
Lietošanas pamācība 

Biokamīnu drošības instrukcija  

 

Modeļi: W, WV, WG, O, OV, OG 

Lietošanas pamācība: 

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo pamācību pirms uzsākt lietot biokamīnu. 

 

Kastes saturs (rasējumi): 

- kurtuves konteiners 

- konteinera vāks ar rokturi 

- stiprināšanas elementi 

- ekspluatācijas drošības instrukcija 

 

Drošības instrukcijas: 

Istaba, kur tiek dedzināts kamīns, ir jābūt vienmēr labi ventilējamā; sadegšanas rezultātā skābeklis tiek 

absorbēts no gaisa, savukārt bioetanola sadegšana noved pie tvaika veidošanās un oglekļa dioksīda 

izdalīšanās. 

 

Informācija par drošību: 

1. Nekad neatstājiet atklāto uguni bez uzraudzības!!! 

2. Lietojiet biokamīna kurināšanai tikai bioloģiskās izcelsmes degvielu. 

3. Izmantojiet biokamīnu tikai labi vedināmās telpās. 

4. Nekad neielejiet biodegvielu biokamīnā tās darbības laikā vai kamēr biokamīns vēl ir karsts. 

5. Nekad nepārpildiet degvielas rezervuāru.  

6. Nekad neiededziniet karstu iekārtu. 

7. Nekad nepārvietojiet iekārtu darbības laikā. 

8. Nekad neatstājiet mazus bērnus vai dzīvniekus bez uzraudzības degošā kamīna tuvumā. 

9. Biokamīna uzstādīšana, izmantošana un apkalpošana ir jāveic tikai saskaņā ar ražotāja 

instrukcijām! 

 

Piezīme. 

Darbības laikā biokamīns uzkarst līdz augstām temperatūrām.  

Degviela nevar tikt pakļauta augstas temperatūras iedarbībai, piemēram, tiešie saules stari vai centrālā 

apkure. 

Nenovietojiet viegli uzliesmojošus materiālus tuvāk nekā 1 m attālumā no kamīna. Ievērojiet drošu 

attālumu no logiem vai aizkariem, kas nevar būt mazāks par 2 m. 

Ievērojiet drošu attālumu no degošā kamīna ne mazāk kā 0,5 m. 

 

Uzstādīšana: 

1) Montāžas virsma, uz kuras ir paredzēts piestiprināt biokamīnu, ir jābūt ugunsdroša (jāizvairās no 

biokamīna novietošanas uz koka skaidu pamatnēm, mēbelēm, ar tapetēm klātām sienām u.t.t.).  

2) Mēs iesakām ievērot minimālo attālumu 60 cm starp grīdu un kurtuves konteinera atveres malu. 

3) Iekšējā kamīna gadījumā (BIO W, BIO W-POZ, BIO W-PIO) sagatavojiet sienas aili. 

4) Izurbiet caurumiņus sienā kamīna uzstādīšanai atbilstoši montāžas atveres intervālam biokamīna 

aizmugurē. 

5) Piestipriniet kamīnu pie sienas, izmantojot komplektā esošās 2 skrūves un dībeļus. Komplektā esošos 

stiprinājumus var lietot uz akmens, ķieģeļu vai betona sienām. 

6) Novietojiet kurtuves konteineri sadedzināšanas kamerā kamīna korpusā. 

7) Nav pieļaujamas nekādas strukturālās izmaiņas. 

 



Darbības sākums: 

 

Piezīme. Iepazīstieties ar biodegvielas drošības pasi. 

 

Biokamīna iekurināšana: 

Piepildiet degvielas tvertni līdz ¾ augstuma līmenim. Apgaismojiet kamīnu vai kamīnus.  

Ja notika spirta izliešana, to nepieciešams noslaucīt (piemēram, ar papīru, dvieli) un noskalot ar ūdeni, 

lai novērstu kurtuves konteinera uzliesmošanu. 

Piezīme: izlietais šķidrums var novest pie traipu veidošanās un virsmas bojājumiem. 

 

Biokamīna nodzēšana: 

Biokamīna dzēšana notiek, aizverot kurtuves konteinera vāku. 

Piezīme: Degviela ir jāuzglabā istabas temperatūrā, sargājot to no tiešo saules staru iedarbības. 

 

UZMANĪBU! Glabājiet šķidrumu bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. 

Šķidrumam nokļūstot organismā, nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību. 

 

Piezīme: Degviela ir jāuzglabā drošā attālumā no kamīna (minimālais attālums ir 1 m). 

 

Garantija: 

Garantija neattiecas uz: 

- bojājumiem, kas ir saistīti ar nepareizu montāžu vai lietošanu, neievērojot lietošanas pamācību; 

- bojājumiem, ko izraisīja iekārtas neattiecīga ekspluatācija – elementu izbalēšana augstas temperatūras 

iedarbības rezultātā; 

- mehāniskiem bojājumiem, 

- komponentu nodiluma izraisītiem bojājumiem – pārklājuma izdzišana, krāsas nodilšana, keramiskās 

virsmas nodilšana. 

 

 

 


