
 

 

 
 

 

 

Förberedelser: 
Innan bytet påbörjas, kontrollera att allt är med. Bilderna ovan visar vad som ingår i de olika satserna 
och innehållet finns på baksidan av denna instruktion. Kontrollera att alla keramikstenar är hela.  

Bonus 30: 

Börja med att ta ur plåtarna ur pannan. Lirka sedan upp den bakre stopstenen rakt upp. Skjut varje 
halva längre in i pannan för att få av dem ifrån luftröret och lyft dem sedan uppåt i den bakre änden ut 
genom vedluckan.  

Bonus Light: 

Börja med att ta ur plåtarna ur pannan. Försök få stenarna att röra på sig lite och lyft dem i den bakre 
änden för att få ur dem ur pannan. De sitter påträdda på sekundärluftsrören i fram och kan ej lyftas i 
den änden.  

Innan bytet görs så passa på att göra rent i pannan när keramiken är bortplockad. Var försiktig med 
förbränningskammaren under om den är keramisk. 

Bytet: 
Börja med att plugga det minsta hålet i keramikhalvorna med medföljande fibertuss, detta är det hålet 
som kommer vara inåt i pannan. Använd sedan packningsringarna som följer med och trä dem över 
sekundärluftsrören som finns under vedlucksöppningen. 

Bonus 30:  

Lyft in en keramikhalva med det större hålet först och det pluggade hålet sist in i eldstaden och trä den 
över sekundärluftsröret. Skjut den emot dig så hårt det går. Ta stopstenen och lägg den längst in.  

Bonus Light: 

Lägg en av de stora packningarna på varsin sida av eldstaden. Lyft sedan in en keramikhalva med det 
större hålet först och det pluggade hålet sist in i eldstaden och trä den över sekundärluftsröret. Skjut 
den emot dig så hårt det går.  
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Innehåll 

Bonus 30 
 

• 1 x Vänster Keramikhalva 

• 1 x Höger Keramikhalva 

• 1 x Stopsten Keramik 
 

• 2 x Fiberpackning Ring 

• 2 x Fiberpackning Tuss 

Bonus  Light 
 

• 1 x Vänster Keramikhalva 

• 1 x Höger Keramikhalva 
 

• 2 x Fiberpackning Ring 

• 2 x Fiberpackning Tuss 

• 2 x Fiberpackning BNLT 

Bilder 
OBS! – Förenklade bilder, ej verklighetstrogna till 100% 

 
Packningar (Bonus Light) 

 
Montering av keramikhalva 

  

 
Keramikhalvor på plats 

 
Stopsten på plats (Bonus 30) 
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