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SÄKERHETSINFORMATION

SAFETY INFORMATION

SICHERHEITSHINWEISE

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Produkten kan användas av personer från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om de har fått 
övervakning eller anvisningar gällande användning av produkten på säkert sätt och 
förstår föreliggande risker. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med 
produkten. Låt inte barn rengöra eller underhålla produkten utan övervakning.

Använd produkten endast med medföljande nätadapter. Kontakta Contura om 
nätadaptern behöver bytas.

Batteriet som medföljer denna produkt innehåller ämnen som är skadliga för miljön.

• Batteriet måste tas ut innan produkten lämnas till avfallshantering.
• Stäng av produkten och dra ut stickproppen innan batteriet tas ut.
• Batteriet får bytas endast av personer med tillräckliga kunskaper.
• Uttjänta batterier ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above as well as 
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of 
the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not 
play with the appliance. Cleaning or user maintenance shall not be done by children 
without supervision.

This appliance is to be used only with the power supply provided. If the power supply 
needs to be replaced, please contact Contura.

The battery provided with this appliance contains material that are hazardous to the 
environment.

• The battery must be removed from the appliance before it is disposed of.
• The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the  
 battery.
• The battery must only be replaced by skilled persons.
• The battery is to be disposed of safely.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten 
körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere 
Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen 
Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung oder 
Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt 
werden.

Dieses Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden. Wenn das 
Netzteil ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich bitte an Contura.

Die mit diesem Gerät gelieferte Batterie enthält umweltgefährdende Stoffe.

• Die Batterie muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.
• Bei der Entfernung der Batterie muss das Gerät vom Versorgungsnetz getrennt  
 sein.
• Die Batterie darf nur von Fachkräften ausgetauscht werden.
• Die Batterie ist sicher zu entsorgen.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par 
personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites 
ou ayant un manque d’expérience et de connaissances, s’ils sont surveillés ou s’ils 
ont reçu des instructions sur l’utilisation de l’appareil, en toute sécurité et qu’ils 
comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 
Le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne doivent pas être effectués par des 
enfants sans surveillance.

Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le bloc d’alimentation fourni. Si 
l’alimentation électrique doit être remplacée, veuillez contacter Contura.

La batterie fournie avec cet appareil contient des matériaux dangereux pour 
l’environnement.

• La batterie doit être retirée de l’appareil avant sa mise au rebut.
• L’appareil doit être débranché du secteur lors du retrait de la batterie.
• La batterie ne doit être remplacée que par des personnes qualifiées.
• La batterie doit être éliminée en toute sécurité.
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Bruksanvisning

Grattis till ditt köp av en Contura produkt!

Garantibevis för produkter tillverkade av NIBE AB under varumärket Contura

1. TILLÄMPLIGHET
 Villkoren i detta garantibevis gäller för eldstäder tillverkade av  
 NIBE AB under varumärket Contura samt tillbehör till dessa (nedan  
 kallad ”Produkten”).

2. KVALITET OCH INSTALLATION
 Denna Produkt uppfyller NIBE AB:s kvalitetsstandard, certifierat  
 enligt ISO 9001. En teknisk Produkt av detta slag kräver   
 branschkännedom vid installation och driftstart. Således bör  
 installation och driftstart utföras av fackman.

3 REKLAMATION
3.1 Skulle fel uppstå, beroende på material- eller fabrikationsfel, skall  
 reklamation lämnas till den säljare som sålt Produkten. Köparen  
 skall då kunna visa att Produkten är köpt hos säljaren och när köpet  
 ägde rum, lämpligen genom inköpskvitto. Köparen skall ange  
 typbeteckning och tillverkningsnummer, vilket finns angivet på  
 Produkten.
3.2 Om köparen vill åberopa ett fel skall säljaren underrättas inom skälig  
 tid, vilket normalt är inom fjorton (14) dagar efter det att felet  
 upptäckts.

4. GARANTIVILLKOR
4.1 I enlighet med villkoren i detta garantibevis lämnas fem (5) års  
 garanti, räknat från leveransdagen, för material och fabrikationsfel,  
 med undantag för fel på de delar som anges under 4.3 samt för  
 de fel som anges under 4.4 nedan. Med leveransdag avses den dag  
 varan lämnas till köparen eller till transportör för transport till  
 köparen.
4.2 Föreligger fel, som omfattas av denna garanti, vid leveransen till  
 kunden eller uppkommer sådant fel under garantitiden, åtager sig  
 NIBE AB att kostnadsfritt skicka erforderlig ersättningskomponent  
 för att avhjälpa felet. Någon ytterligare skyldighet för NIBE AB att  
 avhjälpa felet, exempelvis genom montering av ersättningskomponent,  
 föreligger inte.
4.3 För detaljer i brännkammaren (till exempel eldstadsbeklädnad,
 gjutgodsdelar, rökledarplåt, glas och tätningslister), för ytbeklädnader  
 (till exempel kakel, betong, glas och lackerad plåt) samt för elektriska 
 komponenter, lämnas endast tolv (12) månaders garanti.
4.4 Garantin omfattar ej fel, vilka beror på
  • att bruks- eller installationsanvisningen inte följts;
  • att felaktig montering utförts;
  • överhettning orsakad av exempelvis fel bränsle eller för stor  
   mängd bränsle;
  • att Produkten anslutits till en skorsten med dåligt drag, exempelvis  
   korta eller otäta skorstenar;
  • att Produkten förvarats i ouppvärmd och fuktig miljö;
  • att Produkten vanvårdats och inte skötts enligt anvisningarna;
  • normal förslitning av förbrukningsdetaljer; eller
  • liknande omständigheter som inte beror på material eller
   fabrikationsfel.

5.  ANSVARSBEGRÄNSNING
5.1 I anledning av fel i Produkten äger köparen ej rätt att göra gällande  
 andra påföljder än de som anges under 4.2 ovan. Köparen äger således  
 – härutöver - ej rätt till ersättning för vare sig direkt eller indirekt  
 skada.
5.2 Om säljarens tjänster oberättigat tas i anspråk av köparen, skall  
 köparen ersätta säljaren för dennes härav uppkomna kostnader.
5.3 Genom reparation av fel eller vid utbyte av delar av Produkten,  
 förlängs inte Produktens garantitid och påbörjas inte heller ny  
 garantitid. För utbytta delar gäller inte heller någon separat  
 garantitid.

6. TRANSPORTSKADA
 Skador som uppstått i samband med transport av Produkten  
 (transportskador) skall reklameras till transportören när Produkten  
 avlämnas till köparen eller senast sju dagar efter avlämnandet.

7. KÖPARENS RÄTTIGHETER I ÖVRIGT
 För det fall köparen är konsument, har denne, utöver vad som anges  
 i detta garantibevis, även de rättigheter som framgår av tvingande  
 konsumenträttslig lagstiftning.

8. NIBE AB
 Förbinder sig att tillhandahålla förslitningsdetaljer i minst 10 år.

9. TVIST
 Tvist som gäller tolkning av dessa bestämmelser skall parterna i första  
 hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna ej kan enas  
 skall tvisten prövas av allmän domstol.
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Bruksanvisning

Eff ektinställningar

Uppstart av kamin

Ladda ner Appen ”myUplink”

Låg:
2 vedträn,

total vikt 1 kg

Mellan:
2 vedträn,

total vikt 1,5 kg 

Hög:
2 vedträn,

total vikt 2,5 kg

Kaminen sköter luftinflödet automatiskt, regleringen baseras på vilket 
av nedanstående effektläge kaminen är i. För att byta effektläge, 
dubbeltryck på knappen under luckan eller använd appen. Vid första 
dubbeltryck visas aktuellt läge, dubbeltryck igen för att byta. Se nedan 
vad respektive effektläges färg betyder.

Auto (Vit, endast valbar via app): 
Kaminen reglerar själv effektläge genom att mäta rumstemperaturen 
på kaminens rygg.       
Låg (Gul):
Kaminen brinner med nominell effekt och låg intensitet. 

Mellan (Orange):
Kaminen brinner med högre effekt och intensitet.

Hög (Röd):
Kaminen brinner på maximal effekt och intensitet.

Conturas automatiska kamin justerar själv spjället för en optimal förbränning. För att kaminen ska 
fungera optmalt är det därför viktigt att följa dessa instruktioner.

Din eldstad från Contura är ämnad att användas som sekundär värmekälla i bostaden. Det är viktigt att 
korrekt vedmängd används, speciellt vid upptändning. Vid första eldningstillfället bör därför en våg 
användas för att se och lära hur mycket 2,0 kg tändningsved är. Kontrollera även hur mycket normal- 
och maxmängd är. 
Eldstaden är endast avsedd att eldas med stängd lucka. 
Vid vedilägg, öppna alltid luckan sakta och försiktigt för att förhindra inrykning pga tryckförändringen 
i eldstaden.
Förbränningen påverkas av dragförhållandet i skorstenen och vedens kvalité.

När kaminen får ström börjar knappen på den nedre luckan att blinka med ett mörkblått sken, efter en stund övergår den till ett vitt blinkande sken. 
När uppstartssekvensen är klar lyser knappen med ett fast vitt sken och är då redo att användas.

Att elda på rätt sätt

Rekommnderad storlek för 
ilägg för optimal förbränning. 

Förändringar kan förekomma 
i hur appen ser ut. 

Scanna QR-kod för att komma till anvisning

Contura 556 Auto

First open the app, then scan 
this code to connect

to your new stove

Download app
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Bruksanvisning

Upptändning

Vid strömavbrott

Tändningsved:
Var uppmärksam på att om en för liten vedmängd används vid upptändning 
eller att veden är för grovt kluven uppnås inte rätt arbetstemperatur i 
brännkammaren. Följden av en felaktig upptändning blir dålig förbränning 
med kraftig sotbildning eller att elden slocknar.
Om eldstaden inte är ansluten till uteluft kan det krävas att ett fönster 
öppnas i närheten av eldstaden före upptändning. Låt fönstret stå öppet 
några minuter tills brasan tagit sig.

Vid strömavbrott kommer spjällen att öppna sig när luckan öppnas, 
förutsatt att batteriet är i bra kondition. Spjällen kommer inte regleras, 
men är i ett läge att upptänding och eldning är möjlig. Om kaminen 
upplevs som svårtänd kan du ha luckan öppen en stund för att få igång 
förbränningen. När strömmen kommer tillbaka kalibreras spjällen och 
automatisk reglering påbörjas.

Finkluven ved
Längd: 25-33 cm
Diameter: 2-5 cm
Mängd per tändning: ca 2,0 kg, 7-9 bitar där de största läggs i botten.

1. Lägg in ca 2 kg upptändningsved med de största bitarna underst, och 
med tändblock enligt bild. 

2. Tänd brasan.

3. Stäng luckan. 

4. För att säkra upptändningen kan effektläge inte ändras, detta är låst 
tills optimala förhållanden uppnåtts i brännkammaren. I appen ser du 
när det är möjligt att ändra effektläge.

5. LED-ringen på kaminen talar om när det är dags för ilägg. Du kan även 
välja att få notis om detta i appen.

Vedpåfyllning Iläggsved:
Kluven ved
Längd: 25-33 cm
Diameter: 7-9 cm
Normalmängd: 1,5 kg / ilägg (2 bitar)
Maxmängd: 2,5 kg / ilägg (max 2 bitar per ilägg)
Brinntid ca 40-50 min per ilägg

1. Öppna luckan några cm och låt undertrycket i brännkammaren utjämnas 
under några sekunder innan luckan öppnas helt.

2. Lägg på 2 vedträn med en samlad vikt på ungefär 1-2,5 kg. Veden läggs 
diagonalt på varandra enligt bild. 

3. Stäng luckan.
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Bruksanvisning

Alla sorters ved, såsom ved av björk, bok, ek, alm, ask, barrträd och 
fruktträd kan användas som bränsle i eldstaden. Olika träslag har olika 
densitet, ju högre densitet veden har desto högre är energivärdet. Högst 
densitet har bok, ek och björk.

Första eldningen

Knappens färger

Vedens fukthalt

När eldstaden är ny kan det uppstå en speciell lukt som sammanhänger 
med att eldstaden är ny. Lukten försvinner helt efter några brasor. 

När kaminen inte är i drift

Fast vitt sken:
Kaminen är i standby.
Fast grönt sken:
Vid lucköppning byter lampan färg till grönt för att bekräfta 
upptändningsläge. Lampan slocknar eller blir vit när kaminen går från 
upptändningsläge beroende på inställning i appen.
Blinkande rött sken:
Något är fel. Elda INTE i kaminen! Läs i appen för mer information.

När kaminen är i drift

Blinkande vitt sken:
Dags för nytt ilägg. Lampan slocknar när luckan öppnas.

Fast orange sken:
Övertemp. Kaminen reglerar temperatur automatiskt. OBS! Ingen åtgärd 
behövs! Lampan slocknar när normal temperatur uppnåtts. Läs igenom 
eldningsinstruktionen för att elda på korrekt sätt.

Uppdatering av mjukvara

Snabbt blinkande blått sken:
Tryck in knappen för att starta uppdatering.
Långsamt blinkande blått sken:
Uppdatering pågår.
Fast vitt sken:
Uppdateringen är klar.

Ytterligare färger kan förkomma, förklaringar av dessa finns i appen under 
”Hjälp”.

Färsk ved består till hälften av vatten. Veden ska alltid torkas så fukthalten 
sjunker under 20%. Om man eldar ved med högre fukthalt går en stor del 
av vedens energiinnehåll till att koka bort vattnet. Är veden fuktig blir 
också förbränningen dålig. Sot- och tjärbeläggningar bildas i skorstenen 
och kan i värsta fall förorsaka skorstensbrand. Utöver detta leder det 
också till sotiga glas på kaminen och obehag för boende i närheten. 
För att förvissa sig om att man har torr ved bör veden avverkas på vintern 
och under sommaren lagras fritt luftat under tak. Täck aldrig vedstacken 
med en presenning som ligger ned mot marken, presenningen fungerar då 
som ett tätslutande lock och veden hindras från att torka. Förvara alltid en 
mindre mängd ved inomhus i några dagar före användning, så att ytfukten 
på veden hinner avdunsta.

Val av bränsle

Det här ska du INTE elda med

Man får absolut inte använda fossila bränslen, tryckimpregnerat trä, 
målat eller limmat trä, spånplattor, plast eller färgbroschyrer som 
bränsle. Gemensamt för dessa material är, att det under förbränning 
bildas ämnen som är skadliga för miljön och eldstaden.

Undvik att elda med en större mängd extremt finkluven ved, barkbitar
samt rester från vedklyvning så som spån och flis med mera. Denna 
typ av bränsle kan börja brinna okontrollerat och kan orsaka hastig 
gasantändning med skador på  kamin och byggnad i värsta fall.

Stearinljus
Använd inte överblivna stearinljus som bränsle. Smält stearin rinner ner 
i eldstadens spjällsystem så att spjället blir obrukbart. Denna reparation 
blir mycket kostsam.

!
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Bruksanvisning

Luckan kan spärras i öppet läge med hjälp av tryckknappen på
kaminens undersida.

Uppställning av luckan, vid städning/service

Vid eldning kan glasen bli sotiga, även när eldstaden eldas med torr ved
med en fukthalt på 15 - 20%. Rengör man regelbundet räcker oftast
att torka med ett fuktigt papper. Om sotet funnits en längre tid på 
glasen kan man doppa pappret i aska. Aska och vatten löser sotet.
Detta är den enda rengöringsmetod vi rekommenderar. Olika 
rengöringsmedel och särskilda sotborttagningsmedel för eldstadsglas 
finns att köpa i detaljhandeln, men vi avråder från användning av 
dessa. Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller rengöringsmedel 
som kan verka frätande mot printat eller målat glas. Dessa kan skada 
glaset/färgen. Använd heller inte rengöringsmedel som innehåller 
Natriumhydroxid, dessa verkar frätande på tätningslister.

När askan i asklådan ska tömmas, se då till att det inte finns glöd kvar. 
Askan ska förvaras i en obrännbar behållare med lock i minst en vecka 
innan den kastas.

Rengör ibland även inne i utrymmet där asklådan sitter, utspilld aska kan 
annars hindra asklådan från att sättas på plats.

Rostret och övriga gjutgodsdelar i brännkammaren rengöres med 
stålborste.

Kontroll av packningar är viktigt ur förbränningssynpunkt, eftersom 
slitna packningar försämrar förbränningen när kaminen drar ”tjuvluft”.  

Lackerade delar på kaminen kan rengöras med en fuktig trasa, eventuellt 
med lite diskmedel. Skador på lackerade delar, t ex mindre repor, kan 
bättras med Conturas bättringsfärg. Kontakta er återförsäljare. 

Eftersom det hela tiden förekommer ett stort flöde av luft genom 
kaminen, kall rumsluft sugs in och varm luft släpps ut, kan det samlas 
damm bakom och under kaminen. Därför bör man regelbundet rengöra 
dessa ställen. 

Detaljer som sitter nära själva eldhärden kan behöva bytas ut. Exempel 
på sådana detaljer är eldstadsbeklädnaden och roster. Livslängden 
på dessa detaljer beror på  hur mycket och på vilket sätt kaminen har 
brukats.

Använd endast reservdelar rekommenderade av Contura. 

UNDERHÅLL AV KAMIN

1

3

2

2

1
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Bruksanvisning

Det bildas onormalt mycket sot på glasen

Det blir alltid en viss sotbeläggning på glasen och det byggs på lite grann 
efter varje eldning. Sot på glasen beror i huvudsak på tre saker:
• Veden är fuktig, vilket leder till en dålig förbränning med en stor 

rökutveckling som följd.

• Det är för låg temperatur i brännkammaren vilket orsakar ofullständig 
förbränning och dåligt drag i skorstenen.

• Upptändningsbrasan är inte gjord enligt anvisningen.

Det är dåligt drag i eldstaden efter nyinstallation

• Kontrollera skorstenens mått så att de överensstämmer med vad som 
står angivet i installationsanvisningen.

• Kontrollera att det inte finns något i skorstenen som hindrar rökgaserna 
och att inte något närliggande hus eller träd påverkar vindarna kring 
skorstenen.

Möjliga orsaker till driftstörningar och 
åtgärder för dessa 

Det är svårt att tända brasan och elden dör ut efter 
en kortare tid

• Kontrollera att veden är tillräckligt torr.

• För stort undertryck i huset, exempelvis vid användning av köksfläkt 
eller annan mekanisk ventilation. Öppna ett fönster i närheten av 
eldstaden under upptändning. Prova även med att tända några 
tidningspapper och hålla upp i brännkammaren för att få igång draget.

• Tilluftskanalen utifrån kan vara helt eller delvis tilltäppt. Ta loss slangen 
och provelda med förbränningsluft från rummet.

• Kaminens rökuttag kan vara tilltäppt av sot, vilket kan förekomma efter 
en sotning. Lyft ur rökhyllan och kontrollera.

• Slutligen, gå igenom bruksanvisningen igen. Mängden ved kan ha varit 
för liten och grundglöden blivit för klen och kall för att tända nästa ilägg.

Lukt av rök i eldstadens omgivning i perioder

Detta kan förekomma vid vindnedslag i skorstenen och sker oftast vid en 
bestämd vindriktning när det blåser. En annan orsak kan vara att luckan 
öppnats när det brinner mycket.

Lackerade delar har missfärgats

Om lackerade delar har missfärgats, beror det på en för hög temperatur 
i brännkammaren. Orsaken till den förhöjda temperaturen kan vara att 
maximalt tillåten vedmängd har överskridits, eller att olämpligt bränsle 
har använts (ex byggavfall, stora mängder finkluvet spillvirke). Garantin 
omfattar ej dessa skador. Uppstår det problem som ni själva inte kan 
avhjälpa, kontakta återförsäljaren eller skorstensfejarmästaren.

Information i app

Appen skickar automatisk ut notiser med information och tips. 
Under menyn ”Hjälp” finns svar på de vanligaste frågorna kring appen.

Ljud från kaminen

När luckan öppnas efter att inte ha eldats på 24 timmar, eller när kaminen 
får ström för första gången kan ett surrande ljud höras. Detta kan 
uppkomma när kaminen genomgår ett självtest och motorerna till spjällen 
testas i ett speciellt driftsfall. Under normal reglering som sker under 
eldning ska inte några ljud höras från kaminens styrning.

Med dessa eldningsråd hoppas vi att du skall få en njutbar, ekonomisk och problemfri användning av din eldstad från Contura.
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SOTNING
Sotning av skorstenskanaler samt skorstensanslutningar bör ske 
av skorstensfejarmästare. Sotning av kaminen kan ske genom 
nerskrapning och/eller borstning. Lämpligast är dock att använda 
en sotdammsugare. Vid en eventuell skorstensbrand ska kaminen 
ställas i effektläge ”Låg” för att minska lufttillförseln till kaminen 
och skorstenen. Kontakta om nödvändigt brandkåren för släckning. 
Efter en skorstensbrand skall alltid skorstenen besiktigas av 
skorstensfejarmästaren.

• I drift blir eldstadens ytor mycket varma och kan förorsaka 
brännskador vid beröring.

• Var också uppmärksam på den kraftiga värmestrålningen 
genom luckglaset.

• Om brännbart material placeras närmare än angivet 
säkerhetsavstånd kan brand förorsakas.

• Pyreldning kan orsaka hastig gasantändning med risk för 
både materiella skador och personskador som följd.

• Asklådan måste tömmas när den är full. Om detta inte görs 
så täpps tilluften igen, med sämre funktion som följd. I 
allvarliga fall kan aska leta sig ut genom spjället.

• Kaminen får inte modifieras av obehörig person.

Kaminens emballage består av wellpapp, trä 
och en liten mängd plast. Kaminen innehåller 
uppladdningsbart batteri samt elkomponenter 
som ska sorteras och lämnas till återvining. 

Hantering av avfall

Contura förbehåller sig rätten att ändra angivna mått och beskrivna förfaranden i denna anvisning utan särskilt meddelande. Den aktuella utgåvan 
kan laddas ner från www.contura.eu  

Skrotning och avfallshantering / återvinning

Ägaren bär hela ansvaret för att skrotning och avfallshantering/återvinning av produkten sker i enlighet med i det aktuella landet gällande lag rörande 
säkerhet och miljöskydd.

Förpackningsmaterialet ska omhändertas av installatören eller lämnas till återvinningsstation.

Uttjänta produkter får inte avfallshanteras som vanligt hushållsavfall, utan ska lämnas till återvinningsstation eller till återförsäljare som ombesörjer 
återvinning.

Följ alltid alla tillämpliga avfallshanterings- och 
återvinningsregler i det land i vilket produkten används.

Före demontering och skrotning ska produkten 
stängas av och strömförsörjningen kopplas bort.

• Avlägsna all elektrisk utrustning.
• Avlägsna alla batterier från kretskorten.
• Anlita behörigt skrotningsföretag för skrotning av produktens stomme.

Lämna aldrig produkten i fritt tillgängliga områden eller 
lokaler – det medför allvarlig risk för människor och djur.

Strukturerad och källsorterad skrotning av produkten gör det lättare 
att undvika negativ miljö- och hälsopåverkan och underlättar energi- och 
resurssparande återvinning av de i produkten ingående materialen.

Ägaren bär hela ansvaret för eventuella skador på människor och djur. 
Efter skrotning ska CE-märkningen, denna bruksanvisning och övrig
dokumentation rörande produkten förstöras.

Den på produkten anbringade dekalen med en överkorsad soptunna 
anger att uttjänt produkt inte får kastas i hushållssoporna, utan måste 
avfallshanteras och återvinnas separat.

Felaktig avfallshantering kan medföra straffansvar enligt gällande lag.

!

Eldstadsglas skall
kastas som restavfall
tillsammans med
keramik och porslin

!
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