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SÄKERHETSÅTGÄRDER:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBS: Läs användarinstruktionen innan  
 
 
 
VENTILATION:  Använd apparaten I väl ventilerade utrymmen   
Byt aldrig gasolflaska I närheten av öppen eld. 

 

 
1. Kaminen skall användas helt 
enligt användarinstruktionen. Spara 
instruktionen på ett säkert ställe. 

 
2. Kaminen får på inga vis 
övertäckas då brandfara kan 
uppstå eller kaminens funktion 
försämras. 

 
3. Placera inte kaminen vänd mot 
brännbara föremål, som fåtöljer, 
gardiner eller sängkläder. 

 
4. Flytta inte kaminen när den 
är I drift. 

 
5. Placera inte kaminen närmare 
brännbart material än 150 cm framåt 
eller 20 cm. Kaminen skall placeras med 
fronten in mot mitten av rummet.  Var 
observant på att om kaminen står på ett 
underlag, som gör att den lätt kan vända 
sig om ett barn eller en hund ”krockar” 
med kaminen. 

 

 
6. Om ett gasolläckage uppstår skall 
gasolflaskans ventil omedelbart stängas.  
TA INTE BORT reduceringsventilen från 
flaskan. Pensla med såpvatten för att 
avgöra var läckan finns. Använd inte 
kaminen förrän läckaget åtgärdats. 

Apparaten skall utrustas med godkänd slang och reduceringsventil 30 mbar som är arbetstrycket 
på denna kamin.. 

ENG 
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TEKNISKA DATA: 
Typ: LI238H  

Gasol kamin utan rökkanal för inomhusbruk, mobil, utrustad med tiltskydd, CO² 
skydd, tändsäkring, överhettningsskydd och överspänningsskydd.  

 
Domestic flueless Space heater 

  100910 

Model  □LI238 series 
Appliance Category  □ I3+ x I3B/P □ I3B/P □ I3B/P 
Burner type Atmospheric burner 
Siza of injector (mm) 0.59 0.59 0.49 0.52 
Nominal Supply pressure 

(mbar) 28-30/37 28-30 50 37 

Type of gas G30/G31 G30 G30 G30 
Nominal 

Heat input 
(kW) (Hs) 

Maximum 4.2 4.2 4.2 4.2 
Medium 2.8 2.8 2.8 2.8 
Minimum 1.5 1.5 1.5 1.5 

Gas 
Consumption 

(g/h) 

Maximum 305 305 305 305 
Medium 200 200 200 200 
Minimum 110 110 110 110 

Ignition system Piezo electric ignitor 
Dimensions(cm) 42×49×74.5  
Weight of appliance 10kg 
Gas Container From 5kg to 11kg [at maximum 32 cm (dia.) x 55 cm (H)] 
Destination countries CH.BE.FR.GR.IT 

IE.PT.CZ.ES.GB 

CY.PT.DK.EE. 
MT.NL.NO.SK.SI. 
SE.TR.IT.RO. HU 

DE, AT, CH. 
 PL 

Voltage/Frequency 220-240V~/50HZ 

Power 
  Heating elements Fan 

Maximum  230V/1600W 230V/15W 
Minimum  230V/800W 230V/10W 

 

VENTILATION 
Kaminen konsumerar syre – se till att utrymmet kaminen placeras i är 
väl ventilerat. 
Tabellen nedan visar minsta rumsvolym där kaminen skall användas. 
 

Minsta rumsvolym och ventilationsyta: 
 

Rumsvolym 
VENTILATIONS YTA 

Låg Hög 

84 kubik meter 105cm2 105 cm2 
 

ENG 
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ANSLUT GASOLFLASKAN 
Använd medföljande slang och reduceringsventil. När reduceringsventilen ansluts på 
flaskan kontrollera så att inte slangen snott sig. 

1. Öppna gasolflaskans ventil sakta och kontrollera med såpvatten att inga läckage finns. 
Placera gasolflaskan i utrymmet i kaminen och sätt fast det bakre skyddet. 
 
BYTE AV GASOLFLASKA 

1. Skall ske på plats där öppen eld eller andra antändningskällor saknas. 
2. Rök inte under bytet. 
3. Stäng alltid av gasolflaskans ventil innan bytet. 
4. Kontrollera att kaminen är helt släckt. 
5. Ta bort reduceringsventilen från den tomma gasolflaskans ventil. 
6. Följ stegen I “Anslut gasolflaskan” ovan. 

 
VIKTIGT 

1. Kontrollera alla anslutningar med såpvatten för att säkra tätheten. 
2. Flaskan skall alltid stå upprätt. 
3. Om en nyfylld flaska används kan tändningen försvåras beroende på att inert gas kan 

finnas I den nyfyllda flaskan. 
4. När den nya kaminen skall tändas för första gången skall det med fördel göras utomhus. 

Låt den vara tänd 10 minuter för att sedan ta in kaminen. 
5. Kaminen får inte vara I drift under sömn. 

Använd inte kaminen I badrum, sängkammare eller I källare. 
6. Kaminen skall användas med medföljande reduceringsventil och slang. 
7. Håll barn och husdjur borta från kaminen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ENG 
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KONTROLL KNAPPAR: 

 
 
1.TÄNDNINGSINSTRUKTION 
A.Kaminen har tre positioner. Tändningsposition (Pos.1）Min position (Pos.2) ; 
 Medium position (Pos.3)  Max position (Pos.4). 
    B.Öppna gasolflaskans ventil. 
 
2. TÄNDNING: 
Använd en hand. Tryck ner kontrollknappen I 30 sekunder samtidigt som du trycker på 
tändningsknappen upprepat tills pilotlågan tänt. Håll kvar kontrollknappen ytterligare 20 
sekunder, släpp sedan. Upprepa proceduren om pilotlågan slocknar. 
 
3. INSTÄLLNING AV VÄRMENIVÅER. 
Ändra från min till medium genom att försiktigt trycka ner kontrollknappen och vrida till 
pos. 2 och till max till pos 3.  
 
4.  STÄNGA AV KAMINEN. 
Stäng gasolflaskans ventil. 
  
OBSERVERA! 
Kontrollknappen kan inte vridas om den inte samtidigt trycks ner. 
 

ELEKTRISKA FUNKTIONER：                                                               
                                                                     

1. 1:a knapp för av och på,  
Knapp i “ON” läge, strömmen påslagen och fläkten igång, 
I ”OFF”-läge ström och fläkt avslagen 

   2.  Knapp1 I “ON”-läge，knapp 2 på “I”，värmespiral på låg  
     effekt, knapp 3 i “II”-läge, på hög effekt.  
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VARNING 
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1. Läs instruktionen noga. 
2. Använd medföljande reduceringsventil och slang. 
3. Tryck inte ner tändningsknappen längre än 40 sekunder. 
4. Skruva aldrig ur reduceringsventilen när gasolflaskans ventil är open. 
5. Byt aldrig gasolflaska I närheten av öpppen eld eller andra tändkällor. 
6. Utsätt inte gasolflaskan för extrem värme. 
7. Ha aldrig andra gasolflaskor I samma utrymme som den brinnande kaminen. 
8. Stick aldrig in handen i kaminens frontgaller. 
9. Låt det åtminstone vara minst 1 m. mellan kaminen och andra värmekällor. 
10. Låt inte obehöriga komma I närheten av kaminen. 
11. Använd inte kaminen I badrum, sängkammare eller källare. 
12. Kaminen skall av stabilitetsskäl alltid användas med flaskan placerad I avsett utrymme. 
13. Placera aldrig brännbara föremål i närheten av kaminen. 
14. I händelse av gasolläckage skall gasolflaskans ventil alltid stängas av. 
15. Stäng alltid av gasolflaskans ventil efter användandet av kaminen. 
16. Skall endast användas i väl ventilerade utrymmen. 
17. Säker jordanslutning krävs när du använder elektriska dela 
18. Vid rengöring eller underhåll av elektriska delar spray ej vatten och utsätt dessa inte för regn. 
19. Se till att barn inte vidrör elektriska delar när värmeelementet används. 
20. Se till att stänga av apparaten när man lämnar rummet. 
21. Om den elektriska sladden skadas måste den bytas av behörig person. 
22. För att undvika överhettning, täck ej värmaren. 
 
 

STÄLLA UNDAN 
1.Ta bort gasolflaskan 
2.Lagra i ett väl ventilerat utrymme, gärna i garage eller annat uthus. 

 
2. Täck värmaren så att den håller sig dammfri. 
 

RENGÖRING 
1. Använd en fuktig trasa med såpvatten och torka samtliga målade  
2. Var noga med att inget vatten kommer i kontakt med pilotlåga eller huvudbrännare. Torka 

kaminen torr. 
3. Använd inte aggressive rengöringsmedel då färgen kan skadas. 
 

UNDERHÅLL 
1. Kontrollera regelbundet slangen mellan reduceringsventil och kamin så att inga sprickor 

uppstått – i så fall skall slangen bytas.  
2. Om kaminen stått oanvänd kan pilotlågans lilla hål fått ett besök av en insekt som byggt bo 

där. Blås försiktigt rent med tryckluft genom gallret ner i pilotlågan.  
3. Kontakta ett gasolföretag om stora service och underhåll skall göras. 
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FELSÖKNINGSCHEMA 
 

SYMPTOM FEL ÅTGÄRD 
1. Pilotlågan tänder inte. Ingen gnista från 

gnistspetsen. 
(a) Kontrollera att 
tändningen fungerar.. 
(b) Kontrollera att inget 
avbrott finns på kabeln. 

2. Pilotlågan tänder inte, 
men punkt a till e är OK och 
lagan kan tändas med 
tändsticka. 

Fel avstånd mellan 
gnistspets och 
pilotlåga. 

Justera gnistspetsen så att 
gnistan går över gasflödet. 

3. Kaminen vill inte brinna 
efter att man släppt upp 
tändarknappen. 

Magnetventilen 
stänger gasflödet. 

(c) Kontrollera 
termoelementet pos I 
pilotlågan. 
(d) Kontrollera att det 
är kontakt mellan 
magnetventil och ventil. 
(e) Kontrollera 
termoelementet.Låt service 
kontrollera magnetventilen. 

4. När alla tre 
brännarplattorna är tända 
och en eller fler plattor inte 
har samma lyskraft. 

(a) Stopp I 
munstycke. 

(b) Delvis 
blockerad 
gastillförsel. 

(a) Ta bort och rengör 
munstycke. 

(b) Ta bort gasröret och 
munstycen samt blås 
igenom röret. 

5. Svårigheter med 
övertändning från pos. 1 till 
2 och 3. 

(a) Pilotlågan ur 
läge. 

(a) Placera pilotlågan så att 
lagan når bottendelen 
av brännarplattorna 1 
och 2. 

6. Lukt från förbränning Delar av de 
keramiska plattorna 
skadade. 

Kontakta service personal. 

 
(SERVICE SKALL ENDAST UTFÖRAS AV GASOLTEKNISK EXPERTIS.) 

 


