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Saksamaa suurim kaminate ja kahhelahjude valmistaja  

 
Kamin-ahju Winston paigaldus- ja kasutusjuhend  
 
Enne mis tahes töödega alustamist tuleb käesolev pai galdus- ja kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda ja 
selles toodud juhiseid ka järgida. Juhiste eiramine  võib kaasa tuua ohuolukordi ja garantii kehtetuks 
muutumise! 
 
Kamin-ahjude paigaldamisel kehtivad järgmised eeskirjad ja normatiivid, mille järgimine on kohustuslik: 
Saksamaa üldine ehitusseadustik, Saksamaa liidumaade ehitusseadustikud, tuleohutuse seadustik, standardid 
DIN 18160 Osa 1 ja Teil 2, DIN 4705, DIN 18891 ning kohalikud eeskirjad. Nende nõuete järgimise tagamiseks 
tuleb enne kamin-ahju paigaldamist konsulteerida kohaliku korstnapühkijaga, kes annab nõu ja kontrollib kamin-
ahju ühenduste õigsust. 
 
VAJALIK PAIGALDUSRUUM 
 
Kamin-ahju paigaldamiseks on vaja tasast ja piisava kandevõimega pinda, mis on valmistatud mittesüttivast 
materjalist või on mittesüttiva kattega kaitstud. Selline mittesüttiv kate peab ulatuma ahju ees tuleaseme avast 
vähemalt 50 cm kaugusele ja ahju külgedel ahju põhjast vähemalt 30 cm eemale. HARKi lisade kataloogist leiate 
ka selleks sobivad põrandaplaadid. Kamin-ahju tagaküljel ja külgedel peab kamin-ahju mantli ja lähimate 
temperatuuritundlike materjalide vahele jääma vähemalt 20 cm. 
 
Tuleaseme kuumuskiirguse alas peavad kergestisüttivad ehituselemendid, mööbel, dekoratiivelemendid jms 
jääma vähemalt 80 cm kaugusele (mõõdetuna tuleaseme ava esiservast). Kui kasutatakse mõlemapoolse 
õhutusega kuumustõket, siis võib seda vahet vähendada kuni 40 cm-ni. 
 
VÄRSKE ÕHU JUURDEPÄÄS 
 
Kuna kamin-ahjud kasutavad põlemisel samas ruumis olevat õhku, siis peab kasutaja hoolitsema piisava 
põlemisõhu juurdevoolu eest! Kamin-ahjud ehitusviisiga 1 (isesulguv tuleaseme uks) vajavad vähemalt 4 m3 
õhuruumi nimi-soojusvõimsuse iga kilovati kohta. Väikese ruumi, tihendatud akende ja uste või muude õhu 
juurdevoolu vähendavate asjaolude puhul (näiteks veel põlemiskoldeid, mehaaniline väljatõmme) peab tagama 
täiendava õhu juurdevoolu, näiteks kamin-ahju lähedusse õhuklapi paigaldamise teel või põlemisõhu 
juurdevoolutoru paigaldamise teel nii, et selle väline ava jääb väljapoole hoonet või hea ventilatsiooniga ruumi (va 
küttekelder). Põlemisõhu ava jaoks peab ahju läheduses olema sulgurklapp. 
 
Õhukindlalt tihendatud akende ja uste puhul peab ti ngimata hoolitsema piisava põlemisõhu juurdevoolu 
eest! 
 
Põlemisõhu juurdevoolutoru paigaldamiseks vajalikud materjalid on HARKi lisade kataloogis olemas. Selline 
väline põlemisõhu juurdevool  on vajalik madalale energiatarbimisele orienteeritud majades, kus on juhitav õhu 
juurde- ja äravool, et sellise ventilatsioonisüsteemi tööd kamin-ahju kasutamisega mitte häirida. 
 
KORSTNA JA SUITSUTORU ÜHENDUSED 
 
Kamin-ahju paigaldamisel tuleb järgida kehtivaid seadusi, tuleohutuse alaseid määrusi ja ehitusreeglistikke. 
 
Kamin-ahi tuleb ühendada tahkete kütuste põletamiseks sobiva korstnaga. 
 
Korstna ehitus peab vastama standardi DIN 18160 nõuetele ja korstna mõõtmed peavad vastama standardi DIN 
4705 nõuetele. 
 
Firma HARK lisade kataloogis on olemas suitsutorude täiskomplektid iga kamina-ahju jaoks. HARKi originaal-
suitsutorud ja suitsutoru põlved teevad kamin-ahju paigaldamise lihtsaks. Loomulikult saab korstnaühenduse 
jaoks kasutada ka tavalisi suitsutorusid. Suitsutorude omavahelised ühendused ning ühendused kamin-ahjuga ja 
korstnaga peavad olema kindlad ja hermeetilised. Suitsutoru ei tohi korstna vabasse alasse ulatuda. Kui samas 
hoones on samal korrusel veel sama korstnaga ühendatud põlemiskoldeid, siis peab kamin-ahju ühendus asuma 
teistest ühendustest vähemalt 30 cm kõrgemal või madalamal. Soovitatav on kasutada kaheseinalist toru. 
 
Temperatuuritundlikud ja süttivad materjalid peavad  jääma suitsutorust vähemalt 40 cm kaugusele. Kui 
suitsutoru läbib süttivatest materjalidest ehitusst ruktuure, siis peavad suitsutoru ümbruses olema 
vähemalt 20 cm raadiuses ainult mittepõlevatest mat erjalidest osad, millel on vähene soojusjuhtivus (n t 
gaasbetoon). 
  
 
 
 
KASUTUSSE VÕTMINE 



 
Põlemisõhu juurdevool  
 
Kamin-ahjul Hark Winston on automaatne võimsusregulaator, mis reguleerib põlemiseks vajalikku esmast õhku. 
See on sujuvalt seadistatav, nii et valida saab ka skaala jaotuste vahele jäävaid väärtusi. Niinimetatud teisene 
õhk juhitakse tuleasemesse ülemises osas ja see soodustab põlemisgaaside lõplikumat ärapõlemist. Lisaks hoiab 
teisene õhk ära ülemäärase nõe kogunemise kamin-ahju ukseklaasile. Teisest õhku reguleeritakse käsitsi ning 
puidu põletamisel peaks see olema avatud asendis "AUF" ja pruunsöebrikettide põletamisel suletud asendis "ZU“. 
Esmase ja teisese põlemisõhu regulaatorid asuvad tuhakasti kõrval vasakul ja paremal. 
 
Kamin-ahju esmakordsel kasutamisel seadke esmase põlemisõhu regulaator keskmisesse asendisse. Kui 
eraldub liiga palju või liiga vähe soojust, siis muutke regulaatori asendit. Teie poolt oma mugavusele vastavat 
väärtust hoiab automaatika kamin-ahju kogu kasutamise vältel ühtlasena. Regulaator on vaja ümber seadistada 
ainult siis, kui ilmastik tunduvalt muutub ja sellega koos tuleb muuta ka ahju võimsust.  
 
ESMAKORDNE KÜTMINE 
 
Kasutage kamin-ahju esmakordseks kütmiseks õhukesi ja kuivi puid ning alustage mõõdukast tulest. Ärge 
kasutage süütamiseks piiritust, bensiini ega muid vedelaid süütevahendeid. Tehke kamin-ahju põlemise 
reguleerimine endale korralikult selgeks. Harki kamin-ahjudel on väga kuumakindel värvikiht. Selle värvikihi 
lõpliku kuivamisega kaasnev lühiajaline lõhn kamin-ahju esmakordsel kasutamisel on vältimatu, kuid ohutu. 
 
Ärge asetage kamin-ahju esmakordsel kütmisel ahju peale mingeid esemeid, sest veel lõplikult kuivamata 
värvikiht võib saada kahjustatud. Samal põhjusel tuleb kamin-ahju esmakordsel kasutamisel alguses mõned 
tunnid väikese tulega kütta. 
 
Kamin-ahju esmakordsel kütmisel peab ruumis olema h ea ventilatsioon. 
 
TAVALINE KASUTAMINE  
 
Soovitame kasutada kütmise alustamiseks paberit ja peenikesi kuivi pilpaid. Seadke võimsuse regulaator avatud 
asendisse "Auf“. Kui puit juba põleb, siis lisage küttematerjali (halgusid või pruunsöebriketti).  
Ärge jätke ahju selles etapis järelevalveta, et saaksite põlemist vajadusel reguleerida. Tuleaseme uksed tuleb 
hoida kindlasti suletud, muidu võib ahi saada kahjustada. 
 
Kui on tekkinud sütest kiht, siis seadke regulaator sobivasse asendisse, mida ahi edaspidi hoidma peab. Ka siis, 
kui ahjus on veel ainult hõõguvad söed, ei tohi regulaatorit täiesti suletud asendisse " Zu" seada. 
 
KASUTAMINE ÜLEMINEKUPERIOODIL 
 
Üleminekuperioodil, st ajal, kui välistemperatuur tugevasti kõigub ja on vahepeal kõrge (nt umbes 15°C ), võib 
välisõhu äkiline temperatuuritõus teatud tingimustel tekitada suitsutorus tõmbega probleeme, nii et suits ei lähe 
enam korralikult korstnasse. Sellise ebapiisava tõmbe korral ei tohi tuleaset kasutada. 
 
Ärge sellisel perioodil kunagi regulaatorit kõige väiksemale väärtusele seadke, vaid jätke see niisugusesse 
asendisse, et küttematerjal nähtavalt põleb. Eemaldage tuhka sagedasti. 
 
Kogemused on näidanud, et põlemisõhu liiga vähesel juurdepääsul võib tekkida tõmbega probleeme korstnas. 
Samuti võib see kaasa tuua ahju ukseklaasi nõgiseks muutumise. Tavajuhul põleb kiht iseenesest ära, kui ahju 
avatud regulaatoriga köetakse. Vajadusel puhastage ukseklaasi mittekriipiva puhastusvahendiga. 
 
JOONIS A  

 
Primärluft – Esmane põlemisõhk 
Automat – Automaatselt 



Sekundärluft – Teisene õhk 
Hand – Käsitsi 
 
 
SOOVITUSED PUIDUGA KÜTMISEL 
 
Selles kamin-ahjus tohib kasutada ainult looduslikult kuivanud halgusid (kuivad ja keemiliselt töötlemata). 
Halgude pikkus peab sobima tuleaseme sügavuse või laiusega. 
 
Kõige paremini sobivad 25 cm kuni 30 cm pikkused halud. Halgude ümbermõõduks võiks olla ligikaudu 25 cm 
kuni 30 cm. Kasutage ainult kuivi halge (niiskuse sisaldus alla 20%, maksimum kuni kaks kilogrammi). Liiga niiske 
puidu puhul tekib vähe soojust, ahju ukseklaas muutub nõgiseks ja nõge koguneb ka korstnasse. Ärge põletage 
ahjus mingeid jäätmeid, eriti mitte plastikut! Jäätmetes on kahjulikke aineid, mis võivad nii ahju, korstnat kui 
keskkonda kahjustada. Samuti ei tohi mitte mingil juhul põletada kattekihiga või laminaatpuitu. 
 
Nõuanne: Ärge paigutage halge lõikepinnaga ahjuukse  poole, sest nii muutub ukseklaas kiiremini 
nõgiseks. 
 
Põhimõtteliselt ei ole puit küttematerjalina väga standardne. Seetõttu ei saa ka garanteerida halgude ühtlast 
põlemist. Teatud määral saab põlemist reguleerida halgude arvu ja suuruse valimise teel, st suured halud põlevad 
aeglasemalt ja ühtlasemalt. Väikesed halud põlevad kiiremini ja tekitavad lühiajaliselt rohkem kuumust. Kuna 
puidu põlemisel tekib palju suitsu, siis võib tuleaseme uste avamisel veidi suitsu ka tuppa tungida. Soovitatav on 
tuleaseme uksi põhimõtteliselt mitte enne avada, kui lisatud halud on süteni põlenud. 
 
JOONIS B 

 
 
SOOVITUSED PRUUNSÖEBRIKETIGA KÜTMISEL  
 
Selle küttematerjali puhul tuleb vastavalt soojavajadusele reguleerida küttematerjali hulka. See tähendab, et ainult 
kõige suurema soojavajaduse puhul tohib kasutada maksimaalset küttematerjali hulka (kaks kilogrammi). 
Põlemise ja seega ka kuumuse eraldumise reguleerimine põlemisõhu regulaatori abil toimub samuti vastavalt 
soojavajadusele. Kuna põlemise intensiivsus sõltub teatud juhul ka tõmbest korstnas, siis saate ainult praktilise 
kogemuse varal kindlaks teha, milline on Teie jaoks õige regulaatori seadistus. Kõige väiksem regulaatori asend 
on mõeldud süte hõõgumas hoidmiseks. Öiseks hõõguvate süte hoidmiseks, kui soojavajadus on kõige väiksem, 
piisab 2-3 briketist, ilma tuhka eelnevalt ära raputamata. Seadke regulaator minimaalsesse asendisse. 
 
TUHA EEMALDAMINE AHJUST  
 



Pärast küttematerjali ärapõlemist tuleb tulease tuharesti liigutamise teel tuhast vabastada. Tuharesti liigutamisel 
kukub tuhk läbi resti tuhaalusele. Võimalikud põlemata jäänud küttematerjali tükid eemaldatakse tuleaseme ukse 
kaudu. Seejuures tuleb silmas pidada, et tuhaalus tuleb õigeaegselt tühjendada, sest kui tuhaküngas tuharestini 
ulatub, siis ei saa tuharest õhu kaudu piisavalt jahutust ja deformeerub. 
 
Tulekahju ohu vältimiseks jälgige, et prügi hulka satuvad ainult maha jahtunud söed. 
 
PUHASTAMINE  
 
Kamin-ahju ja suitsutoru tuleb vajadusel põhjalikult puhastada. Seda tuleb teha vähemalt iga kütteperioodi järel. 
Kamin-ahi Winston on väga kuumuskindla värvikihiga. Kui see värvikiht mitmete kütmiste järel põlenuks muutub, 
siis saate selle niiske riidega uuesti ära puhastada. 
 
Pikema kasutamise jooksul võib tuleaseme sisemine värvikiht pleekida. Neid kohti saab vastava värvipihustiga 
värskendada (see värvipihusti on HARKi lisade kataloogis olemas). Selleks tuleb kõigepealt vana värv peene 
traatkäsnaga puhtaks teha (liivapaberit ei tohi kasutada!). 
 
Kui halud on valesti paigutatud või niisked, siis võib tuleaseme ukseklaas nõgiseks muutuda. Selle 
puhastamiseks kasutage kerge nõekorra puhul klaasipuhastusvahendit. Ärge kasutage kriipivaid 
puhastusvahendeid, vaid ainult tavalisi klaasipuhastusvahendeid. Klaas peab puhastamisel olema külm. 
Tugevama ja paksema nõekihi saab tuleaseme ukseklaasilt eemaldada ahjupuhastusvahendiga. Suitsu juhtplaat, 
keraamika ja tuharest võivad aja jooksul kuluda, kuid neid on lihtne uutega asendada. 
 
Kroomitud detaile tohib puhastada ainult ettevaatlikult, väga pehme riidega ja väga vähe surudes. Ärge kasutage 
puhastusvahendit. Neid detaile on väga lihtne ära kriipida!!! 
 
KAMIN-AHJUD EHITUSVIISIGA 1 
 
Selliseid kaminahjusid tohib kasutada ainult suletud tuleasemeuksega. Seda tohib avada ainult küttematerjali 
lisamiseks ja seejärel tuleb tuleaseme uks koheselt sulgeda, muidu võivad teised sama korstnaga ühendatud 
põlemiskolded kahjustada saada. 
 
Kui kamin-ahju parajasti ei kasutata, siis tuleb tuleasemeuks kindlasti suletuna hoida. 
 
Kamin-ahjude puhul ehitusviisiga 1 saab kasutada mitme korstnaga ühendamist. Korstna läbimõõdu osas tuleb 
järgida standardi DIN 4705 Osa 1 või Osa 3 nõudeid. 
 
Lapsed tohivad kütteseadme juures olla ainult täisk asvanute järelevalve all. Selle juhise eiramisel kao tab 
garantii kehtivuse. 
 

 
 
 
PROBLEEMID, NENDE PÕHJUSED JA KÕRVALDAMINE  
 
Probleemid  Võimalikud põhjused  Mida teha  
Ahju pinnalt tõuseb suitsu ja 
eraldub lõhna. 

Esmakordsel kütmisel kuivab 
ahju värvikiht lõplikult ära. 

Kütke ahju korralikult ja õhutage 
ruumi piisavalt. 

Ahjul ei ole tõmmet. Korstnas on liiga nõrk tõmme. 
Korsten on ummistunud või pole 
hermeetiline. 

Kontrollige korstna 
hermeetilisust. 
Sulgege teiste sama korstnaga 
ühendatud põlemiskollete 
uksed, luugid ja siibrid. 
Vajadusel kutsuge appi korstna 
paigaldaja. 

Tuli ei hakka põlema. Liiga vähe põlemisõhku. 
Regulaator on liiga väikesele 
väärtusele seatud. 
Küttematerjal on niiske. 

Seadke regulaator suuremale 
väärtusele. 
Avage siiber. 
Kasutage kuivi väikeseid halge. 



Küttematerjali lisamisel  tungib 
suitsu tuppa. 

Korstnas on liiga nõrk tõmme. 
Siiber on suletud. 
Nõgi ja tahm ummistavad 
suitsutoru. 

Laske korstnapühkijal korsten 
üle vaadata. 
Korsten võib olla liiga madal. 
Avage siiber. 
Puhastage suitsutoru ja 
tuleaseme kohal asuvat 
tõmbekambrit. 

Tuleaseme ukseklaas on kogu 
aeg nõgine. 

Liiga niiske küttematerjal. 
Tuleasemes on liiga madal 
temperatuur. 

Kasutage alati head kuiva 
küttepuud. 
Seadke regulaator suuremale 
väärtusele. 
Kasutage vähem küttematerjali 
korraga. 

Tuleaseme kivides on praod. Tuleaseme kividesse jäänud 
niiskus võib põhjustada nende 
pragunemist, kuid see ei mõjuta 
ahju toimimist ega ohutust. 

 

Metalli pind muutub helehalliks. Tuleaseme uste ja soemüüri 
juures võib lakikiht värvust 
muuta, kui temperatuur tõuseb 
ligikaudu 600°C 
(ülekuumenemine). 

Puhastage värvimoonutusega 
koht traatkäsnaga ja kasutage 
kuumuskindlat ahjuvärvi. 
Vältige ahju ülekütmist. 

 
Toodud andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta.  
 
Palun pidage silmas, et leegiga kokkupuutuvad osad ning kuludetailid nagu tuleaseme kivid, 
tihendid, ukseklaasid ja malmrestid, ei kuulu garan tii alla. Samas on need lihtsasti uutega 
asendatavad ja selleks, et saaksite oma kamin-ahjus t kaua rõõmu tunda, tarnime Teile neid 
detaile varuosadena.  
 
HARK GMBH & CO. KG • HOCHSTRASSE 197 - 201 • 47228 DUISBURG (RHEINHAUSEN) • TEL. (0 20 
65) 99 70 • FAX (0 20 65) 99 71 99 
 
Käesolev juhend on ettevõtte HARK intellektuaalne omand ja seda ei tohi ilma omaniku nõusolekuta edasi anda, kopeerida ega 
ärieesmärgil kasutada. Selle klausli rikkumise puhul järgneb kriminaalasi. 
 


