
BRUKSANVISNING 

Gasolkamin Sahara 

Artikelnummer 098500 

CE 2575-22 

Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att kaminen monteras, installeras, används och 

underhålls på rätt sätt enligt instruktionerna i bruksanvisningen. 

Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 

BRUKSANVISNING 

REKLAMATIONSRÄTT 

• Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och kvitto 

bifogas.

• Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten används till 
ändamål den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följs. Reklamationsrätten 
gäller i sådant fall inte.

 CE 2575-22

INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL 

Uttjänta produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan de ska lämnas till en 

återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för ytterligare 

information om återvinning eller återvinningsstationer. 

Vid frågor vänligen kontakta info@bluegaz.se 

mailto:info@bluegaz.se


Anteckningar 

Om kaminen slocknar kort efter tändning, kontrollera 

att det inte finns något läckage. Se avsnitt "Kontroll av 

läckor". 

• Om kaminen stängs av efter en stunds användande

kan det betyda att rummet är för dåligt ventilerat.

• Kaminen slocknar 

Det kan finnas luft i slangen. Öppna ventilen på 

gasolflaskan och vrid värmereglaget till max en kort 

stund för att gasolen ska komma fram till brännaren. 

Viktigt att ventilera väl innan tändning påbörjas. 

• Kaminen tänds inte även när 

gasolflaskan och regulatorn är ok. 

• Kontrollera att det finns gasol i gasolflaskan

• Kontrollera att regulatorn är korrekt monterad och att

det inte finns några veck på slangen.

Kaminen tänds inte 

Problemlösning 

Gasolkamin Sahara 

Artikelnummer 098500 

Teknisk data 

Typ: SAHARA art. 098500

Gastyp: I 3B/P - G30 / G31 

Nominellt anslutningstryck: 30 mbar 

Nominell värmeeffekt: 4,2kW 

Förbrukning vid maxeffekt: 328 g/h

Destinationsland: SE 

Säkerhetsföreskrifter 

• Innan kaminen tas i drift måste hela bruksanvisningen läsas.

• Kaminen får endast användas i välventilerade utrymmen.

• Placera aldrig kaminen så att den är riktad direkt mot möbler, gardiner eller andra brännbara 
material.

• Kaminen får inte användas i sovrum, badrum eller i rum som har en mindre yta än 15 m
2 

eller 
mindre volym än 40 m3

.

• Kaminen blir het då den är tänd. Håll barn och husdjur på säkert avstånd.

• Se till att lättantändliga ångor, vätskor (tex bensin, alkohol) och annat brännbart material 
placeras på säkert avstånd från kaminen.

• Flytta inte kaminen när den är tänd.

• Ställ inga föremål på kaminen.

• Kaminen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet och kunskap, såvida de inte 
övervakas eller får instruktioner angående hur kaminen ska användas av en person som 
ansvarar för deras säkerhet. Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med 
kaminen.

• På grund av risk för personskada måste skadad elkabel bytas ut av auktoriserad elektriker.

• När kaminen inte används måste ventilen på gasolflaskan vara stängd.



Montering 

1. Montera de 5 hjulen på golvplattan.

2. Ställ kaminen upp och ned och skruva på de små

fästvinklarna på kaminens undersida, med vardera 2 skruvar och fäst därefter bottenplattan.

3. Ställ kaminen upprätt och sätt på den bakre täckplåten.

4. Skruva på den övre täckplåten till kaminen med 5 skruvar.

5. Montera nu på värmeplåten med hjälp av 3 skruvar.

6. För skyddsgallrets två metallsträvor till de båda övre hålen i den emaljerade brännarplåten.
Därefter kan gallret föras in i de båda nedre hålen. Kontrollera att skyddsgallret sitter stadigt.
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Säkerhetsanordningar 

• Skyddsgallret på kaminen har som syfte att minska risken för brand och brännskador. Ingen

del av skyddet får varaktigt avlägsnas. Skyddsgallret blir vid användning varmt och ger inget

fullständigt skydd för barn och funktionsnedsatta.

• Kaminen är försedd med koldioxidvakt (ODS). Skyddet ser till att kaminen automatiskt slås av

när den befinner sig i ett utrymme med hög andel koldioxid (CO2). Det är inte möjligt att tända

kaminen igen innan utrymmet är ventilerat.

• Ventilen på gasolflaskan ska alltid vara stängd då kaminen inte används.

Skötsel och underhåll 

• Kaminen måste vara kall och gasoltillförseln vara avstängd innan skötsel och underhåll

påbörjas.
• Kaminen måste vara säker att använda och får inte på något sätt vara skadad. Använd inte

kaminen om den inte fungerar som den ska.

• Använd en fuktig trasa och rengör regelbundet kaminens hölje och utrymme på baksidan.

Damm kan påverka kaminens funktion.

• Ta bort damm från brännarna med en mjuk borste. Skrapa inte brännarna med vassa föremål

eftersom de kan ta skada.

• Använd aldrig frätande rengöringsmedel vid rengöring, exempelvis skur- eller lösningsmedel.

• Lågan ska brinna stadigt. Om den fladdrar eller om den är gul på toppen, måste kaminen

undersökas av kvalificerad yrkesman.

• Lämna in kaminen till en kvalificerad verkstad om någon del måste bytas ut. Användning av

felaktiga delar kan innebära livsfara.

Förvaring 

• När kaminen inte används ska den förvaras under tak i en torr och dammfri miljö.

• Vid längre tids avställning ska gasolftaskan tas bort och kaminen övertäckas eller placeras i

kartong. Kaminen ska förvaras torrt och dammfritt.



Kaminens uppställning 

• Kaminen får enbart användas i väl ventilerade utrymmen. Volymen av

uppställningsutrymmet ska uppgå till minst 40 m3 och vara tillräckligt ventilerat. Till- och

frånluftsöppningar måste ha ett tvärsnitt per kWh (Hs) värmeeffekt på 2 500 mm2 jämnt

fördelat på den övre och undre öppningen med en minsta totala tvärsnitt på 5 000 mm2
.

• Kaminen måste placeras så att brandfara förhindras.

• Täck inte kaminen med textilier eller andra föremål.

• Kaminen måste placeras på tillräckligt avstånd från väggar, möbler, textilier och övriga

källor till brandfara.

• Rikta alltid kaminen mot rummets mitt.

• Kaminen får inte användas i höghuslägenheter, källare, utrymmen under marknivå, bad 

och sovrum, fordon som husvagnar och husbilar, båtar och inte heller i utrymmen där det

redan finns en gasolflaska.

• I arbetsutrymmen får kaminen enbart användas i överensstämmelse med

arbetsskyddsbestämmelser (arbetsmiljöföreskrifter).

• Minsta avstånd till andra värmekällor ska uppgå till minst 1 m.

• Vid placering av kaminen ska ett sidoavstånd av minst 200 mm och ett avstånd framför om

minst 1 500 mm upprätthållas.

Drift 

• Säkerställ att gasolflaskan är ansluten enligt manualen.

• Öppna ventilen på gasolflaskan.

• Tryck ned värmereglaget och vrid det till lägsta effektläget (liten flamsymbol) och håll intryckt 

i 15-20 sekunder. Vid första tändningen kan det vara nödvändigt att hålla värmereglaget 

intryckt lite längre tid, eventuellt trycka flera gånger, tills gasflödet kommer till brännaren. 

Medan värmereglaget är intryckt tryck flera gånger efter varandra på piezo-knappen tills 
tändflamman i den mittersta brännaren tänds. Håll värmereglaget intryckt ytterligare 20 
sekunder.

• Värmereglaget kan därefter släppas. Om tändflamman inte slocknar fungerar kaminen felfritt. 

Skulle dock tändflamman slockna måste värmereglaget vridas till avstängt läge och ventilen 

på gasolflaskan stängas. Vänta i 3 minuter och upprepa därefter ovan steg.

• Om även de andra brännarna ska tändas måste värmereglaget vridas till det mittersta 
effektläget (2 flamsymboler) eller det högsta effektläget (3 flamsymboler).

• Oberoende av värmereglagets läge förblir tändflamman synlig då kaminen är tänd.

• Kaminen kan inte stängas av med kontrollratten. För att slå av kaminen måste gasolflaskans 

ventil stängas helt och där efter värmereglaget vridas till avstängt läge. OBS! skyddsgallret 

och frontpanelen är heta även efter användning. Rör inte dessa delar förrän de har svalnat.

• Gasolflaskans ventil får aldrig vara öppen då kaminen inte används.

Användning 

• Kaminen är konstruerad för att användas med gasol.

• Till kaminens drift behöver du en gasolflaska upp till 11 kg. OBS! Vissa flaskmodeller av 
stål eller aluminium får ej plats inuti kaminen utan måste stå utanför.

• Kaminen och gasolflaskan ska kopplas ihop med GE-godkänd regulator och slang med 
drifttryck på 30 mbar.

• Användning av felaktigt regulator eller slang är farligt och kan leda till personskada.

• Sliten eller skadad slang ska genast bytas ut. Kontrollera regelbundet slangens tillstånd.

• Det är inte tillåtet att göra konfigureringar av gasolflaskan. Detta kan medföra livsfara.

• Gasolflaskan får inte tappas eller hanteras ovarsamt. Gasolflaskan ska alltid stå upprätt.
• Gasolen i flaskan är under högt tryck och ska inte utsättas för temperaturer över 50°C.

Anslutning av gasolflaskan till kaminen 

• Kontrollera att gasolflaskans ventil är stängd.

• Anslut regulatorns vingmutter till gängan på gasolflaskans ventil. Dra åt vingmuttern för hand, 
använd inte verktyg eftersom det kan skada ventilens tätning.

• Anslut slangen till kaminens nippel. Om slangen är svår att få på kan du prova att pensla på 
lite såpa på slangen. Slangen ska fästas i kaminens nippel med en slangklämma.

• Kontrollera att slangen inte är tilltäppt eller har någon knut.

• Gasolflaskan ska ställas in i kaminen på så vis att den inte kommer i kontakt med 
brännarplåtens baksida. Kontrollera att slangen inte är veckad eller ligger mot brännarplåtens 
baksida.

• Gör en läckagekontroll av gasolflaska, regulator, slang och kamin innan kaminen tas i drift. Se 

avsnitt "Kontroll av läckor".

Kontroll av läckor 

• Använd läcksökningsspray eller blanda 50% såpa med 50% vatten. Kontrollera att ventilen

på gasolflaskan är stängd och att värmereglaget på kaminen är avstängd.

• Pensla på såpalösningen på gasolflaskans ventil, regulatorn, slangen och anslutningen till

kaminen.

• Öppna ventilen på gasolflaskan. Om det uppstår små bubblor på någon av tidigare nämnda

delar, innebär det att det finns ett läckage.

• Stäng av ventilen på gasolflaskan och dra åt slangkopplingarna. Gör testet igen. Om det

fortfarande läcker, kontakta din närmaste återförsäljare.




