på pellets med låg askhalt till du hittar något som
passar din kamin bra. När du hittat ett varumärke som brinner bra, fortsätta att använda detta
varumärke. Hög aska bränsle ökar frekvensen av kaminen rengöring. Bränsle med högt
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fuktinnehåll eller mycket spån kan låsa frammatningsskruven, få den att fastna.

Förvara inte pelletsen närmare än 1 meter från kaminen. Brännbart material.
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Denna kamin är inte avsedd att användas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller

llet

brist på erfarenhet och kunskap, om de få handledning eller
instruktion rörande användning av kaminen av en person

s.s

ansvarig för deras säkerhet: barn bör övervakas för att

säkerställa att de inte leker med kaminen. Avskärma kaminen

e©

så att barnen inte kan bränna sig på kaminen eller glaset.
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2. KAMINENS FUNKTIONER
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Pelletskaminen är avancerad och utformade och har individuella friskluft ingång och
ventilation system. Undertrycksförbrännings teknik ger hög effektivitet och lite aska under
förbränning. Kaminen kommer att stängas av automatiskt vid felaktig förbränning eller om

py

bränslet tar slut. Snabb uppvärmning och låg bränslekostnad är dess fördelar.
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1. Main performance

NB-PA-01
712*528*558
85
50
80
70
15/30
Trä pellets
KG/H 0.8/1.6
%
87%
KG
12 Kg
W/H 100-400
V/HZ 230/50
KW
3-6.5
MM
KG
MM
MM
M2
H

Elektronisk förbrukning
Spänning och frekvens

Effekt KW
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Effekt KW

NB-PA
772*623*665
95
50
80
120
13/37
Trä pellets
KG/H 0.8/2.3
%
87%
KG
16 /30 Kg/L
W/H 100-400
V/HZ 230/50
KW
6/13
MM
KG
MM
MM
M2
H

llet

Elektronisk förbrukning
Spänning och frekvens
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Model : Tor
Dimension (H*D*W)
Vikt
Luft intag rör
Luft utsläpp rör
Uppvärmningsyta ca kvm
Brinntid (Min-Max)
Bränsleslag
Förbrukning av pellets (Min-Max)
Effektivitet ca
Pellets behållare

.m
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Model : Freja
Dimension(H*D*W)
Vikt
Luft intag rör
Luft utsläpp rör
Uppvärmningsyta ca kvm
Brinntid (Min-Max)
Bränsleslag
Förbrukning av pellets (Min-Max)
Effektivitet ca
Pellets behållare
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Model : Balder
Dimension(H*D*W)
Vikt
Luft intag rör
Luft utsläpp rör
Uppvärmningsyta ca kvm
Brinntid (Min-Max)
Bränsle slag
Förbrukning av pellets (Min-Max)
Effektivitet ca
Pellets behållare

Effekt KW
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Elektronisk förbrukning
Spänning och frekvens

NB-P01-H
MM
908*502*458
KG
80
MM
50
MM
80
M2
90
H
17/37
Trä Pellets
KG/H 0.8/1.8
%
90%
KG
13/20 Kg/L
W/H 100-400
V/HZ 230/50
KW
6/9

3. Kaminens uppbyggnad
Kaminens olika delar: (som exempel)
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1. Täcklock 2. Dörr 3. Pellet behållare 4. Förbränningskammare 5. Asklåda. Täckplåtar Top &
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Botten 7. Sidoplåtar 8. Täckplåt förbränningskammaren 9. Bär-arm 10. Styrplåt varmluft 11.

Modekorts hållare 12. Brännkopp 13. Vacuum Switch. 14. Tänd-element 15. Förbränningsfläkt.
16. Varmluftsfläkt 17. Täckplåt baksida. 18 Rengörningsplåt botten. 19 Rengörningsplåten toppen

py

20. Display-hållare. 21. Muff rökrörsanslutning. 22. El-anslutning (med säkring)
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23. Anslutning rumsgivare. 24. Handle. 25 Justerbara fötter. 26 Sten?. 27. Säkerhets termostat
pelletsbehållare. 28. Säkerhetstermostat rökgasfläkt

Följande är en lista av huvudkomponenter
och deras funktioner. 1 förbränningskopp
3.
2.Rökgasfläkt/förbränningsfläkt
MatarskruvTÄNDELEMENT
KAMINEN är utrustad med en

pelletsen. Det finns två sätt att tända

.m
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automatisk el-tändning för tändning av

träpellets för våra modeller. En är med
det elektriska tändelement som värmer

rpe

träpelletsen direkt via brännarkoppen och
sedan tänds av förbränningsfläktens

llet

luftström. Den andra är (nödlösning) att
tända manuellt, med tex. tändblock.

s.s

VAKUUM SWITCH

KAMINEN har en vakuumbrytare som sitter innanför vänstra dörren. Den känner av om det är ett

e©

felaktigt undertryck som skapas i eldstaden genom en läcka, öppen dörr, en blockerad rökkanal eller

8

oförseglade asklåda, kännaren i vakuum-switchen kommer att känna av dessa fel och orsaka att
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kaminen kommer att gå in i en Avslutningsläge/avstängning. Error kod E5

SKRUV OCH SKRUV MOTOR
Skruvmotorn aktiverar skruven som då lyfter upp pelletsen till nedfallsröret. Pellets faller då ner till

py

brännakoppen där förbränningen sker. Skruven styrs av styrsystemet.
ÖVER TEMPERATUR - SÄKERHETS-BRYTARE
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Denna avkännare är installerats på botten av pelletsbehållaren och stänga av kaminen om det känner
en övertemperatur vid (70 grader). Error kod E6
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KONVEKTION FLÄKT SÄKERHETS-SWITCH

Denna avkännare är installerat på (Rökgasfläkten) ventilationsrör / utloppet och kör med
rökgas/konvektions fläkten på tills kaminen går under 40 grader. Kaminen stängs sedan av.

.m
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4. Pelletskamin installation

Alla nationella och lokala byggregler och europeiska standarder skall vara
uppfyllda innan du installerar kaminen. Såsom bygganmälan (vanligt

llet

förkommande i Sverige) Ta kontakt med kommunen för information vad
som gäller just för er kommun. Vissa skillnader kan förekomma.

s.s

Slutbesiktning av installationen, före igångsättning av kaminen. Det kan
vara din lokala sotare som utför detta och har behörighet för detta.

e©

Välj rätt plats för kaminen. Se till att följa reglerna om brännbart
material.
9
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Montera ihop kaminen före drift!
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Hitta en bra plats till din nya pellets-kamin och KLARERINGAR till brännbara material:
När du installerar enheten på ett brännbart golv (till exempel linoleum, trägolv eller liknande) Måste

ww

det finna skydd som eldstadplan, av exempelvis, glasskiva, plåtskiva, klinkers eller annat icke
brännbart material som är av godkänd typ

.m

Avstånd mellan väggarna eller till toppen är inte mindre än
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storleken på 200mm. Som exempel: Mineritskiva eller annat icke
brännbart måste finnas bakom kaminen och vid sidorna. Tex.
Kakel, dubbelgips, klinkers, tegel.

Enheten måste vara ansluten till jordat uttag. Standard: 230V,

s.s
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Elektriska:

50 Hz (4,5 ampere), (115

volt (4,5 ampere), 60 hertz) eluttag. Se till så att El-sladden inte fastnar under kaminen eller

e©

ligger emot heta ytor eller skarpa kanter. Sladden måste också vara lättillgänglig. Om någon
skada uppkommer på sladden skall den bytas ut snarast med godkänd sladd.
10
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Luftintag och Rökrörs Installation! Kaminen skall anslutas till
skorsten. Några exempel, är följande:

Horisontal montering genom vägg och sedan upp! (exempel)
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huset ( Minimum i mm.)
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Avståndet mellan vägg och kaminen när den är installerad i

11

py

o
©C
llet

rpe

.m

ww

tw
Ca
Kaminen har egen tilluft via rör, diameter är 50 mm. Rökrörets rördiameter är￠80 mm. Den

s.s

totala längden av rökröret invändigt bör Ej överstiga 3m. Rökrörens anslutningar inomhus
skall tätas med värmebeständig silikon, för att förhindra läckage i skarvarna. När pellets
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kaminen normalt arbetar, kan temperaturen på rökrörets yta nå 200˚C, så se till att inget
brännbart material ligger för nära. Lägg Ej handen på rökröret då det är varmt.
12

INSTALLERA RUMSGIVAREN
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Kaminen kommer förberedd från fabriken med en låg spännings rums termostat som skall anslutas

baktill.

OBS: Koppla rumssensorn（T3）på baksidan vid avluftning röret. Denna

py

rumsgivare är till för att känna temperaturen i rummet, den bör inte
påverkas av andra varma eller kalla källor såsom direkt inkommande

tw
Ca

solljus, kalldrag från ventilation eller annat. Välj en plats som du tror passar
dig bäst.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDE:

Aldrig använda bensin, fotogen, träkol tändvätska eller liknande vätskor för att starta och bygga upp

ww

en eld i denna kamin. Håll alla sådana vätskor borta från kaminens närhet när den används. För din
egen säkerhet, installera inte eller reparera inte din kamin utan först har läst och förstått denna

.m

manual.

Någon installation eller drift av kaminen som avviker från det som skrivits i denna bruksanvisning

rpe

kommer att ogiltigförklara garantin och kan medföra allvarlig fara.

På grund av hög temperatur, bör kaminen inte placeras nära möbler och draperier. Kläder eller annat

llet

brandfarligt material bör inte placeras på eller i närheten av kaminen. Barn och vuxna bör vara
uppmärksamma på riskerna med hög yttemperatur och bör hålla sig borta för att undvika
brännskador. Små barn bör övervakas noggrant när de är i samma rum som kaminen.

s.s

Det finns grindskydd – galler att avskärma kaminen så att små barn och även vuxna inte bränner sig
eller skadas av kaminen.

e©
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5. Drift

ALLA NATIONELLA OCH LOKALA REGLER OCH

EUROPEISKA STANDARDER SKALL VARA UPPFYLLDA
INNAN KAMINEN TAS I BRUK

py

1.) Första tändningen
När ni starta er nya kamin för första gången. Så kan obehagliga lukt förekomma. Dels från färgen
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och oljelagringar, fett osv. Innan det har brunnit bort. Vädra igenom, öppna fönstret och dörren för
att ventilera bort lukten.

Obs: När ni använder kaminen för första gången, kan det vara så att ni behöver lägga i lite pellets
med handen i brännkoppen, dels pga. Framatningsskruven är helt tom från börja.

ww

Fyll på pelletsbehållaren med ren fin pellets, anslut strömmen, baktill och slå över strömbrytaren,
den kommer att lysa upp när den är påslagen. On/Off, se avsnitt 2 ”Start och drift”.

.m

2.) Start och drift

Gör följande (referens: kaminens struktur & uppbyggnad och elektrisk kontroll):
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Kontrollera att brännarkoppen sitter i rätt position. Att luckan är riktigt stängd. Att inga brandfarliga
produkter ligger på kaminen.

Genom att trycka på verktyg Se bild:
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Språkinställningar

kommer följande ord att visas i displayen:

14
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s.s
Med denna funktion kan du nu välja språk genom att
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Välja

med

pilarna

, upp eller ner för att välja språk välj det som passar dig bäst.

Swedish, English, Japanese, Italienska, Spanska. Ryska, med mera, finns ca 13 språk att välja på,
välj vad som passa dig bäst.

py

Starta (ON) / Stänga av (OFF)

För att starta kaminen tryck på knappen med denna symbol Se bild: Sitter till vänster på displayen.
ON/OFF key
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Det första som händer vid aktivering av ON-läge, så starta kaminen med läge rengöring/renblåsning,
vilket är det första som visas I displayen.

.m
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Cleaning’/rengörning görs under 20 sekunder, på begäran av att rengöra brännakoppen från
småpartiklar som aska.

rpe

På samma sätt vid avstängning Tryck på

, Då övergå kaminen till avstängningsläget och

följande meddelande visas i fönstret:

e©

s.s
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En nedkylning fas påbörjas och när temperaturen understiger 40 grader stänger kaminen av sig och
säger ‘GOODBYE’/ HEJ DÅ`
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!! OBSERVERA!
Under pågående avstängningsfas är det inte möjligt att starta om den igen, utan
påbörjad avstängning måste avslutas helt och fullt. "Stänger ned" (Se nedan för att gå
förbi detta).
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Vid växlingen på lågans effekt sker det inte omedelbart, beror från den valda fungerande
formaliteten. Två formaliteter är inställbara: automatisk eller manuell, för ytterligare
detaljer se lämpligt avsnitt.
Uppstarten, som har längd ca 5-20 minuter för att nå full effekt, är nödvändig för att alla
de olika stegen skall utföras.

ww

Under avstängningsfasen och nedkylningen (Cooling) pågår, så är det normalt inte tillåtet att starta om
den direkt.
I vilket fall som helst, om du gör detta! Se då till att övervaka omstarten så att allt görs säkert.

“Stabilization”. Tryck sedan på

. Nedkylningen påbörjas, orden Cooling ses i displayen

rpe

.m
llet

När temperaturen kommit under 50 grader, starta sedan kaminen om igen, Rengöring-matning-tändningstabilization.

Tryck

s.s

Om du tycker att flamman och allt verka Ok, och vill övergå till stabiliseringsläget/driftläget (Om Erro-kod finns
så bekräfta den med tumme upp, tryck på omstart).
under 3 sekunder, och kaminen övergå till Stabilization direkt.

e©

Vid växlingen på lågan effekt sker det inte omedelbart, beror från den valda fungerande formaliteten.
Två formaliteter är inställbara: automatisk eller manuell, för ytterligare detaljer se lämpligt avsnitt.
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Kontroll av rumstemperaturen, rökgastemperaturen, säkerhets-temp-sensorn som sitter under
pelletsbehållaren.
Tryck på
R: är rummets temperatur.
S: är rökgastemperaturen.
P: är temperatur för säkerhets-sensorn
Se exempelbild nedan.
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P1 betyder effektläge: Högsta. 13( R ) betyder att rummets temperatur är 13 grader.
Uppstarten, som har längd mellan ca 5-20 minuter för att nå full effekt, är nödvändig för att alla
de olika stegen skall utföras. Steg : 1

rpe

.m

ww

Steg : 2

Steg : 3

s.s

llet
Den första som händer efter rengöring/cleaning, är som ses i displayen feeding/frammatning av
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pellets ned till brännakoppen. Den efterföljande fasen kommer att vara ” Tändning/"Lighting I
detta steg har fortfarande inte rökgastemperaturen nått sitt tröskelvärde som är planerat vilket
kommer att ta några minuter, när det nås övergå meny till att visa ”Stabilisering”. Se bild:
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Det är möjligt att stänga av kaminen i varje fungerande fas. Stänga av genom att trycka
på knappen ON/OFF i två sekunder, som tidigare beskrivits.
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!! UPPMÄRKSAMHET!
Om kaminen stängs av, och lågan fortfarande brinner kommer kaminen att
fortsätta brinna tills pelletsen är slut i brännakoppen, denna avslutningsfas
kommer att fortsätta automatiska, och kommer att pågå ca 5 – 8 minuter.
Oavsett om kaminen är I ON eller OFF-läge så visas datum och tid och börvärde på inställd
rumstemperatur.

ww

Eller enligt nedan:

Notera: Om tändningen misslyckas kommer kamin att ge ett felmeddelande E2 (Error för att tändningen misslyckats)
och kaminen stänger av sig. Om du vill starta den igen : OBS: Töm brännakoppen på pelletsen först, så att den är ren.

.m

Efter det tryck på

för att bekräfta felet, tryck sedan på

. Och ny omstart påbörjas.

så ändra man effekten på kaminen.

llet

Genom att trycka på

rpe

EFFEKTLÄGE
Det finns 4 olika effektlägen på kaminen, vilken väljs med knappen med lågan på eller via
fjärrkontrollen. P1 till P4. P4 är lägsta effekt och P1 Maximala effektläget. Se bilder:

MINIMUM POWER P4

e©

s.s

LOW POWER P3
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MEDIUM POWER P2

tw
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MAXIMUM POWER P1

.m
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ECO mode inställning
kommer följande meny fram

19
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Genom att trycka på

s.s

llet
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ECO MODE
Om ECO mode är aktiverat och Eco visas i displayen så övergå kaminen till lägsta effekt efter
uppnådd rumstemperatur, och lägger sig på underhåll, när sedan temperaturen sjunkit tillräckligt
och värme påkallas övergå kamin till det effektsteget ni har valt helt automatiskt.
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, upp eller ned. Mode 1 eller Mode 2, Mode 2 är för att kaminen skall gå på miniläge, kaminen

Välj med pil

tw
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stannar inte alls (underhållsläge)

Eco 1 gör att kaminen stänger av sig helt och starta då om med el tändningen.

Automatisk eller manuell inställning

släckt i Off-läge

ww

Tryck på timer

, Klockan aktiveras då och lyser upp I ON-läge:

är

.m

I aktiverat läge med lyse på körs kaminen på inprogrammerat tid, annars manuellt= inga tider
som är programmerade används.

rpe

TEMPERATUR INSTÄLLNING

llet

Genom att

trycka upp eller ner, väljs temperaturen.

Ställa in klockan
verktyg upp till 2 sekunder:

20

e©

Tryck på

s.s

3.) Att ställa in detaljer
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Du väljer veckodag med pilarna

, tryck igen på tumme upp!
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Tiden ändrar du på pilarna

ställ in klockan, avsluta med tummen upp.
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Inställning av rengörning
Tryck på tumme upp

du kan justera hur ofta rengöringen skall utföras. T.ex. Varje

30 minuter och pågår i 15 sekunder

.m

Sekunderna ändrar du med pilarna upp eller
ner
Till exempel varje 30min. Minst 15 sekunder:
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TIMER inställningar
Displayen visar följande:
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s.s
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Med denna funktion förprogrammera du kaminen för veckoprogrammering, associera
växlingen och stänga av på inprogrammerade tider. Du kan programmera dagligen slå på
eller stänga av kaminen under hela veckan.

verktygsknappen
, du hittar instruktionerna nedan.
Sedan trycker du på för att välja veckodagar.

Tryck på

Genom att

,tider upp eller ned med pil tumme upp

för att godkänna On/Off.
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På graf linjen visas den dag som du just programmera, timmen är den med
stapeln.
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På den under linjen visas programmerade timme.

Lägre stapel betyder off, Högre stapel betyder On.
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Fabriksåterställning:

så kommer detta upp! Se bild

Med
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Fortsätt trycka på verktyget

, kan du välja Yes, eller No.
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“Yes” Du vill gå tillbaka till fabriksinställningarna

o
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“NO” Du vill behålla gjorda inställningar

Tryck på verktyget

programmeringen avslutas.
!! FEL MEDELLANDE!!
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*******************************************************
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Det innebär att temperatursensorn har vissa problem,
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Exempel: 1. termostaten är sönder,

2. temperaturen är för hög, kaminen fungerar inte korrekt.
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Elden har brunnit ut automatiskt.
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Som tex. : 1. Bränsle (pellets saknas) slut i behållaren

2. Matarmotorn sönder eller kan inte matar fram pelletsen för mycket spån i

s.s

behållaren.
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Missad uppstart. Defekt tändelement.
Annan anledning 1. För mycket aska eller sintring i brännkoppen.
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2. brännakoppen felaktigt monterad. justera tändelementets placering.
3 Säkerhetstermostat sönder, sitter på rökgasfläkten.
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Ej monterad (Byglad)för Svenska marknaden, Jordskalvskydd. It means
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seism switch is open. Sitter endast på Japanska versioner.

Det innebär att det finns vissa problem med vakuum Switch. Som

s.s

dörren inte har stängts korrekt

Slangen till vakuum switchen läcker eller switchen är trasig.
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Förbränning fläktens fungerar inte är sönder eller inställd för lågt.
Det finns några läckage i kaminen och så vidare stopp i rökröret.
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1.Temperatursensorn som sitter på pelletsbehållarens
undersidan, känner av för hög
temp över 70 grader, eller så är det något fel på den.
2. Termostaten är sönder
3. Temperaturen är för hög så att kaminen går inte ordentligt.
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Kaminen har något fel på kablagen, eventuell kortslutning kontrollera kablagen.
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Undersök om allt är OK, är det så: tryck på tummen upp

för att återställa

Felkoden.
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Error Kod E8

up p Till 3 sekunder,skriv in password
1098,leta upp
p
Menyn som du ser på bilden (se bifogad bild),menyn visar "Cleaning alart time" 16 H or
30 H ändra detta till 0, sedan blir det OK.
Tryck på

e©

Ändra inget i de andra menyerna.
25

!! ATTENTION !!
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Du kan trycka

hålla på, för att komma ur programmet. Eller fortsätta bara att trycka

på verktygs knappen.

py

Om följande felmeddelande visas:
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Betyder att temperatursensor 1 är kortsluten.

.m
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Betyder att tempsensorn 1 är öppen krets. Skall vara sluten.
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Betyder att temperatursensor 2 är kortsluten.
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s.s
Betyder att tempsensorn 2 är öppen krets. Skall vara sluten.
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Betyder att temperatursensor 3 är kortsluten.
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Betyder att tempsensorn 3 är öppen krets. Skall vara sluten

Fjärrkontroll

s.s
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Min fjärrkontroll
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4. )SÄKERHET
1) Kaminen kommer att stänga av och elden kommer att stoppas eftersom kaminen minskar till
säkerhet temperatur，（T1）
(2) Kaminen kommer att stängas av, när temperaturen överstiger (för pelletsbehållaren) T2≥70˚C
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(3) Om rökröret är igensatt eller är blockerad.

ANVÄNDNING AV CORDWOOD ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.
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Bränsle: Denna pellets kamin är endast utformad och godkänd för att bara eldas med
bränslepellets med upp till 3% askhalt. Smutsiga bränslet kommer att negativt påverka drift och
prestanda av enheten och kan upphäva garantin. Kontakta återförsäljaren för bränsle
rekommendationer.
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6. underhåll
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Koppla ur och låt KAMINEN svalna innan du utför något underhåll eller rengöring. Vissa märken
av pellets producera mer aska och sintra mer än andra. Frekvensen av utför följande rengöring

rpe

förfaranden beror därför i stor utsträckning på kvaliteten på pellets brände. Om man inte utför
rengöring av kaminen frekvent/ofta kommer det att orsaka att det skall brinna dåligt och kan
även påverka er garanti.
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BRÄNNAKOPPEN RENGÖRING

Förbränningsfläkten kommer i hög fart minst en gång i timmen att blåsa bort biprodukter från

s.s

brännakoppen. Dock bör brännakoppen rengöras mer noggrant efter bränning av ca 5-10 påsar
med pellets. Brännakoppen har vissa luckor i botten och sidor som ger förbränningsluft till pellets.
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När Kaminen är kall, öppna ytterdörren och lyft ut gjutjärnskoppen. Skrapa i inre botten och på
sidorna av potten med en skruvmejsel för att ta bort alla aska och sintringar från dessa ytor.
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RENGÖRING AV GLAS
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Varning: Öppna inte dörren när Kaminen är varm. Att öppna dörren, följa de två första stegen som
anges framför dörren borttagning. Rengör glaset med en mjuk trasa eller pappershandduk och lite
vatten. En fuktig trasa med liten mängd aska från eldstaden kan också användas för att rengöra
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glaset. Och är det bästa tipset för att rengöra från smutsig beläggning.
ASKA LÅDA DEMONTERING OCH RENGÖRING
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Försiktighet: Ta inte bort asklådan när Kaminen är varm. Dra asklådan rakt ut och bort från
kaminen. Varning: Omhändertagande av askan placeras i en metall behållare med tätslutande
lock. Den slutna behållaren bör placeras på ett obrännbart golv eller marken långt från alla
brännbara material, i avvaktan på slutligt bortförande.
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RENGÖRING AV FÖRBRÄNNINGSFLÄKTEN
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För att rengöra förbränningsfläkten, ta bort fyra muttrarna märkt. A i ritningen till höger med en
11/32 '' skiftnyckel” Fläktblad och fläkthållaren kan dammsugas när motorn har tagits bort.
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Installerar du ny motorn, kan en ny packning behöva installeras mellan motor och fläkt. Att slutföra
ominstallationen, placera motorn tillbaka på fläkthållare och installera. Kontrollera motorns
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gröna/gula jordledning är säkrad under en av vingmuttrana.
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RENGÖRING RÖKKANAL
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Rengöring av rökkanalen och gångar bör göras minst en gång om året. Dålig förbränning eller pellets
med hög askhalt kan kräva denna rengöring oftare. På varje sida av kaminen finns sidplåtar som
täcker som kan tas bort, genom att lossa skruvarna. Nere på höger sida sitter en täckplåt, öppna och
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rengör. På kaminen ovan sida under plåtarna sitter även där en täckplåt till rökkanalen, gör samma
sak där. Se bild:
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Använd en rengöringsborste i öppningarna borsta lös askan och använda en ask sug för att ta bort
lös aska. Montera tillbaka plåtarna över hålen och dra åt skruvarna
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RENGÖRING AV FLÄKTEN KONVEKTIONSDELAR

o
©C

För att rengöra konventionen fläkten, ta bort höger luckan (se följande sida). Koppla ur kaminen
nätsladden från eluttaget. Ta bort de två skruvarna (A i ritningen till höger) att säkra fläkten till fläkt
kanal. Skjut fläkten på baksidan det från fläkt trumman. En dammsugare kan användas för att ta bort
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eventuella dammansamling på den fläktens blad eller inuti den fläktkanalen. Försiktighet bör
användas för att inte skada den fläktens blad under rengöring. För att installera om fläkten, skjut
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fläkten tillbaka i behålla läppen B och installera om skruvar A.
RENGÖRING AV RÖKRÖR

Sot och flygaska: bildning och behovet för rengöring
Förbränningsprodukterna innehåller små partiklar av flygaska samlar in i avgaserna ventilation
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systemet och begränsa flödet av rökgaserna. Ofullständig förbränning, sker såsom vid start,
avstängning eller felaktiga inställningar av kaminen och kan då leda till några sot som ansamlas i
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böjar krökar med mera. Avgaser rökrör ventilation systemet bör inspekteras minst 2 gånger varje
år för att avgöra om rengöring är nödvändigt. Rensa röret om det behövs.
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Obs: rengöring schema varierar beroende på kvaliteten på pellets används. Dålig pellets
kräver mera frekvent rengöring.
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7. Felsökning byte av delar.
Byte av tänd-element och matarmotorn, se sprängskiss.
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Hur man byter varmluftsfläkten, se sprängskiss.
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Hur man byter rökgasfläkt, se sprängskiss.
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Kontrollpanelen: Kaminen har problem med att känna sensorerna. När sensorerna upptäcker
onormal beteende temperatur (under 40˚C), eller andra sensorns temperatur är högre än 70˚C

.m

kommer termokontakternas auto-kontroll-temperatur reagera i enlighet därmed. När
temperaturen är under 40˚C, kommer att systemet för kontroll av säkerhet stoppa kaminen
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automatiskt. När andra sensorn, som sitter på pelletförrådet, upptäcker att temperaturen är högre
70˚C, kommer kaminen att stängas av.
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De allmänna problem, möjliga orsaker och lösningar är som följande, efter att du löst
problemen, starta kaminen igen:
Problem

Orsak

Lösning

Displayen lyser inte upp

Ström saknas eller så är
styrboxen sönder eller
säkringen. Byt säkring.

Kontroller att det finns ström,
kontroll av ledningen samt även

py

säkring på baksidan kaminen.
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Fläkten starta inte efter
det att jag tryckt på start.

Vänta!

.m
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Är Normalt. Om kaminen är
varm.
Efter 15 minuter går den
fortfarande inte, nåt måste
Den kommer att starta när
vara fel?
temperaturen är under 40
grader på rökgasfläkten, den
är för varm just nu.

Ingen ström till kaminen eller

Kontrollera kablaget

rpe

till kontrollpanelen.

Koppla ifrån moderkortet en

Plugga in det igen.

stund för en resetting.

Temperatursensorn på låg är

s.s

llet

sönder eller defekt.

Byt till en ny sensor.

Matar inte fram pelletsen efter 20 sekunder.
Det är 3 steg i uppstarten. Före start.

e©

1. Rengöring i 20 sekunder 2. Matning/feeding under någon minut visas på LCDdisplayen 3. " Tändning" visar på displayen, tar sedan från 5-20 min.
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Om inget händer

Matningen är blockerad.

Det är något problem med Kontrollera motorn, kablaget,
motor, kablage. Motorn
skruven som driver motorn och
har lossnat.
axeltappen, är den lös dra åt.
Inget bränsle i behållaren.
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Andra steget *Tändning*

Helt normalt

Fyll på lite pellets i behållaren Ej full
nu, se först om allt är OK.
Vänta, missar den larma den E2

4. Matar inte som den
skall eller för mycket
pellets vid uppstarten, och
lågan kan inte brinna utan Startdosen är för hög,
minska den.
sug ut av fläkten.
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Justera även rökgasfläkten om den
nu är för hög och suger ut lågan.
Runt 100 nåt, se vad du skrivit upp
tidigare i dina noteringar.

Öka startdosen något, bör ligga ca 12 cm. över tändröret, Kontrollera
rökgasfläkten hastighet samtidigt.
Kanske måste du sänka den.

Alternativt starta om, kan vara ren
otur också vid starten.
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B. Kaminen slocknar, för
lite pellets som kan
Startdosen är för liten.
brinna, men många pellets
i bak-kanten i
brännakoppen, men inte
vid tändröret.

Kontrollera frammatningen och
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5 Efter uppstarten stanna
kaminen efter 15 - 20
minuter.

Se om matarmotorn är blockerad
eller inte, kan vara sönder också, by
tut den då.

starta om.

Kontrollera kontakterna till/mellan
temperatursensor (45 grader) och

llet
moderkortet.

Byt ut sensorn/givare, troligt fel på
den.

s.s

Pelletmatningen fungerar
inte som den skall göra.
Eller så får den för lite
pellets så den inte
uppfyller temperaturens
säkerhetssystem på 45
grader, fel på kännaren
eller kabel till kännare,
dåligt eller inget
undertryck i kaminen
alternativt mottryck från
vakuumswitchen kännare

Justera upp/ned rökgasfläkten/
påverka även förbränning så kolla
vilket håll du skall på.
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6 Orange låga/flamsig och Läckage på luftintaget till
dålig förbränning, kraftig förbränningen, eller otät
sotning på glaset.
lucka.
Kontrollera dörrpackning och glaset
packningar så dem är täta.
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Kontrollera luftinsugningsröret och
ventilationsrör så att de inte är
blockerat.
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Byt till större rördiameter om du har
en lång rökkanal. Är den för lång kan
den påverka förbränningen .

Pelletsbehållaren är tom.

Fyll på pelletsbehållaren

Ingen bränslematning.

Minska rökgasfläktens hastighet, se
er g:a notering är den ändrad?
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7 Elden brinner ut och
kaminen ställer sig i
avstängt läge automatiskt.

Justera/öka förbrännings fläktens
varvtal.

För lite bränsle matas.

Låt kaminen stanna kall och se om

Lågtemperatur-switchen
(40˚C)är sönder.

det hjälper, annars byt

.m

termokontakten/sensorn/switchen
för(40˚C
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"ECO" läge? Det är normalt vänta
tills den kylt ned färdigt, den
kommer då att starta normalt.
Byt ut sensorn. Den tror att den är I
driftläge.

Byt till bättre kvalité av pelletssort

Fuktig pellets/ dåligt
brännvärde.
Rökgasfläkten står för

kaminen för snabbt.
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Kontrollera rökgasfläktens
inställningar står den för högt, så
sänk ned den.
Rengör värmeväxlar-kanalen, sitter
det mycket flygaska på ena sidan
kanalen så isolera den utbytet av
värmen den skall ge till den varmare
sidan.
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högt och kyler ned

s.s

9 Det kommer inte
tillräcklig värme ut från
kaminen fast den brinner
och varmluftsfläkten går.

Låg temperatursensor
switchen (40 ˚C) är
sönder.
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8 Fläkten blåser,men
kaminen är kall och Ingen
matning förekommer.
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10. Visar "Pressure
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kaminen är för smutsiga.

Rökgasvägen är
blockerad.

Stäng av kaminen kontrollera så att
rökgasvägen är helt fri.
Kontrollera rökgasvägen genom
kaminen, rensa om det behövs.

Dörren är öppen.
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Erro" på displayen

Värmeväxlar-kanalen i

Stäng dörren ordentligt, dra ur
elsladden, starta sedan om.

Det finns läckage
någonstans.

1.
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8. Garanti

Justera upp rökgasfläkten för att öka
trycket genom kaminen, men se till
så att rökgasvägen är ren.

Garantin avser 1 Års reservdelsgaranti. Gäller Ej tändelement som klassa som

förbrukningsvara.
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9.El - Schema
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