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PRVO KURJENJE KAMINA LOKATERM 

Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje ob nakupu kamina Lokaterm. 
 

Pred pričetkom uporabe je potrebno kamin ustrezno priklopiti na dimniški sistem (dimnik). Pri tem upoštevajte 
navodila proizvajalca ter navodila dimnikarske službe in zakonske predpise, ki veljajo za to področje. Pred prvo 
uporabo mora sistem pregledati tudi pooblaščena dimnikarska služba, katera odobri uporabo. 

Ko ste zadostili zahtevanim pogojem priklopa, lahko pričnete z varno uporabo kamina. Posebna pazljivost postopka 
je potrebna pri prvem kurjenju kamina, ko je še posebej pomembno upoštevati navodila proizvajalca. 

 

ZA PRVO KURJENJE POTREBUJETE: 

• netivo Lokaterm  http://www.lokaterm.com/trgovina/dodatki-za-peci/ostalo/zvitki-za-netenje-ognja-1kg-4014452 , 

(lahko tudi ustrezno od drugega proizvajalca), ali netilne kocke, 

• sveženj suhih trsk, 

• suha bukova drva, 

PRVA UPORABA KAMINA 

• Preverite če je kamin pravilno montiran in priklopljen na dimnik,  

• Preverite ustreznost dovoda zunanjega zraka, 

• Odstranite vse priložene elemente (rošilo, rokavice, navodila …) iz kurišča in iz posode za pepel,  

• S stekla odstranite vse nalepke, 

• pomaknite ročico (ročici) za zrak v položaj odprto (glej navodila za uporabo), 

• odprite vrata kamina, 

• na rešetko ( ob hrbtno stran kurišča) kamina položite 1-2 svitka netiva Lokaterm, 

• netivo prekrijte s suhimi trskami,  

• dodajte 2-4 ne predebela nasekana suha bukova polena (dolžine 25-33cm odvisno od kurišča), 

• prižgite netivo (zanetite ogenj), 

• počasi zaprite vrata kamina, 

• Dobro zračite prostor. Zaradi sušenja barve se bo ob prvem kurjenju pojavil dim in moteč vonj, 

• Ko se kamin ogreje približno cca 10 min od začetka gorenja-lahko tudi več (20-30min), odvisno od vrste 
kuriva in vrste dimnika zaprite dovod primarnega zraka, (glej navodila za uporabo), da preide v območje 
normalnega delovanja,  

• Primarni zrak je lahko odprt samo v fazi ogrevanja hladnega kamina,  

• Nazivna moč kamina se doseže ob približno polovično odprtem regulatorju, 

• Prvo kurjenje naj traja 3-5 ur (priporočljivo.) 

 

OPOZORILO:  

• Med prvim kurjenjem je obvezno na cca 10 min odpirati in zapirati vrata kamina, da se tesnilna vrvica na 
vratih ne sprime z barvo  (dovolj odpreti cca 5-10 cm). Postopek naj se izvaja prvi 2 uri kurjenja. (velja le za 
1. kurjenje). 

 

DODAJANJE GORIVA: 

• Počasi odprite vrata zgorevalnega prostora (obvezna uporaba zaščitne rokavice), 
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• Dodajte kurivo v kurišče (za vaš kamin preverite v navodilih za uporabo max količino dodajanja kuriva), 

• Vrata zgorevalnega prostora ponovno zaprite, 

• Če je v kurišču samo žerjavica in ni plamena povsem odprite ročico za dovod primarnega zraka (glej navodila 
za uporabo), dokler se ogenj ne razplamti,  

• Nato pomaknite ročico v območje normalne uporabe (glej navodila za uporabo), 

• Ogenj imejte vedno pod nadzorom, da preprečite morebitne nesreče, 

• Posebej bodite pozorni, če so v bližini otroci (visoke temperature, nevarnost opeklin,…). 

 

OPOZORILO: 

• Če je pri dodajanju kuriva v kurišču samo žerjavica in ni plamena, je potrebno obvezno odpreti ročico za 
dovod primarnega zraka. V nasprotnem primeru se lahko v kurišču ustvari lesni plin. Posledica vžiga le tega 
pa je nenadzorovana eksplozija, ki lahko poškoduje dele kamina, kot so tesnila, steklo, vrata,… 

 

 

DODATNA OPOZORILA:  

• Uporaba kamina pri odprtem dovodu primarnega zraka povzroči pregrevanje kamina, kar lahko povzroči 
poškodbe na delih kamina, 

• Upoštevajte tudi priložena navodila za uporabo proizvajalca in druga navodila za varno uporabo kamina, 

• Pri gorenju se sproščajo visoke temperature, zato pri upravljanju obvezno uporabljajte zaščitno rokavico in 
drugo opremo za varno rokovanje s kaminom, 

• Posebej bodite pozorni, če so v bližini otroci (visoke temperature, nevarnost opeklin in poškodb,…) 

• Ognja nikoli ne gasite z vodo, 

• Čiščenje kamina opravite izključno takrat, kadar je kamin ohlajen. Žareči ostanki pod pepelom so lahko 
prisotni tudi še več ur! 

• Kamina ni dovoljeno spreminjati, 
• Preventivnih ukrepov za oskrbo zgorevalnega zraka ni dovoljeno spreminjati, 
• Poskrbeti je treba zlasti, da so ustrezni vodi zgorevalnega zraka med delovanjem kamina odprti, 
• Za zanetenje ognja nikoli ne uporabite bencina, špirita ali podobnih snovi, 

• Kamina ne obremenjujte preko njegove nazivne zmogljivosti ter izključno uporabljajte primerna goriva, saj 
v nasprotnem primeru garancije ni možno uveljavljati, 

• Morebitne poškodovane dele je potrebno, pred prvo uporabo kamina zamenjati. Odpravo motenj, servisna 
in popravljalna dela smejo izvajati le za to usposobljene strokovne osebe, ki imajo posebno strokovno 
znanje in spretnosti. Tega ta navodila za uporabo ne morejo nadomestiti. Po potrebi se obrnite na vašega 
serviserja kamina! 

 

 

POZOR !   Upoštevajte dejstvo, da prezračevalne naprave (kuhinjske nape, razni ventilatorji, 

rekuperatorji zraka in podobno), ustvarjajo podtlak v prostoru. To lahko vodi k uhajanju dimnih plinov v 
prostor. Če so omenjene naprave instalirane v objektu, se posvetujte s strokovno osebo glede izvedbe 
priklopa ločenega dovoda za zrak!  

Rekuperatorji morajo za uporabo kamina v prostoru imeti obvezno vgrajeno funkcijo »kamin«. 

 

POZOR !    PRED PRVO UPORABO OBVEZNO POZORNO PREBERITE PRILOŽENA NAVODILA ZA UPORABO ! 


