Utomhuskamin
Manual (OBS! Spara den för senare användning)

Modell
M120

Nödvändigt verktyg (ej inkl.)

VARNING

FARA!

Utomhuskaminen får ENDAST
användas utomhus. Elda aldrig i
utomhuskaminen, och låt den
aldrig svalna, inomhus eller i
andra förslutna rum. Detta
medför mycket stor risk för
kolmonoxidförgiftning, vilket är
livshotande.

Mått

Höjd: 120 cm
Bredd: 30 cm
Djup: 30 cm
Vikt: 8 kg

Läs denna manual noggrant innan användning!
Vid reklamation eller frågor om produkten ombeds du kontakta Harald Nyborg A/S på tel.
+45 63959508 eller vända dig till en av våra butiker.
Tillverkad för: Harald Nyborg A/S, Gammel Höjmevej 30, DK-5250 Odense SV
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Säkerhetsåtgärder
Viktigt: Läs dessa instruktioner noggrant innan utomhuskaminen monteras.
VIKTIGT! Avlägsna all förpackning från utomhuskaminen innan du monterar den. Det rekommenderas att
montera utomhuskaminen på ett rent, plant och mjukt underlag, då risken för repor minskas kraftigt om
rätt åtgärder tas.
Lägg vänligen märke till varningar och säkerhetsanmärkningar i denna manual.
Spare manualen för senare användning.
Släng förpackningsmaterialet på ett miljömässigt korrekt sätt - lämna det till
återvinning i så stor utsträckning som möjligt!
VARNINGER!
Utomhuskaminen är enbart avsedd att användas utomhus.
•
Lämna aldrig levande eld obevakad.
•
Risk för kolmonoxidförgiftning: Utomhuskaminen får aldrig användas, eller avsvalnas, inomhus eller
•
.i andra slutna rum.
Brandrisk: Var uppmärksam på gnistor och liknande när kaminen är igång.
•
Häll ALDRIG bensin, alkohol, tändarvätska eller liknande kemikalier på elden, heller inte vid
•
upptändning. Utomhuskaminen kan skadas allvarligt.
Använd obehandlat trä eller Bakergrill grillkol och -briketter till utomhuskamin M120.
•
Utomhuskaminen ska vara placerad på en icke-brännbar yta. Den får inte placeras
•
•
•
•
•
•
•
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ovanpå t.ex. träflis, underlag av torra blad eller gräs. träplankor eller liknande.

Utomhuskamin M120 är inte avsedd för matlagning eller uppvärmning av matvaror.
Använd inte utomhuskaminen som ugn - endast som värmekälla på terrassen.
Utomhuskaminen ska vara placerad minst 2 meter från brännbara ytor och föremål.
Flytta inte, och vidrör inte, utomhuskaminen när den används eller under avsvalningsprocessen.
Var uppmärksam på att hålla barn och djur på säkert avstånd till utomhuskaminen när den används.
Undersök alltid om utomhuskaminen är skadad eller sliten innan användning. Om den är defekt ska
r strax repareras eller ersättas. Använd aldrig en defekt utomhuskamin.
.den

Säkerhetsåtgärder
Underhåll¨
Underhåll och användning av utomhuskaminen
Var uppmärksam på om utomhuskaminen är placerad på en icke-brännbar yta. Ytan ska dessutom vara helt plan •
-utomhuskaminen
.
får inte stå osäkert/instabilt.

•

Säkra att det finns 2 meter luft på alla sidor (förutom botten naturligtvis) av utomhuskaminen - även ovanför den.

•

Hitta en lämplig plats till utomhuskaminen. Montera den sedan enligt dessa intruktioner (se sida 5). Den
färdigmonterade utomhuskaminen är tung och det rekommenderas därför att den monteras direkt på den plats där
den ska placeras för att undvika tunga lyft. Om den ändå ska flyttas rekommenderas det att man är minst 2 personer
som gör det. Släpa den aldrig över underlaget.

•

Det är fordelaktigt att applicera värmefast färg på utomhuskaminen ca. var 6:e månad. Vi rekommenderar värmefast
spray från Droppen, bestnr. HN97036.

•

Utomhuskaminen är tillverkad av stål och kommer att börja rosta så fort den placeras utomhus. Detta är meningen och
inplanerat i designen. Om du vill försöka fördröja rostutvecklingen kan du olja in utomhuskaminen efter varje användning
(när den är helt avsvalnad).

•

Om utomhuskaminens yta repas, eller annat sät skadas, ska det repareras med värmefast färg. Vi rekommanderar
värmefast spray från Droppen, best.nr. HN97036 - fråga efter denna i din lokala Harald Nyborg-butik eller skriv ett mail
till postordre@harald-nyborg.dk. (OBS! Ska beställas som reservedel)

Så tänder du i kaminen
Placera en liten hög tändved och sammanrullat tidningspapper i utomhuskaminen. Tänd eld på
•
pappret och ge elden tid att utvecklas. När det brinner bra kan du lägga till lite större stycken
obehandlat trä och på så sätt långsamt bygga upp bålet/värmen.
Låt aldrig elden bli för våldsam. Det kan skada utomhuskaminen permanent.
•
Använd aldrig brännbara vätskor.
•
Använd alltid värmefasta arbetshandskar när du hanterar öppen eld.
•
Så släcker du elden
Sluta mata elden och låt bålet slockna långsamt. Sluta i god tid, då det tar tid för elden att helt dö
•
.ut.
Använd aldrig vatten för att släcka elden. Det kan skada utomhuskaminen permanent.
•
Förvaring
Utomhuskaminen kan förvaras utomhus hela året. Om du använder ett skydd till kaminen ska du
•
.vara uppmärksam på att utomhuskaminen ska vara 100% avsvalnad innan den övertäcks. Cover till
M120: Best.nr. HN8366.
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Lista över delar
Se till att alla delar nedan medföljer! Kontrollera innan du monterar.
Börja med att spänna bultarna löst. När den är helt monterad kan du efterspänna bultarna.
OBS! Spänn inte bultarna för hårt. Om de overspänns kan både bultarna och utomhuskaminens komponenter
ta skada.

Kropp x 1

Toppsektion x1

Bas x 1

Galler till bränsle x1

Tak x1

Krage i rostfritt stål x1

Metallredskap x1

Bultar
(M5 x 20mm) x4

Bultar till M5-nyckel
(M5 x 20mm) x2

Spännskivor x2

M5-nyckel x1
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Monteringsvägledning
Steg 1
Fäst kroppen på basen med hjälp av 2 st.
M5-bultar (20 mm).

Steg 2
Fäst toppsektionen på kroppen med
hjälp av 2 st. M5-bultar (20 mm).

Steg 3
Placera kragen ovanpå toppsektionen.
Placera sedan taket så att det passar med
hålen på kragen. Fäst med 2 st.
spännskivor samt 2 st. M5-bultar till M5nyckel (använd M5-nyckeln).

Steg 4
Placera gallret til bränsle inuti
utomhuskaminen.

Använd alltid värmefasta arbetshandskar när
kaminen används.
Läs denne manual noggrant
innan kaminen tas i bruk!
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