
NAVODILA ZA UPORABO ZUNANJEGA KAMINA CANCUN, CAYMAN, 

BREST, GALAPAGOS, GEMINI, SICILIA, PANTELLERIA 
 

Pred uporabo kamina, prosimo upoštevajte naslednje: 

 

- pri postavitvi kamina upoštevajte skico, ki nakazuje postavitev kamina (glej prilogo 

originalnih navodil). 

- da se izognemo morebitnim poškodbam je potrebno zagotoviti ustrezno podlago –  

betonsko ali kakšno drugo, ki omogoča stabilnost na kateri bo kamin postavljen. 

- Potrebno je zagotoviti primerno oddaljenost kamina pred bližnjimi stavbami, grmovjem 

ali drevesi, najmanj 6 metrov. 

- kamin postavite na cementno podlago. 

- posamezne dele kamina je potrebno pritrditi z ustreznim lepilom. Nato je potrebno s 

silikonom ustrezno zapolniti vse stike. 

- Za boljšo pritrditev delov uporabite dve objemki dokler se lepilo ne posuši. 

- Pritrditveni element  vstavite v kamin. 

- Kamini, ki niso posebej barvani, potrebujejo zaščito proti slabim vremenskim razmeram. 

Za zaščito uporabite zunanje vodoodporne barve. Kamini, ki so že v osnovi zaščiteni, 

dodatne zaščite ne potrebujejo. 

 - Pred uporabo kamina se mora kamin sušiti vsaj 4 dni pred uporabo. 

- Pomembno: razpoke, ki se pojavijo, še posebno ob veliki uporabi se 

smatrajo za normalen pojav in ne vplivajo na delovanje kamina. 

- V kaminu je potrebno zakuriti počasi. Izognite se žarečemu plamenu, še 

posebno, če je kamin vlažen. To bo preprečilo razpoke, ki lahko nastanejo 

zaradi nenadne vročine na mrzli podlagi. 

- Priporočamo, da se kamin v zimskih mesecih prekrije. 
- Priporočamo uporabo transparentne, vodne lahke izolacijske obloge, s katero 

prekrijemo kamin vsaj enkrat letno. 

- Kamin se ne sme uporabljati v notranjih prostorih. 

- Ne uporabljate alkohola ali bencina za prižiganje. Uporabite le ustrezne produkte, ki 

ustrezajo normi EN 1860-3. 

- Prižgite ogenj in počakajte vsaj 30 minut pred pečenjem ali kuhanjem. 

- Pomembno: otroke in hišne ljubljence držite stran od kamina. 

- Kamin bo med kurjenjem postal zelo vroč, zato ga ne premikajte v tem času. 

- Za prižiganje ognja in ustvarjanje žerjavice za kuhanje ali pečenje, 

uporabite le lesno oglje (maksimalno 1,5 kg naenkrat). 
- V kaminu zakurite na sredini. 

- Izogibajte se kurjenju smeti ali ostalih lesnih ostankov. 

- Leseno in plastično embalažo odložite v ustrezne kante za smeti. 

- Uporabljajte ustrezne rokavice in ustrezne ognje odporne pripomočke. 

- Shranite vsa navodila za postavitev skupaj z EAN kodo. Potrebovali ga boste, če boste 

imeli reklamacije ali če bi želeli naročiti rezervne dele. 

- Meritve so značilne in se lahko spremenijo. 

- Pri neupoštevanju navodil se reklamacije ne priznavajo! 
 

 

 
 


