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Börja med att lägga en bit ved diagonalt över rosterhålet 
(hålet i keramiken) och på den vedbiten lägger du ett 
lager ved på. Därefter lägger du papper så nära mot dig 
det går i pannan. Vrid sedan rökgastermostaten så långt 
det går till vänster (motsols) och tänd eld på pappret. 

Låt luckan vara på glänt tills du hör att elden tagit 
sig och sedan ställer du rökgastermostaten i önskat 
läge så att den gröna lampan tänds. Lampan visar att 
rökgastermostatens inställda temperatur har uppnåtts. 
(Är lampan släckt så kommer fläkten stanna helt när du 
stänger luckan). Sen stänger du luckan och fläkten går då 
ner till normal hastighet. 

Låt veden brinna tills en glödbädd bildas, detta tar 
vanligen mellan 10-20 minuter beroende på typ av ved 
och hur torr veden är. Glödbädden sprider du sen ut 
jämt över hela keramiken. Nu kan du lägga på mer ved 
och börja elda. Tänk på att inte blockera rosterhålet med 
veden, du undviker det enklast genom att stapla veden 
väl samt att fylla på försiktigt för att inte skada keramiken. 

Lägg de första tre veden 
som bilden visas och 
därefter staplar du veden 
som vanligt. Normal 
rökgastemperatur när 
elden tagit sig bör ligga 
mellan 200-250° C, 
temperaturen justeras 
med turbulatorerna, se 
instruktionsboken för mer 
information.

När pannan börjar närma 
sig den temperaturen då 
du vill att den ska stänga 
ner så vrider du rökgas-
termostaten tills fläkten 
precis stannar, gör då en 
markering ovanpå rök-
gastermostaten så att 
nästa gång du lägger i 
ved för sista gången och   Rökgastermostaten

vrider rökgastermostaten till samma markering så kom-
mer fläkten att stanna när den uppnått önskad tempe-
ratur. Räkna med att justera lite fram och tillbaka första 
gångerna för att hitta rätt läge för fläkten att stanna på. 

Detta är en mer fördjupad eldningsinstruktion som 

är ett komplement till Monterings- och skötselanvis-

ningen som följde med er vedpanna 
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