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Manual pelletskaminen Polar´n 

• Kaminen är endast avsedd för användning utomhus och ska INTE under några 

förutsättningar användas inomhus eftersom detta föranleder en mycket hög risk för 

förgiftning som kan leda till dödsfall.  

• Absolut förbjudna vätskor är: bensin, t-sprit eller andra explosivt brinnande typer av 

brännbara vätskor.   

• Lämna aldrig barn obevakade i närheten av en tänd kamin - kontakt kan ge allvarliga 

brännskador. 

Att elda 

• Börja med att montera de tillbehör du vill använda: ben, handtag och 

upphängningskrok. 

• Kaminen går utmärkt att elda med träpellets, grillkol eller briketter. 

• Fyll kaminen med valt bränsle i den mängd du beräknar behöva. Toppfyll inte, lämna 

några centimeter i överkant. 

• Applicera för ändamålet avsedd tändvätska i lagom mängd. Onödigt mycket 

tändvätska på träpellets kan göra att den faller sönder, blir kompakt och gör så att 

kaminen brinner sämre pga. syrebrist. Tändvätska, tändgelé och lampolja är bra och 

säkra val. Applicera aldrig mer tändvätska, oavsett sort på glödande eller brinnande 

bränsle i kaminen då risken för brännskador, enligt statistiken är hög.   

• Låt tändvätskan dra några minuter innan du tänder, på så sätt uppnås bra tändning 

med en liten mängd tändvätska. 

• Montera kokplattan genom att trycka fast den. 

• Öppna kaminens spjäll fullt. 

• Tänd eld på tändvätskan, använd gärna en bit papper som du släpper ner i kaminen . 

• Låt bränslet fatta eld ordentligt innan draget minskas, justera sedan till önskad effekt. 

OBS: Använd en handske i material som inte smälter eller en pinne, dragspjället kan 

vara hett!   

• Låt kaminen brinna ut innan påfyllning av nytt bränsle sker, den brinner bäst och med 

minst rökutveckling om det översta lagret brinner. 

• Om du tömmer ut kaminens aska på plats, säkerställ alltid att ingen glöd finns kvar 

innan du lämnar platsen. Eller så bär du med glöden i kaminen och tömmer den på 

en säkrare plats på vägen hem, vattenpöl etc. 

• Säkerställ att kaminen är helt tom på glöd, även innanför dubbelmanteln innan den 

stoppas ner i sin förvaringspåse. 

• Sköt om kaminen : borsta ur sotet och förvara den torrt.  

 


