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 Monterings- och bruksanvisning

 KOTA-KAMIINA 102050

SE

Vi gratulerar till ett lyckat val och tackar för förtroendet till Kotaprodukter. Läs 
noggrant genom föreliggande anvisning innan du börjar använda spisen och 
förvara den på säkert ställe. Följ instruktionerna som ges här.

 

Bredd
mm

Djup
mm

Höjd
mm

Vikt
kg

Nominell effekt
kW

385 590 835 73 6,7
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1. ALLMÄNT: 
Kota-Kamiina passar för uppvärmning av hem och fritidshus året runt. Spisplattan kan användas 
för matlagning. Tack vare bra justeringsmöjligheter och spisens konstruktion, som ger effektiv 
luftcirkulation, värmer den snabbt upp utrymmet till önskad temperatur. Efter att ha uppnått önskad 
temperatur kan spisen ställas in i ”sparläge” som håller temperaturen på önskad jämn nivå. Spisens 
konstruktion får inte ändras och endast av tillverkaren godkända detaljer och tillbehör får anslutas 
till spisen. Använd inte spisen om du saknar nödvändiga kunskaper för det eller om du är påverkad 
av alkohol, droger eller läkemedel. Spisen bör inte användas av minderåriga.

2. TEKNISKA DATA:



Anslutningskanal
- anslutningshålets ytterdiameter 119 mm.
- vid bakanslutning är anslutningshålets nedre kants avstånd från golvet 675 mm, justeringsmarginal ±10 mm.
- vid sidoanslutning är anslutningshålets mittpunkts avstånd från bakkanten 150 mm, 
nedre kants avstånd från golvet 675 mm, justeringsmarginal ±10 mm.
- vid toppanslutning är anslutningshålets mittpunkts avstånd från bakkanten 150 mm.

Standardutrustning: askskyffel, rör för anslutningskanal (200 mm).

3. SPISENS KONSTRUKTION:
Spisen Kota-Kamiina värmer effektivt upp rummet med 
hjälp av luften som cirkulerar mellan 
förbränningskammaren och spisens yttermantel. Den 
glasade gjutjärnsluckan stängs tätt tack vare det 
tättslutande handtaget och lucktätningen. 
Förbränningsluften leds till förbränningskammaren 
underifrån genom en separat dragregulator. 
Förbränningskammarens ovansida och spisplatta är av 
gjutjärn. Förbränningskammarens botten är av 
schamottetegel. Yttermanteln är av emaljerat stål och 
nedre luckan av pulverbrännlackerat stål.

4. MONTERING
Placera spisen på en plats som borgar för en jämn värmespridning över hela rummet. 
Placera spisen i våg med hjälp av dess justerbara fötter. För att garantera tillräcklig 
luftcirkulation mellan spisens yttermantel och golvet måste luftspalten däremellan vara 
minst 10 mm. Vid spisens placering, montering och användning måste alla lokala 
föreskrifter och lagbestämmelser följas, inklusive sådana som hänvisar till nationella 
eller europeiska standarder. Anslutning till skorstenen kan väljas som bak-, topp- eller 
sidoanslutning genom att anslutningsdetaljen monteras på önskat ställe. Spisen levereras 
som standard med en anslutningsdetalj för bakanslutning.

Anslutning till rökkanalen genom toppanslutning:
Skruva loss anslutningsdetaljen från spisens baksida. Skruva loss täcklocket från 
spisplattan. Placera spisplattans täcklock över anslutningshålet på spisens baksida 
och anslutningsdetaljen i stället för spisplattans täcklock. Skruva fast dem. Avslutningsvis 
täck över det oanvända anslutningshålet bakom spisen med yttermantelns skyddsplatta 
för att undvika värmestrålningens spridning bakom spisen.

Anslutning till rökkanalen genom sidoanslutning:
Ta bort yttermantelns skyddsplatta genom att lossa dess 5 mm stjärnskruvar. Skjut skyddsplattan 
åt sidan så att skruvfästet lossnar från hålet i yttermanteln. Byt plats på anslutningsdetaljen och 
förbränningskammarens täcklock enligt beskrivningen ovan. Yttermantelns överblivna skyddsplatta 
saknar alternativ användning vid sidoanslutning.



ÄNDRING AV SPISENS LUCKHÄNGNING

1. Öppna luckan och lyft upp gångjärnets stag tills
det lossnar från nedre gångjärnshålet. Håll i luckan
ordentligt och vrid stagets nedre ände så mycket
utåt att det är möjligt att dra ned staget och lossa
därigenom både staget och luckan. (Figur 1)

2. Skruva loss låsskruven för luckans handtag och
ta bort handtaget från luckan. Vänd handtaget åt
andra hållet och skruva fast det med hjälp
av låsskruven. (Figur 2)

3. Skruva loss stoppskruven närmast gångjärnet
i dörröppningen. Ta bort låspinnen i dörröppningen
på handtagssidan med hjälp av en 8 mm
blocknyckel. Var uppmärksam på ordningsföljden.
Skruva fast låspinnen på andra sidan av
dörröppningen med hjälp av blocknyckeln. Dra
inte åt skruven för hårt, det kan låsa låspinnens
lagerbussning. Skruva fast stoppskruven på and
ra sidan av dörröppningen. (Figur 3)

4. Sätt tillbaka luckan så att gångjärnshålen hamnar
på rätt plats. Montera tillbaka gångjärnsstaget,
med stagets låstapp längst ner, genom att trä
staget igenom det övre gångjärnshålet. Trä även
staget igenom det nedre gångjärnshålet och för
det till sin plats mot låstappen. Öppna luckan
försiktigt. Om luckan vidrör spisens yttermantel
när den öppnas, spänn stoppskruven. Med hjälp
av stoppskruven kan luckans öppningsvinkel
justeras. Kontrollera även att handtagets låspinne
fungerar och justera vid behov med en blocknyckel.
(Figur 4)

 

Ändring av luckhängning för nedre luckan:
Öppna nedre luckan, lyft på gångjärnsstaget så att 
det lossnar från nedre gångjärnshålet och dra luckans 
nedre halva och gångjärnsstaget bort från nedre 
gångjärnet. Låt luckan och gångjärnsstaget sjunka 
ner för att staget även ska lossna från det övre 
gångjärnshålet. För över distansbiten till gångjärnet 
på andra sidan. För över gångjärnsstaget till andra 
sidan. Placera gångjärnsstaget i det övre gångjärnshålet, 
håll luckans nedre halva över det nedre gångjärnshålet 
och för ner gångjärnsstaget på sin plats. Kontrollera att 
distansbiten hamnar rätt mellan det nedre gångjärnet 
och luckan.

OBS! Luckans handtag blir varmt när man 
eldar i spisen.
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5. SKYDDSAVSTÅND

Placera spisen på icke antändligt underlag, 
alternativt skydda underlaget med icke antändligt 
material (t.ex. en stålplatta). Skyddsplattan måste 
sträcka sig minst 400 mm ut från spisens framkant 
och minst 100 mm från spisens sidor.

Spisens skyddsavstånd från föremål av antändligt 
material nära spisens sidor och baksida är 400 mm. 
(Figur 5). Skyddsavstånd uppåt är 1000 mm från 
spisplattans ovansida. Minsta tillåtna skyddsavstånd 
framför spisen är 500 mm, men vi rekommenderar 
att lämna minst 1000 mm fritt utrymme framför spisen.

Skyddsavståndet på sidorna får minskas med 
hälften om man använder en enkel skyddsskärm, 
och med 75 % om man använder en dubbel 
skyddsskärm. Enkel lätt skyddsskärm kan tillverkas 
av minst 7 mm tjock fiberarmerad cementskiva eller 
av minst 1 mm tjock metallplåt med tillräckligt täta 
fogar (figur 6). Enkel skyddsskärm minskar 
skyddsavståndet uppåt med max 300 mm.

Dubbel skyddsskärm kan tillverkas av två stycken 
skivor av ovan angivet material. Minst 30 mm 
ventilationsspringa måste lämnas mellan väggen 
och skyddsskärmen. Skyddsskärmen får inte heller 
ligga tätt mot golvet eller taket för att inte hindra 
luften att cirkulera fritt (figur 7). Dubbel skyddsskärm 
får inte användas för att minska skyddsavståndet 
uppåt.

Murad konstruktion
En 55 mm mur som har öppna kortsidor och som står minst 30 mm från den skyddade ytan motsvarar 
enkel skyddsskärm. En 110 mm mur som står minst 30 mm från den skyddade ytan motsvarar 
dubbel skyddsskärm.

Mer handledning om minskade skyddsavstånd återfinns i finska byggregler, del E8, eller hos den lokala 
byggmyndigheten eller räddningsverket.

 

6. ANSLUTNING TILL SKORSTENEN

En murad skorsten måste uppfylla kraven i finska byggregler, del E3, som återfinns på Finlex’ 
webbsida (http://www.finlex.fi/data/normit/30497-RakMk_E3_2007_FI.pdf). En modulskorsten måste 
vara typgodkänd och CE-märkt. Vid en modulskorsten måste skorstentillverkarens monteringsanvisningar 
följas avseende skyddsavstånd.
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Eftersom läckor från skorstenen och rökgångar försämrar spisens drag måste alla 
rökgångsanslutningar alltid tätas med eldfast tätningsmaterial. Skorstenen måste minst 
uppfylla kraven för brandklass T600. Skorstenens drag måste vara minst 12 Pa. Spisen bör 
helst inte anslutas till en rökgång som delas med en annan eldstad.

7. ELDNINGSMATERIAL

Kota-Kamiina spis kan eldas med vedbitar av löv- och barrträ. Förutom plast och byggavfall 
som innehåller rester av lim eller lösningsmedel (t.ex. byggskivor) är det förbjudet att elda 
antändliga vätskor i spisen. Vätskor får inte heller användas för tändning. För en ren förbränningsprocess 
och bästa verkningsgrad måste veden som används vara torr (fukthalt under 20 %). 
Ved eller annat antändligt material får inte förvaras nära eldstaden. 

8. ELDNING

En ny spis måste eldas försiktigt, med liten vedmängd, när den eldas för första gången. På grund av 
eventuell rök- och doftbildning bör första eldningen helst ske utomhus. Innan eldning försäkra dig om 
att inga antändliga material ligger inom spisens skyddsavstånd. Se även till att inga onödiga föremål 
ligger på spisen.

Innan tändning kontrollera att spjället är öppet. En spis och en skorsten som inte har använts på länge 
måste kontrolleras noggrant innan de används på nytt. Även då måste man börja mycket försiktigt, 
med en liten vedmängd.

Första omgång ved i eldstaden måste vara mindre. Stapla vedbitarna i förbränningskammarens bakre 
del och tänd med hjälp av lite spån som du placerar längst fram under vedbitarna. Efter att spånbitarna 
har fattat eld stäng spisluckan och öppna dragregulatorn helt.

Spisluckan måste alltid vara stängd under eldning. Draget kan vara dåligt i början, när skorstenen 
fortfarande är kall. När skorstenen värms upp förbättras även draget. Kontrollera brasan och reglera 
draget efter behov. När luftintaget är som minst är förbränningstiden längst. Fyll på med mer ved först 
efter att första omgången ved har brunnit klart och det endast finns glöd och ingen låga kvar i eldstaden. 
Innan påfyllning kan du jämna ut glöden på förbränningskammarens botten med hjälp av medföljande 
eldraka. Första omgången ved och första påfyllning bör vara max 2 kg (ca 2–4 vedbitar) Fyll aldrig 
eldstaden med mer ved än till 2/3 av dess totala höjd. Spisens handtag och utvändiga ytor blir heta 
under användning, var försiktig! Om skorstenen har ett spjäll som du vill stänga efter avslutad eldning, 
försäkra dig först alltid om att inget glödande kol finns kvar i eldstaden. Det kan medföra risk för 
kolmonoxidförgiftning. Kolmonoxid är en luktfri och färglös giftig gas.

9. URASKNING

Eldstaden bör alltid askas ur innan nästa eldning. Skaffa dig ett lämpligt metallkärl där du kan samla askan i. 
Askan från eldstaden kan innehålla glödande kol. Förvara inte askkärlet nära antändligt material.

10. UNDERHÅLL

Spisens rökgång och skorsten måste rengöras tillräckligt frekvent. Ribborna på undersidan av spisplattan 
måste rengöras från sot, eftersom sotet förhindrar effektiv värmeöverföring till spisplattan.
Spisluckans glas som har blivit sotigt kan rengöras t.ex. med diskmedel. 
Använd en fuktig trasa för rengöring av den emaljerade yttermanteln. Vid upptäckt av rökläckage 
kontrollera rökgångsanslutningens och spisdelarnas täthet. Vid behov täta ev. skarvar. Kontinuerlig 
eldning med minimalt drag ger betydlig större sotbildning och ökar därmed även behovet för rengöring.



11. SOTBRAND

OBS! Sotbrand (även sådan som redan har släckts) måste alltid anmälas till larmcentral! När du 
upptäcker sotbrand i skorstenen, stäng omedelbart spisens luftregulator och eldstadslucka. Efter 
sotbrand, innan spisen används på nytt, måste en skorstensfejare kontrollera skorstenens och 
spisens tillstånd.

12. RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar till Kota-Kamiina spis kan köpas hos återförsäljare av Kotaprodukters.

13. GARANTI

Spisen har tolv (12) månaders garanti. Garantitiden börjar gälla när varan överlämnas till 
slutanvändaren. Leverantören tar inget garanti- eller annat ansvar för fel som visar sig efter 
två (2) år från varans överlämnande till kunden. Leverantören kan välja att antingen reparera 
den defekta varan eller byta ut den mot en ny felfri vara. Garantin täcker inte eventuella frakt-, 
lastnings- och monteringskostnader eller andra liknande utgifter.

Kunden måste besiktiga varan direkt efter att ha mottagit den. Kundens eventuella reklamationer 
till leverantören måste lämnas skriftligt inom två (2) veckor efter att kunden har upptäckt eller 
borde ha upptäckt felet.

14. KASSERING

När produkten kasseras måste allmänna regler för återvinning av avfall följas.

15. OFTA FÖREKOMMANDE FRÅGOR

Spisen har dåligt drag.
- veden är fuktig
- spisen har inte använts på länge, eldstaden och skorstenen är kalla och fuktiga
- otillräckligt drag kan bero på att skorstenen är för kort
- rökgångsanslutningen är inte tät
- eldstaden har inte rengjorts på länge
- förbränningskammaren är fylld med aska
- det finns undertryck i rummet, t.ex. p.g.a. ventilation
- spisens luftregulator är stängd



Narvi Oy
Yrittäjäntie 14
27230 Lappi
Tel +358 20 741 6740

EN 13240:2001
Eldstad för fastbränsleeldning

Skyddsavstånd från antändligt material:
 bakom: 40 cm, på sidorna: 40 cm
 framför: 50 cm, ovanför 100 cm

CO-utsläpp 
av förbränningsprodukter: 0,2 %

Rökgastemperatur: 296 °C

Uppvärmningskapacitet:  6,7 kWh 
                till rumsluften
Verkningsgrad: 

Typ av eldningsmaterial: vedbitar

Narvi Oy
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EN 13240:2001

Roomheater fired by wood logs 

Distance to adjacent combustible 
materials:  back: 40 cm, side: 40 cm

Emission of CO in combustible 
%2,0 :slaire

Flue gas temperature: 296 °C

Thermal output:  6,7 kw 
space heating output

Energy efficiency: 63%

Fuel types:  wood logs

Narvi Oy
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63%




