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TEKNISKA	  SPECIFIKATINER	  
	  

Modell	   Ruby	   Kero	  
Konvektor	  typ	   Strålningskonvektor	   Strålningskonvektor	  
Värmeeffekt	   2400W	   3000W	  
Bränsleförbrukning	   202	  g/tim	   250	  g/tim	  
Drifttid	   +/-‐	  15	  timmar	   +/-‐	  12	  timmar	  
Bränsletank	   Löstagbar	   Löstagbar	  
Tankvolym	   3,8	  liter	   3,8	  liter	  
Tändning	   2	  x	  R20	  batterier	  (	  ingår	  ej	  )	   2	  x	  R20	  batterier	  (ingår	  ej)	  
Test	  luftutblås	   √	   √	  
Storlek	   495	  x	  450	  x	  300	  mm	   495	  x	  450	  x	  300	  mm	  
Vikt	   10	  kg	   10	  kg	  
Min	  uppvärmningsvolym/tim	   37m³	   48m³	  

	  
BESKRIVNING.	  

	  
Figur	  A	  

1.	  Handtag	   	   	   5.	  Bränsleindikator	  
2.	  Öppningsbart	  lock	   	   6.	  Tändningsknapp	  
3.	  Bränsletank	   	   7.	  Vred	  för	  justering	  av	  veken	  
4.	  Galler	   	   	   8.	  Off	  (	  av	  )	  –knapp	  

	  
	  

INNAN	  ANVÄNDNING	  
	  
Läs	  noggrant	  igenom	  manualen	  innan	  ni	  börjar	  använda	  den	  och	  förvara	  den	  på	  ett	  
säkert	  ställe.	  Ni	  kan	  komma	  att	  behöva	  den	  vid	  eventuella	  fel	  och	  vid	  service.	  
	  
Ni	  har	  just	  köpt	  en	  fotogenkamin	  som	  kan	  användas	  som	  tillfällig	  värmebackup.	  
Innan	  ni	  använder	  den	  för	  första	  gången	  måste	  följande	  tre	  viktiga	  punkter	  beaktas.	  
	  
-‐Rummet	  som	  den	  placeras	  i	  skall	  vara	  tillräckligt	  ventilerat	  
	  

-‐Använd	  lysfotogen	  som	  bränsle	  
	  

-‐Kaminen	  kan	  inte	  användas	  i	  rumstemp.	  över	  ca.	  25	  grader	  
	  

	  
	  
	  
	  



PLACERING	  
	  
Eftersom	  detta	  är	  en	  mobil	  kamin	  kan	  den	  placeras	  i	  olika	  rum	  så	  länge	  ventilationen	  är	  god	  
(ventilationsin/uttag	  skall	  vara	  minst	  50cm²)	  

	  
VIKTIGT!	  	  
Om	  rummet	  (speciellt	  sovrum)	  inte	  har	  denna	  ventilation	  skall	  ett	  fönster	  lämnas	  öppet.	  

	  
Gäller	  alltid	  
-‐	  Rummet	  får	  ej	  vara	  under	  marknivå.	  
-‐	  Underlaget	  den	  står	  på	  skall	  vara	  plant	  
-‐	  Säkerhetsavstånd	  runt	  kaminen	  skall	  vara	  1m	  (	  möbler,	  gardiner	  m.m.)	  
	  
Placera	  aldrig	  kaminen	  på	  följande	  platser	  
-‐I	  passager	  
-‐Platser	  där	  det	  är	  dragit	  
-‐Där	  brännbara	  gaser	  eller	  öppen	  låga	  finns	  
-‐Under	  skorsten	  
-‐Nära	  gardiner	  eller	  brännbart	  material	  
-‐I	  ett	  rum	  där	  temperaturen	  redan	  är	  högre	  en	  30-‐35	  grader	  
	  
Det	  är	  förbjudet	  att	  installera	  dessa	  i	  husvagn/bil	  och	  båt.	  
	  
	  
	  

	  
ANVÄNDNING	  

	  
Kaminen	  är	  tillverkad	  för	  tillfällig	  användning	  och	  skall	  aldrig	  lämnas	  utan	  tillsyn.	  
Var	  alltid	  närvarande	  under	  drift.	  
Stäng	  av	  kaminen	  om	  ni	  måste	  lämna	  rummet	  eller	  skall	  gå	  och	  lägga	  er.	  
Kaminen	  är	  inte	  gjord	  för	  matlagning	  eller	  torkning	  av	  kläder.	  
Placera	  inga	  föremål	  på	  eller	  direkt	  framför	  kaminen.	  
	  

VARNING!	  
Kaminehöljet	  blir	  inte	  för	  varmt,	  men	  gallret	  blir	  väldigt	  varmt.	  

	  
UNDVIK	  ALL	  KONTAKT	  MED	  GALLRET	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



UPPACKNING	  OCH	  FÖRBEREDELSER	  
	  

1. Öppna	  kartongen	  försiktigt.	  
2. Ta	  ut	  kaminen	  och	  tag	  bort	  sidoskydden	  
3. Öppna	  skyddsgallret	  (bild	  A,	  4)	  genom	  att	  lyfta	  upp	  det	  på	  högra	  sidan	  och	  drag	  ut,	  

tag	  sedan	  ut	  brännaren	  genom	  att	  ta	  bort	  skyddskartongen,	  ta	  bort	  det	  nedre	  
skyddet.	  

4. Sätt	  sedan	  tillbaka	  brännaren,	  se	  till	  att	  den	  kommer	  i	  rätt	  position	  genom	  att	  föra	  
den	  fram	  och	  tillbaka	  men	  hjälp	  av	  fjädern	  som	  sitter	  i	  nedkant	  av	  brännaren	  (bild	  B).	  

5. Stäng	  gallret	  genom	  att	  föra	  upp	  övre	  högra	  hörnet	  i	  hålet	  och	  skjut	  sedan	  in	  gallret	  
och	  genom	  att	  även	  fästa	  nedre	  hörnet	  i	  det	  nedre	  hålet.	  

6. Öppna	  locket	  för	  tanken	  och	  tag	  bort	  skyddsemballaget	  (bild	  A,	  2)	  
7. Stuva	  undan	  allt	  emballage	  och	  förvara	  det	  torrt.	  
8. Öppna	  locket	  till	  batterihållaren	  och	  sätt	  dit	  två	  R20	  batterier,	  var	  noga	  med	  att	  

polariteten	  blir	  rätt	  och	  stäng	  sedan	  locket.	  Tag	  ut	  batterierna	  om	  kaminen	  inte	  skall	  
användas	  på	  ett	  tag.	  

9. Test	  av	  avstängningen:	  Vrid	  vredet	  så	  att	  veken	  kommer	  i	  högt	  läge.	  OBS!	  Om	  tanken	  
inte	  är	  i	  rätt	  position	  går	  detta	  inte	  att	  utföra.	  Tryck	  på	  stopp-‐knappen	  (bild	  A,	  8)	  för	  
att	  sänka	  veken.	  För	  att	  vara	  säker	  på	  att	  veken	  har	  gått	  ned	  kan	  man	  försöka	  vrida	  
vredet	  motsols,	  om	  det	  inte	  går	  fungerar	  avstängningen.	  

	  
Om	  så	  inte	  är	  fallet	  fungerar	  inte	  avstängningen	  och	  återförsäljare	  skall	  kontaktas.	  
	  
Observera	  att	  vid	  varmt	  klimat	  kan	  detta	  test	  vara	  svårt	  att	  utföra!	  
	  
Reparationer	  och	  service	  skall	  utföras	  av	  behörig	  person.	  
	  
Om	  dessa	  instruktioner	  inte	  följs	  finns	  risk	  för	  kolmonoxidförgiftning	  
	  
	  

VAL	  OCH	  FÖRVARING	  AV	  BRÄNSLE	  
	  
Använd	  lysfotogen!	  
	  
Använd	  aldrig	  bensin,	  inhemskt	  bränsle,	  bensen,	  rödsprit,	  lösningsmedel	  eller	  andra	  icke	  
godkända	  vätskor.	  
	  
Tillsätt	  aldrig	  vatten	  
	  
Riskera	  inte	  att	  bli	  förgiftad,	  orsaka	  brand	  eller	  förstöra	  kaminen	  genom	  att	  använda	  fel	  
bränsle!	  
	  
Förvara	  inte	  bränslet	  nära	  en	  värmekälla	  eller	  på	  en	  solig	  plats.	  Inköpt	  bränsle	  gäller	  för	  en	  
säsong,	  oanvänt	  bränsle	  efter	  säsong	  lämnas	  till	  miljöstation	  för	  kemiskt	  avfall.	  

	  



FYLLA	  PÅ	  TANKEN	  
	  
För	  en	  säker	  påfyllning	  måste	  följande	  gälla:	  
-‐	  Kaminen	  skall	  vara	  avslagen	  
-‐	  Platsen	  skall	  vara	  säker	  
-‐	  Kontrollera	  att	  locket	  på	  tanken	  är	  påsatt	  riktigt	  och	  inte	  i	  närheten	  av	  värme	  eller	  öppen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  låga.	  
	  

1. Tag	  ut	  tanken	  från	  kaminen	  med	  hjälp	  av	  handtaget	  (bild	  D)	  
2. Fyll	  tanken	  med	  fotogen.	  Använd	  gärna	  en	  tratt	  för	  att	  undvika	  spill.	  
3. Kontrollera	  bränsleindikatorn	  på	  tanken	  (bild	  F),	  så	  fort	  den	  ändras	  från	  gult	  till	  svart	  

(bild	  F,	  1-‐2)	  skall	  ventilen	  ställas	  i	  OFF	  läge.	  Vänta	  tills	  pumpen	  är	  tom	  innan	  ni	  tar	  
bort	  den.	  Om	  hela	  fönstret	  på	  indikatorn	  är	  svart	  är	  tanken	  överfull	  (bild	  F,	  3)	  

4. När	  tanken	  är	  placerad	  i	  kaminen	  sitter	  bränsleindikatorn	  i	  den	  nedre	  delen.	  Den	  är	  
svart	  (bild	  G,	  1),	  när	  den	  ändrar	  färg	  till	  gul	  (bild	  G,	  2)	  är	  det	  lite	  bränsle	  kvar	  och	  dags	  
att	  fylla	  på	  nytt.	  När	  den	  är	  helt	  gul	  (bild	  G,	  3)	  är	  den	  tom.	  

	  
Varning!	  Överfyll	  inte	  tanken!	  Skulle	  det	  ske	  torka	  den	  ren	  innan	  ni	  sätter	  dit	  den.	  	  
	  
Före	  varje	  påfyllning	  skall	  kaminen	  vara	  avslagen	  och	  avkyld	  innan	  tanken	  plockas	  ut.	  
	  
	  

STARTA	  KAMINEN	  
	  
Av	  bekvämlighet-‐	  och	  säkerhetsskäl	  har	  dessa	  kaminer	  automatisk	  tändning	  som	  drivs	  av	  de	  
två	  batterier	  du	  redan	  installerat.	  
	  
OBS!	  Om	  det	  är	  första	  gången	  som	  kaminen	  skall	  användas	  måste	  man	  vänta	  två	  timmar	  
efter	  det	  att	  tanken	  är	  monterad	  så	  att	  veken	  hinner	  suga	  upp	  bränslet.	  
	  
En	  viss	  lukt	  kan	  förekomma	  första	  gången	  man	  tänder	  kaminen,	  så	  vi	  rekommenderar	  att	  
den	  tänds	  utomhus.	  
	  
Kom	  ihåg	  att	  om	  det	  under	  den	  varma	  perioden	  av	  året	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  starta	  
kaminen!	  
En	  temperaturkännare	  sitter	  vid	  veken	  och	  är	  det	  ca	  25	  grader	  är	  det	  inte	  ovanligt	  att	  starten	  
misslyckas.	  	  
Vänta	  tills	  väderförhållandet	  är	  rätt.	  
	  

1. Vrid	  vredet	  medurs	  (bild	  A,	  7)	  tills	  veken	  är	  i	  högsta	  läge	  
2. Tryck	  på	  start	  knappen	  (bild	  A,	  6)	  så	  att	  tändningen	  får	  kontakt	  med	  veken.	  
3. Så	  fort	  veken	  är	  tänd	  skall	  knappen	  släppas,	  vilket	  sänker	  förbränningskammaren.	  
4. Rör	  fjädern	  på	  nedre	  delen	  av	  brännaren	  (bild	  B)	  så	  att	  den	  kommer	  i	  rätt	  position.	  
5. Kontrollera	  lågan	  efter	  5-‐7	  minuter	  (bild	  I).	  Den	  skall	  vara	  helt	  röd	  runt	  hela	  

brännaren.	  Om	  den	  inte	  är	  det	  rör	  försiktigt	  på	  fjädern	  nedtill	  på	  brännaren	  (	  bild	  B	  )	  
tills	  rätt	  låga	  uppstår.	  



	  	  
	  

STÄNGA	  AV	  KAMINEN	  
	  

1. Tryck	  på	  stoppknappen	  (bild	  A,	  8)	  för	  att	  veken	  skall	  gå	  ned.	  Om	  veken	  inte	  går	  ner	  
helt	  vrider	  man	  vredet	  (bild	  A,	  7)	  motsols	  till	  så	  sker.	  

2. Efter	  2-‐3	  minuter	  lyfts	  brännaren	  av	  med	  hjälp	  av	  fjädern	  så	  man	  kan	  kontrollera	  att	  
den	  är	  släckt.	  

	  
För	  att	  minimera	  lukten	  vid	  avstängning	  kan	  man	  samtidigt	  som	  man	  trycker	  på	  stopp-‐
knappen	  vrida	  vredet	  så	  att	  veken	  kommer	  i	  lågt	  läge.	  
	  
Var	  inte	  orolig	  om	  ni	  ser	  en	  blå	  låga	  på	  veken,	  det	  tar	  ca.	  5	  minuter	  att	  förbränna	  
kvarvarande	  gaser	  i	  övre	  delen	  av	  vekhuset.	  

	  
Observera	  att	  kaminen	  kan	  stänga	  av	  sig	  själv.	  Det	  händer	  när	  temperaturen	  är	  
tillfredsställande,	  ca	  25	  grader.	  
	  
	  

KONTROLL	  OCH	  UNDERHÅLL	  AV	  KAMINEN	  
	  

VARNING!	  
Det	  är	  absolut	  förbjudet	  att	  göra	  justeringar	  på	  följande	  delar:	  

-‐Säkerhetssystemet	  
-‐Bränslemätaren	  

	  
Håll	  kaminen	  ren	  genom	  att	  torka	  av	  den	  regelbundet,	  kontrollera	  att	  det	  inte	  finns	  fett	  
eller	  bränslefläckar.	  På	  så	  sett	  förhindrar	  man	  otrevlig	  lukt.	  
	  
Kontrollera	  tanken	  vid	  varje	  fyllning.	  Om	  den	  läcker,	  är	  bucklig	  eller	  rostig	  skall	  den	  bytas	  ut	  
omedelbart.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Test	  av	  anti-‐skak	  skydd:	  
	  

1. Vrid	  vredet	  så	  att	  veken	  kommer	  i	  högt	  läge	  (bild	  A,	  7).	  OBS!	  Om	  tanken	  inte	  är	  i	  rätt	  
position	  går	  inte	  detta	  att	  göra.	  

2. Skaka	  kaminen.	  Då	  skall	  man	  höra	  ljudet	  av	  en	  hake	  som	  släpper	  ner	  veken	  i	  
kaminen.	  

	  
För	  att	  försäkra	  sig	  om	  att	  veken	  gått	  ner	  skall	  man	  försöka	  vrida	  vredet	  moturs.	  Om	  inte	  det	  
går	  fungerar	  skyddet.	  Om	  inte	  skall	  den	  lämnas	  in	  för	  service.	  
	  
Se	  till	  att	  det	  inte	  är	  sot,	  tjära	  eller	  koldioxid	  på	  delarna	  i	  närheten	  av	  veken.	  Skulle	  det	  
finnas,	  se	  till	  att	  ta	  bort	  det	  med	  hjälp	  av	  en	  skruvmejsel	  och	  var	  noga	  med	  att	  inga	  partiklar	  
faller	  ned	  i	  cylindern	  runt	  veken.	  
	  
Kontrollera	  veken	  innan	  varje	  användning	  så	  att	  den	  inte	  är	  sotig	  av	  koldioxiddamm,	  det	  gör	  
den	  stel	  och	  ömtålig.	  Sot	  och	  tjära	  gör	  den	  väldigt	  svart	  som	  kan	  medföra	  följande;	  
-‐	  Svårt	  att	  höja	  veken	  med	  hjälp	  av	  vredet	  
-‐	  Svårt	  att	  tända	  
-‐	  Dålig	  förbränning	  
-‐	  Svårt	  att	  stänga	  av	  
	  
Problemen	  kan	  uppstå	  efter	  ca.	  2-‐3	  tankar	  men	  rekommendationen	  är	  att	  göra	  rent	  efter	  
varje	  tank.	  
	  
Den	  här	  rengörningen	  lämpar	  sig	  bäst	  utomhus	  eller	  i	  ett	  väl	  ventilerat	  utrymme	  eftersom	  
den	  kan	  lämna	  ifrån	  sig	  en	  kraftig	  lukt.	  
	  

1. Sätt	  på	  kaminen	  och	  låt	  den	  slockna	  själv	  
2. Efter	  30	  min.	  tänd	  den	  igen	  och	  låt	  den	  slockna	  
3. När	  veken	  är	  kall	  borsta	  den	  försiktigt	  med	  en	  liten	  stålborste	  på	  ovansidan	  för	  att	  ta	  

bort	  sot,	  tjära	  och	  koldioxid.	  
4. Veken	  skall	  vara	  mjuk	  och	  flexibel,	  skulle	  vissa	  delar	  vara	  hårda	  kan	  man	  mjuka	  upp	  

dem	  med	  en	  tång.	  
	  
Var	  noga	  med	  att	  se	  till	  att	  inga	  partiklar	  faller	  ned	  i	  cylindern	  vid	  veken.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



OM	  INTE	  TÄNDNINGEN	  FUNGERAR	  
	  
Öppna	  locket	  till	  batterihållaren	  och	  byt	  batterierna	  R20),	  skulle	  det	  fortfarande	  inte	  fungera	  
ta	  bort	  batterierna	  och	  tändaren	  på	  följande	  sätt:	  
	  

1. Öppna	  gallret	  
2. Ta	  bort	  brännaren	  
3. Tryck	  på	  tändknappen	  för	  att	  höja	  tändaren.	  
4. Skruva	  tändaren	  ett	  kvarts	  varv	  och	  ta	  ut	  den	  (	  bild	  J	  )	  
5. Kontrollera	  den.	  Glödtråden	  kan	  vara	  trasig	  eller	  skadad.	  En	  liten	  skada	  kan	  repareras	  

med	  ett	  spetsigt	  föremål.	  Lyckas	  inte	  det,	  byt	  tändare.	  
6. Sätt	  i	  tändaren,	  sedan	  brännaren	  och	  stäng	  gallret	  
7. Kontrollera	  batterierna	  

	  
Se	  till	  att	  rätt	  tändare	  anväds	  (	  2,5	  V	  DC,	  1A	  )	  	  
	  

	  
FÖRVARING	  AV	  KAMINEN	  

	  
Följ	  instruktionera	  nedan:	  

1. Skölj	  insidan	  av	  tanken	  genom	  att	  skaka	  den	  med	  lite	  bränsle	  i,	  använd	  ej	  vatten.	  
2. Töm	  tanken!	  Se	  till	  att	  den	  är	  helt	  tom.	  
3. Sätt	  tillbaka	  tanken	  och	  tänd	  kaminen	  och	  låt	  den	  gå	  tills	  den	  slocknar	  själv	  (ca.	  1	  

timme)	  
4. Tag	  ut	  tanken	  och	  öppna	  den	  så	  att	  den	  torkar.	  
5. Tag	  ut	  batterierna	  och	  förvara	  dem	  på	  en	  torr	  plats.	  
6. Tag	  ut	  brännaren	  
7. Gör	  rent	  brännaren	  och	  metalldelarna	  runt	  den	  
8. Sätt	  tillbaka	  brännaren	  och	  sätt	  veken	  på	  lägsta	  nivån.	  
9. Förvara	  Kaminen	  i	  orginalkartongen	  tillsammans	  med	  manualen.	  
10. Förvara	  den	  på	  en	  torr	  plats	  med	  god	  ventilation	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



FELSÖKNING	  
	  

FELORSAK	   LÖSNING	  
Kaminen	  stannar	  oavsiktligt	   Sänk	  temperaturen	  i	  rummet,	  vänta	  ca.	  10-‐

15min.	  och	  försök	  sedan	  tända	  den.	  
Försök	  aldrig	  starta	  den	  direkt.	  

Den	  tänder	  inte.	  
1. Tanken	  är	  tom	  
2. Det	  är	  vatten	  i	  bränslet	  
3. Tändningsknappen	  fungerar	  ej	  

	  

1. Fyll	  tanken	  med	  rätt	  bränsle	  
2. Torka	  tanken	  och	  byt	  veke	  
3. Byt	  batterier	  och	  tändeelektrod	  .	  

Kontrollera	  även	  kablarna	  

Kaminen	  avger	  lukt	  
1. Lågan	  är	  för	  hög	  
2. Stark	  vind	  vid	  kaminen	  
3. Brännaren	  inte	  rakt	  isatt	  
4. Sot	  eller	  tjära	  på	  veken	  
5. Bränslet	  förorenat	  

1. Minska	  veken	  med	  hjälp	  av	  vredet	  
2. Flytta	  den	  till	  annan	  plats	  
3. Justera	  med	  hjälp	  av	  fjädern	  
4. Rengör	  eller	  byt	  
5. Töm	  tanken	  och	  byt	  veke,	  fyll	  sedan	  

tanken	  
Flamman	  flimrar	  eller	  slocknar	  

1. Vatten	  i	  tanken	  
2. Sot	  eller	  tjära	  på	  veken	  

1. Töm	  tanken	  och	  byt	  veke,	  fyll	  tanken	  
2. Om	  problem	  kvarstår	  kontakta	  

service.	  
Veken	  brinner	  upp	  för	  fort	  

1. Felaktigt	  bränsle	  mixat	  med	  rätt	  
1. Gör	  rent	  tanken,	  byt	  veke	  och	  fyll	  

tanken	  med	  rätt	  bränsle	  
	  

Veken	  går	  ej	  att	  justera	  
1. Förekomst	  av	  vatten	  i	  tanken	  
2. Koldioxid	  eller	  tjära	  på	  veken	  

1. Gör	  rent	  tanken	  och	  byt	  veke	  
2. Följ	  instruktionerna	  ovan	  

Kaminen	  börjar	  brinna	   1. Ring	  112	  	  	  
2. Släck	  med	  brandsläckare,	  sand	  eller	  

våta	  handdukar.	  Kasta	  aldrig	  vatten	  
på	  kaminen	  

	  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


