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Attityd 350

Eldnings- och skötselråd
Se särskilt avsnitt i denna anvisning.

Uppackning
När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så 
att godset inte är transportskadat. Vid transportskada måste anmä-
lan göras till fraktbolaget inom 7 dagar från leverans.

Bygganmälan
Innan du får göra en ny installation av eldstad och uppförande 
av skorsten krävs att en Bygganmälan görs till din byggnads-
nämnd. Närmare anvisning och råd får du om du vänder dig till 
Byggnadskontoret i din kommun.

CE-märkning
Innebär att tillverkaren eller importören intygar att produkten 
uppfyller EU:s grundläggande hälso- miljö och säkerhetskrav. Det är 
också ett handelsmärke som gör att produkten kan säljas fritt över 
nationsgränserna inom EU.

Medföljande märkskylt skall placeras nertill på baksidan av kami-
nen. 

Besiktning
Ett gott råd om du avser att göra en installation till befintlig 
skorsten är att du innan du påbörjar installationen kontaktar 
Skorstensfejarmästaren för en besiktning. Han kan också ge dig 
nödvändiga rekommendationer vid eventuellt behov av renovering 
av skorsten. Efter att du installerat din eldstad måste installationen 
besiktigas av Skorstensfejarmästaren innan du får börja elda.

Rökkanal
Vid toppanslutning rekommenderar vi Chimvision sektionsskorsten 
med en rostfri och syrafast innermantel. Läs noggrant igenom skor-
stenstillverkarens monteringsinstruktioner. Rökkanalens diameter 
skall minst vara 150 mm och vi rekommenderar inte en rökkanals-
längd understigande 3,5 m räknat från kaminens anslutning. Tänk 
på att skarpa böjar och sidodragningar påverkar rökkanalens drag.

Bärande underlag
En braskamin väger inte mer än att den normalt kan placeras på 
vanligt golvbjälklag. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om 
du är osäker.

Placering mot brännbar vägg
Attityd 350 är CE-godkänd för att placeras 100 mm från baksida mot 
brännbar vägg. Vid placering mot en icke brännbar vägg (brandvägg) 
gäller ett minsta avstånd av 50 mm. Se skiss på sid 8.

Eldstadsplan
Eldstadsplanets funktion är att skydda golv och brännbart material 
framför kaminen från utsprättande glöd. Generellt gäller att eld-
stadsplanet skall sträcka sig minst 300 mm framför eldstaden och 
minst 100 mm utanför kaminens båda sidor. Ett eldstadsplan kan 
bestå av 0,7 mm stålplåt, glasplan, klinker, natursten etc. Kaminen är 
godkänd för att placeras direkt på ett brännbart underlag. 

Lackering
Kaminen är målad med sk våtlack. Det innebär att lacken härdas vid 
eldning. Var därför försiktig när du hanterar kaminen vid montering 
då den är känslig.  

En felaktigt installerad kamin kan orsaka 
brand!! Läs därför noggrant igenom hela mon-
teringsanvisningen innan du påbörjar instal-
lationen. De flesta av våra återförsäljare har 
duktiga installatörer som kan hjälpa dig med 
installationen.

Allmänna råd
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Anslutning till befintlig/murad skorstenAttityd 350

Förberedelse
Innan du påbörjar ditt ingrepp i rökkanalen är det viktigt att 
du låtit Skorstensfejarmästaren besiktiga din kanal. Detta 
för att du skall vara säker på att den är tät och rätt dimensi-
onerad för din kamin.

Om du ska ansluta till en elementskorsten följer du tillver-
karens instruktioner.

Gör din anslutning i följande ordningsföljd:
1. Mät upp var centrum hamnar på rökkanalens vägg och 
hugg upp ett hål anpassat till diametern på kaminens 
stos. Avstånd cc golv och centrum håltagning framgår av 
måttskissen. Avser du att ansluta från toppen av kaminen 
med en 90° alternativt 45° anslutning in i rökkanalen får du 
mäta upp detta mått på plats.

2. Använd gärna en slagborrmaskin och betongborr att 
borra ett antal hål runt den markering du gjort. Finjustera 
sedan med en huggmejsel.

3. Vi rekommenderar att du använder en inmurningsstos 
(A) som anslutningsröret (B) sticks in i. Mura fast denna 
inmurningsstos i väggen. Stosen skall inte gå in i själva 
rökkanalen.

4.  För in anslutningsröret i den inmurade stosen och dreva 
mellan den inmurade stosen och anslutningsröret med ett 
tätsnöre. Sätt din braskamin på plats och trä anslutningsrö-
ret över braskaminens anslutningsstos. Täta med pannkitt 
eller tätmassa mellan anslutningsröret och braskaminens 
stos.

5. Viktigt! Om din anslutningssats innehåller en täckring 
som skall täcka hålet i rökkanalen så trär du över den innan 
du ansluter kaminen. 

6. Kontakta skorstenfejarmästaren för en besiktning. 

A
B

Bild 2: Anslutning till befintlig 
skorsten

Bild 1: Kaminen kan anslutas 
topp eller bak. 
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MonteringAttityd 350

Innan du påbörjar monteringen bör du kontrollera 
att kaminen inte är skadad och att alla glas är hela. 
Kontrollera även att tillbehörskartongen finns med.

Lacken är känslig innan den härdat, var försiktig när du 
hanterar kaminen vid monteringen.

1. Du kan välja mellan att topp- eller bakansluta din kamin 
beroende på placering. 

2. Skall anslutning göras av tilluft utifrån förbereds detta 
innan kaminen ställs på plats. Se anvisning sid 5.

3. Vid toppanslutning lyfter du först bort toppen. Använd 
den medföljande stosen och fäst den med skruv, mutter 
och bricka enligt Bild 3. Se till att stosen tätar ordentligt 
mot tätbandet. 

Innan du lägger tillbaka toppen skall 4 kronmuttrar sättas 
dit som toppen skall vila på. Justera in muttrarna så att top-
pen ligger plant. Lägg tillbaka toppen och anslut skorstenen 
enligt anvisning från skorstensleverantören. 

4. Mät ut vart hålet i skorstenen hamnar om du ska bakan-
sluta kaminen. För instruktioner om håltagning och anslut-
ning, följ anvisningar på sid 3. Lyft bort kaminen under 
håltagningen i skorstenen. 

5. Lyft av toppen på kaminen.

6. Avlägsna täckplåten på baksidan (Bild 4), använd en 
plåtsax.

7. Skruva loss täcklocket och flytta det till toppen enligt 
Bild 5. Kontrollera noga att täcklocket tätar ordenligt mot 
tätbandet.

8. Skruva dit stosen där täcklocket satt (Bild 6). 

9. Lyft kaminen på plats och anslut till murstocken enligt 
anvisning på sidan 3. 

10. Sätt dit kronmuttrarna, se punkt 3. Lägg tillbaka toppen 
med täcklock enl. Bild 7.

11. Kaminen är godkänd för placering på brännbart golv 
men framför måste ett golvskydd användas, se anvisning 
på sidan 2.  

Skorstensfejarmästaren måste godkänna installationen 
innan du får elda i din kamin.

Bild 3: Montering av stos för toppanslutning. OBS! Dessa 
illustrationer visar Attityd300 men principen är lika.

Montering av  
4 kronmuttrar

Bild 5: Flytta täcklock bak till topp

Bild 7: Lägg på topp och 
täcklock

Bild 6: Montering av  
stos för bakanslutning

Bild 4: Demontering  
av täckplåt bak
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Anslutning av friskluftAttityd 350

Anslutning av friskluft
Till Attityd 350 kan uteluft anslutas både från botten eller bak-
till direkt till förbränningen. Förbered håltagningen i yttervägg 
eller golv innan kaminen ställs på plats.Friskluftssats är tillval.

Bild 8: Anslutningen görs till stosen (1) under kaminen. Vid 
anslutning av uteluft bakifrån tas täcklocket (2)först bort 
i ryggplåten. Glöm inte att kondensisolera röret i mellan 
yttervägg och anslutningen mot kaminen. Vid anslutning 
via golvet tas täcklocket (3)först bort i bottenplåten. Glöm 
inte att kondensisolera röret i kaminutrymmet (ingår i fris-
kluftssatsen).

1

2

3
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Skötsel och underhållAttityd 350

Bild 9: Rökvändarhyllan måste demonteras vid 
sotning. Lyft hyllan i ena kanten, vinkla hyllan 
och lyft ut den. Gör omvänt vid montering igen. 
Hyllan är känslig för stötar så hantera den var-
samt.

Bild 10: Skakrostret använder du för skaka ner 
askan i asklådan. Reglaget (här gråmarkerat) sitter 
till vänster under asklådan.

Bild 11: Asklådan döljs bakom dörren. Öppna dör-
ren och drag ut lådan enligt bild till vänster. Askan 
skakas ner genom skakrostret.

VIKTIGT! Töm aldrig aska i ett brännbart kärl då 
glöd kan finnas kvar länge efter att elden brunnit 
ut. Ställ aldrig en askhink på ett brännbart under-
lag.
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Skötsel och underhållAttityd 350

Bild 12: Luckan öppnas genom att handtaget 
dras utåt (gråmarkerat). Med luckan öppen 
kommer du åt asklådan.

Under eldstaden finns ett utrymme för 
tillbehör. Bakom den luckan döljs även en 
eventuell anslutning av uteluft.

Bild 13: Öppning av tillbehörsluckan gör du 
genom att trycka på luckan. Luckan är fäst 
med ett magnetlås.

Bild 14: Tilluftsreglage. Drag ut reglaget för 
tilluft för att öppna, skjut in för att stänga.
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Hantering av vedAttityd 350

Förarbete
Du får den bästa veden om den avverkas, sågas och klyvs före maj 
månad. Tänk på att anpassa veden efter din eldstad. Vi rekommenderar 
en diameter på 6-10 cm och att veden är ca 6 cm kortare än eldstaden, 
detta för att ge utrymme för genomluftning. Är vedens diameter större  
skall den klyvas, kluven ved torkar också bättre.

Lagring
Den uppsågade och klyvna veden skall sedan lagras torrt i  
1-2 år innan den är tillräckligt torr att elda med. Stapla veden luftigt 
så torkar den snabbare. Förvara gärna veden några dagar i rums-
temperatur innan användning. Tänk på att veden under hösten och 
vinterhalvåret upptar fukt från luften.

Fuktighet
För att undvika miljöproblem och för att få bästa eldningsekonomi, 
skall veden vara torr innan den används som bränsle. Veden får 
maximalt innehålla 21% fukt. Den bästa verkningsgraden får du vid 
en fukthalt mellan 15-18%. Ett enkelt prov är att slå två vedträn mot 
varandra, är veden för fuktig får du ett stumt ljud. 

Om du eldar med för fuktig ved så går en stor del av värmen åt till 
att avdunsta vatten. Kaminen kommer därför inte upp i temperatur 
och avger heller ingen värme till rummet. Detta är naturligtvis oeko-
nomiskt och det bildas sot på glas, kamin och skorsten. Dessutom 
förorenas miljön om du eldar med fuktig ved.

Vad är rätt mängd ved?
Hur mycket är 1 kg ved? Eller ett fång ved? Eller ett vedinlägg? Det 
finns mycket bra litteratur att köpa i vedkunskap eller att låna på 
bibliotek och det kan vara bra att du införskaffar dig lite mer kunskap 
i detta ämne än vi har plats att ge dig här. 

Det är absolut förbjudet att elda…
målat, tryckimpregnerat eller limmat trä, du få inte heller elda spån-
skivor, plast eller behandlat papper. Ämnena i dessa material är skad-
liga både för miljön och din kamin. Även din skorsten kan angripas av 
dessa ämnen. Enkelt uttryckt, elda enbart ved.

Vedens värmevärde
Värmevärdet i veden skiljer mellan olika vedarter. Enkelt 
uttryckt kan man säga att vissa vedarter får man lägga 
in mer av för att få ut samma mängd värme som andra ved-
arter. I våra eldningsinstruktioner så har vi utgått från  
björk ved som har ett mycket bra värmevärde och som är  
den vedart som vi rekommenderar främst. Om du eldar med t ex ek 
eller bok så ska du tänka på att dessa träslag har ett högre värmevärde 
än björk och att du därför måste minska vedinläggen. Annars riskerar 
du att skada kaminen. Tall och gran har ett sämre värmevärde än 
björk.
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Mått och teknikAttityd 350

Placering
Avståndet över kaminen till bränn-
bart innertak eller framför kaminen 
till brännbar inredning eller bygg-
nadsdel bör inte understiga 1000 
mm. 

Tekniska data och mått
Vikt:  110 kg 
Effekt:  3-8 kW 
Rökrörsdiameter: Ø140/149 mm 
Friskluftsstos: Ø 76 mm 
Verkningsgrad: 70-80% 
CE-godkännande: Enligt EN-13240 
 

Tillval
Anslutningssats för friskluft

Attityd 350 väggavstånd

488 420

* Friskluftsanslutning

** Bakanslutning

1
0

8
7

1
7

0
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9

2
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Brandvägg Brandvägg

50
 

50
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0
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Brännbar vägg 
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Brännbar vägg 
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GarantiAttityd 350

1.  OMFATTNING 
  De varumärken som omfattas av denna garanti är; Attityd, Brännö, Dovre, Kal‐fire, Rais, Sverigekassetten samt Westbo. Produkterna 

har genomgått en kvalitetskontroll innan de lämnat fabriken. Skulle det trots detta förekomma material‐ eller fabrikationsfel finns 
reklamationsrätt på 5 år. Installationen av dessa produkter bör ske av fackman. 

 
2.  TILLÄMPLIGHET 
  Reklamationsrätten tillhör den första köparen och kan inte överföras. 
 
3.  REKLAMATION 
3.1  Om ett material‐ eller fabrikationsfel skulle uppstå, ska detta anmälas detta till inköpsstället. Inköpskvitto, eller motsvarande, från 

köptillfället skall uppvisas för att bevisa när och var produkten är inköpt. Köparen skall ange det tillverkningsnummer som återfinns 
på en skylt på produkten. 

3.2  Normalt skall ett fel på produkten anmälas till säljaren inom fjorton (14) dagar efter det att felet upptäckts. 
 
4. VILLKOR 
4.1  I  enlighet med  följande  villkor  finns  fem  (5)  års  reklamationsrätt,  räknat  från  leveransdagen,  för material‐ och  fabrikationsfel. 

Undantag gäller för punkterna 4.5 – 4.8 enligt nedan. Med leveransdag avses då produkten lämnas till köparen eller transportören. 
 
4.2  Om  fel uppstår som omfattas av reklamationsrätten åtar sig Scandinavisk Spismiljö AB att kostnadsfritt tillhandahålla nya delar. 

Scandinavisk Spismiljö AB avgör lämplig garantiåtgärd beroende på felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet, tillgång 
på reservdelar samt tillgänglig servicekapacitet. Reklamationen lämnas alltid till säljstället enligt punkt 3. 

 
4.3  Om felet inte åtgärdats inom tre (3) månader ‐ på grund av att felet inte kan åtgärdas eller att felet inte står i proportion till kostnaden 

för  att  åtgärda  felet  ‐  kan  köparen  inom  skälig  tid,  räknat  från  det  att  Scandinavisk  Spismiljö  avböjt  att  åtgärda  felet,  kräva 
omleverans eller avdrag på köpeskillingen. 

 
4.4  Köparen har  skyldighet att under normal arbetstid hålla bostaden  tillgänglig på överenskommen  tid och att  i  skälig omfattning 

medverka vid reparation. 
 
4.5  Reklamationsrätten  omfattar  inte  detaljer  som  rosterbotten,  rökvändarhylla,  vermeculitplattor,  tätningslister  samt  glas. 

Reklamationsrätten innefattar inte heller lack eller annan ytbehandling samt gångjärn, spjällreglage eller andra rörliga detaljer. Ej 
heller ingår omramningar av täljsten eller prefabricerade betongomramningar. På dessa detaljer lämnas 12 månaders garanti. 

 
4.6  Reklamationsrätten omfattar inte fel beroende på; 
  ‐ felmontage (montören är ensam ansvarig för att lagar, bestämmelser samt medlevererad monteringsanvisning följs) 
  ‐ felanvändning och vid eldning med felaktigt bränsle och där i övrigt inte instruktionerna för handhavande följts. 
  ‐ reparationer som ej utförts enligt våra anvisningar eller av oss anvisad reparatör 
  ‐ vid ändring av produkten eller dess tillbehörs ursprung. 
  ‐ fel som uppstått på grund av yttre kemisk eller fysisk påverkan under transport, på säljarens lager under montage eller senare. 
  ‐ sotbildning som uppstår på grund av dåligt skorstensdrag, fuktig ved eller vid felanvändning 
  ‐ att produkten anslutits till en felaktig skorsten med dåligt drag, t ex att skorstenen är för kort eller otät.   
 
4.7  Reklamationsrätten omfattar inte omkostnader i samband med montering/demontering eller reparation som t ex värmeutgifter.  
 
4.8  Skiftningar i mönstret på täljsten eller variation av större eller mindre vita fält ingår som en naturlig del i denna natursten och utgör 

ingen grund för reklamation. 
 
5.  ANSVARSBEGRÄNSNING 
5.1  Köparen äger ej rätt till annan ersättning än som ovan angivits, således ej rätt till ersättning för personskada, förmögenhetsskada 

eller skada på annan egendom än produkten. 
 
5.2  Om säljarens  tjänster oberättigat, och utan Scandinavisk Spismiljös godkännande,  tas  i anspråk belastas köparen  för uppkomna 

kostnader. 
 
5.3  Längden på  reklamationsrätten  förlängs  inte eller börjar om  genom  reparation av  fel eller utbyte av del. Utbytta delar  ingår  i 

produktens ursprungliga reklamationsrätt.   
 
6.  TRANSPORTSKADA 
  Transportskador omfattas inte av reklamationsrätten och skall anmälas till transportören i samband med att produkten levereras 

eller vid dold skada senast sju (7) dagar efter avlämnandet. 
 
7.  KÖPARENS RÄTTIGHETER I ÖVRIGT 
  Köparen  har  utöver  vad  som  anges  i  denna  handling  de  rättigheter  som  gäller  enligt  gällande  tvingande  konsumenträttslig 

lagstiftning. 
 
8.  TVIST 
  Tvist om tolkning av innehållet i denna handling som parterna inte kan enas om skall prövas av allmän domstol. 
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Prestandadeklaration 
Nr. 10101 
 
1.  Typbeteckning:  Attityd 300/350 
 
2.  Produkttyp:  Eldstad för uppvärmning och trivsel 
 
3.  Avsedd användning:  Uppvärmning av byggnader 
 
4.  Tillverkare:  Scandinavisk Spismiljö AB 
    Ekslingan 1, Väla Norra 
    SE ‐ 254 67 Helsingborg, Sweden 
 
5.  Tillverkarens representant:  Mickael Nilsson, mikael@spismiljo.se 
 
6.  Enligt AVCP:  System 3 
 
7.  EU‐standard:  EN 13240:2001 / A2:2004 
  Provningsorgan:  Nr. 1084, SINTEF NBL A/S, Postboks 4760 Sluppen, 

NO‐7465 TRONDHEIM, Norge 
Testrapport 102043.06B 

 
8.  Prestanda enligt ovan angiven EU‐standard 
 
Väsentliga egenskaper  Prestanda 
Brandklass  A1 
Avstånd till brännbart material:  Bakvägg: 100 mm 

Sida: 500 mm 
Front: 1000 mm 

Bränsletyp:  Ved 
CO‐emission  0,06 % 
Rökgastemperatur  305 °C 
Effekt, nominell  7 kW 
Verkningsgrad  72 % 
 
9.  Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda 

som anges i punkt 8. 
 
Helsingborg 2014‐12‐08  Scandinavisk Spismiljö AB 
  Ekslingan 1, Väla Norra 
  SE ‐ 254 67 Helsingborg, Sweden 
  www.spismiljo.se 
  info@spismiljo.se 
Mickael Nilsson  Tel. +46 42 12 69 50 
Teknisk chef  Fax. +46 42 12 69 40 
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