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Společnost EDILKAMIN S.p.A. se sídlem Via Vincenzo Monti 47 –
20123 Milano IČO/DIČ 00192220192
Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že:
Níže uvedený sporák na dřevo je ve shodě s Nařízením EU
305/2011 (CPR) a s Harmonizovanou evropskou normou EN
12815:2001 + A1:2004 + AC: 2007
SPORÁK NA DŘEVO obchodní značky KITCHEN KAMIN s názvem
KE 60 W; KE 80 W; KE 90 W; KG 90 BW
SÉRIOVÉ ČÍSLO: Viz štítek s údaji
KE 60 W Prohlášení o funkci (DoP EK č. 135)
KE 80 W Prohlášení o funkci (DoP EK č. 138)
KE 90 W/KG 90BW Prohlášení o funkci (DoP EK č. 136)
Viz výrobní štítek
Dále prohlašuje, že:
Odpovědnost výrobce se vztahuje výhradně na dodávku výrobku:

Vážená paní / Vážený pane,

Výrobek je jednoznačně označen číslem, kontrolním

děkujeme Vám a blahopřejeme Vám k zakoupení našeho

kupónem, který je uveden na záručním listě.

výrobku. Prosíme Vás, abyste si před jeho používáním pozorně
přečetli tuto příručku, abyste mohli plně a zcela bezpečně

Pečlivě si uschovejte:

využívat všechny vlastnosti výrobku.

-

záruční list, který je součástí výrobku

-

daňový kupní doklad prodejce

-

prohlášení o shodě vydané instalačním technikem.

Tento návod k použití je nedílnou součástí výrobku. Pečlivě jej
uschovejte po celou dobu životnosti výrobku. V případě ztráty
si vyžádejte kopii u prodejce.

Záruční podmínky jsou uvedeny v záručním listě tohoto
výrobku.

Po rozbalení výrobku zkontrolujte kompletnost a nepoškozený
obsah. V případě zjištění jakýchkoli anomálií se obracejte
okamžitě na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.
Připravte si záruční list a prodejní doklad.
Při instalaci výrobku musí být respektována veškerá platná
evropská a místní legislativa. Odkazujte se na normy, platné v
zemi instalace.
Veškeré nákresy uvedené graficky a geometricky v návodu mají
pouze informativní charakter, nevztahují se nutně na specifický

ČESKY

výrobek a nejsou smluvně závazné.
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VÝZNAM SYMBOLŮ
V některých částech návodu jsou použity následující
symboly:
POZOR:
Seznamte se s pokyny, uvedenými
v jednotlivých hlášeních. Případné
nerespektování
uvedených
pokynů
může mít za následek závažné poškození
výrobku a může ohrozit bezpečnost jeho
uživatele
INFORMACE:
Nerespektování těchto pokynů může mít
za následek závažné poškození výrobku.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI
•

•

•
•
•

Výrobek není určen k obsluze osobami se sníženými
senzorickými a duševními schopnostmi, včetně dětí.
Není povoleno dětem hrát si v blízkosti výrobku. Je
nezbytné zajistit jejich dohled dospělou osobou.
Výrobek je určen ke spalování suchého dřeva v
doporučeném množství a na základě postupů,
uvedených v tomto návodu k použití.
Výrobek je určen pro použití ve vnitřním prostředí s
normální vlhkostí.
Výrobek je určen k instalaci do prostředí kde nehrozí
riziko možného požáru.
V případě požáru se obraťte na kompetentní orgány.
Nehaste požár vodou.

ČESKY

Hlavní rizika, vyplývající z používání výrobku mohou být
spojena s:
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• přímým kontaktem s horkými částmi (sklo, potrubí).
NEDOTÝKEJTE SE TEPLÝCH ČÁSTÍ a při manipulaci
s vypnutým, ale stále teplým zařízením používejte
ochrannou rukavici, která je součástí dodávky.
•   Použitím nevhodných prostředků pro podpal (např.
technický benzín). NEPOUŽÍVEJTE PRO PODPAL TEKUTÉ
A JINÉ NEDOPORUČENÉ PODPALOVAČE. Vzniká riziko
popálenin a poškození zdraví.
• Použitím jiných paliv, než suchého dřeva. NESPALUJTE
V TOPENIŠTI ODPADKY, PLASTY A JINÝ MATERIÁL, NEŽ
JE SUCHÉ DŘEVO. Hrozí riziko znečištění výrobku, vznik
požáru v kouřovém potrubí a poškození okolního
prostředí.
• Použitím nedoporučených množství paliva.
NEPŘETĚŽUJTE TOPENIŠTĚ. Hrozí riziko možných
deformací topeniště se vznikem dalších rizik pro
přítomné osoby a nevratná poškození barevného nátěru
na kovových částech. Výrobce, ani prodejce za podobné
případy nenesou odpovědnost.
• Čištěním horkých částí zařízení. Hrozí riziko poškození
vysavače a únik kouře do místnosti instalace.
• Použitím nevhodných čisticích prostředků, ZEJMÉNA
HOŘLAVÝCH PROSTŘEDKŮ. Hrozí riziko zpětného
šlehnutí, s možným rizikem vzniku požáru.
• Čištění skla nevhodnými prostředky. Sklo čistěte
jedině PO VYCHLADNUTÍ výrobku a použijte vhodný
prostředek a suchý hadřík, v opačném případě hrozí
riziko popraskání a trvalého poškození skla.
• Ukládání předmětů, citlivých na vysoké teploty do
blízkosti sporáku. NEODKLÁDEJTE A NEPOKLÁDEJTE
PRÁDLO PŘÍMO NA VÝROBEK PRO ÚČELY USUŠENÍ. DO
PŘÍMÉ BLÍZKOSTI VÝROBKU NEUMÍSŤUJTE SUŠIČE NA
PRÁDLO. Hořlavé látky skladujte v bezpečné vzdálenosti
od sporáku. Hrozí riziko vzniku požáru.

• Ucpávání a zakrývání větracích otvorů v místnosti
a otvorů pro přívod teplého vzduchu do výrobku.
NEZAKRÝVEJTE VĚTRACÍ OTVORY A NEUCPÁVEJTE
KOUŘOVÉ POTRUBÍ. Hrozí riziko úniku kouře do místnosti
instalace a poškození osob a věcí.
•  Výrobek nesmí sloužit jako žebřík nebo jako podstavec
na odkládání předmětů. NEVYSTUPUJTE NA SPORÁK A
NEPOUŽÍVEJTE HO JAKO OPĚRU. Hrozí riziko poškození
osob a věcí.
• Použitím sporáku s otevřenými dvířky. NEPOUŽÍVEJTE
SPORÁK S OTEVŘENÝMI DVÍŘKY.
• Doplňováním paliva a otevíráním dvířek s volným,
hořlavým a rozevlátým oděvem, který by se mohl snadno
vznítit.
• Otevíráním dvířek s únikem horkého materiálu.
NEVYHAZUJTE hořlavý materiál ze sporáku. Hrozí riziko
možného požáru.
V případě jakýchkoli pochybností, či dotazů se obracejte
na prodejce, či instalačního technika.

Před vlastním použitím se seznamte s
obsahem návodu k použití.

OBECNÉ INFORMACE
KE 60 W - Rozměry v cm
- KE 60 W vnitřní rozměry topeniště 22,5 cm x (L) x 40 cm (P) x 340 cm (H)
- litinová varná plotna se snímacími kroužky 25 cm; 50 cm x 48 cm
- skleněná varná plotna: 50 x 48 cm

15

45

45

Ø 15 cm
výstup spalin
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40

66

86

72

Ø 10 cm spalovací
vzduch

5

19,5

60
16

58

60

16

2

44

Ø 15 cm
výstup spalin

OBECNÉ INFORMACE
KE 80 e 90 W - Rozměry v cm
- vnitřní rozměry topeniště v cm 22,5 (L) x 40 (P) x 34 (H)
- litinová varná plotna s vyjímatelnými kroužky 25 cm (KE 80 W): 70 x 48 cm; (KE 90 W): 80 x 48 cm *
- litinová varná plotna s vyjímatelnými kroužky 28 cm (KE 80 W): 70 x 48 cm; (KE 90 W): 80 x 48 cm **
- skleněná varná plotna: (KE 80 W): 70 x 48 cm; (KE 90 W): 80 x 48 cm
- vnitřní rozměry topeniště (KE 80 W) 31 x 42,5 x 29,5 cm; kapacita 38 l
- vnitřní rozměry trouby (KE 90 W) 41 x 42,5 x 29,5 cm; kapacita 51 l
- rozměry ohřívače (KE 80 W) 31 x 50 x 10 cm
- rozměry ohřívače (KE 90 W) 41 x 50 x 10 cm

40/45

Ø 15 cm
výstup spalin

40/45
Ø 15 cm
výstup spalin

10

40

ČESKY

66

86

72

4

5

Ø 10 cm
spalovací
vzduch

6

19,5

80/90
40/45

58

60

16

2

40/45

*

Ø 15 cm
výstup spalin

80/90
16

58

60

16

2

64/74

Ø 15 cm
výstup spalin

**

OBECNÉ INFORMACE
KG 90 BW - Rozměry v cm
- vnitřní rozměry topeniště 22,5 (L) x 40 (P) x 34 (H)
- litinová varná plotna s vyjímatelnými kroužky 25 cm: 80 x 48 cm *
- litinová varná plotna s vyjímatelnými kroužky 28 cm: 80 x 48 cm **
- skleněná varná plotna 80 x 48 cm
- vnitřní rozměry topeniště 41 x 42,5 x 29,5 cm; kapacita 51 l
- rozměry ohřívače 41 x 50 x 10 cm

Ø 15 cm
výstup spalin

45

Ø 15 cm
výstup spalin

5

45

10

ČESKY

40

71

91

77

4

Ø 10 cm
spalovací
vzduch

19,5
90

*

45

63

65

20

2

45

Ø 15 cm
výstup spalin

90
16

65
63

20

2

74

Ø 15 cm
výstup spalin

**
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OBECNÉ INFORMACE

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY VE SMYSLU ve smyslu EN 12815
Uvedené údaje jsou indikativní a jsou snímány pro účely osvědčení u kompetentního orgánu dle platných norem

ČESKY

Nominální výkon
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KE 60 W

KE 80 W

KE 90 W
KG 90 BW

Užitý výkon

6,6

7,2

7,6

kW

Účinnost

78,9

78,7

78,6

%

Emise CO při 13% O2

0,075

0,086

0,094

%

Teplota spalin

262

220

193

°C

Doporučený tah

11

11

11

Pa

Potřeba paliva

1,8

2

2,1

kg/h

Vytápěný prostor*

170

190

200

m3

Průměr spalinového potrubí (samec)

150

150

150

mm

Průměr potrubí pro přívod vzduchu (samec)

100

100

100

mm

Hmotnost včetně obalu

145

180

225 /230

kg

TECHNICKÁ DATA PRO DIMENZOVÁNÍ KOUŘOVÉHO POTRUBÍ
Nominální výkon
KE 60 W

KE 80 W

KE 90 W
KG 90 BW

Užitý výkon

6,6

7,2

7,6

kW

Teplota spalin na výstupu

310

264

232

°C

5

5

5

Pa

6,2

8,7

10,3

g/s

Minimální tah
Výkon spalinového potrubí

* Objem vytápěného prostoru je vypočítán na základě tepelných nároků 33 Kcal/ m³/hod.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny dle vlastního posouzení.

INSTALACE
PŘÍPRAVA A VYBALENÍ
Sporák je dodáván v jediném balení, které obsahuje
konstrukci sporáku (již zkompletovanou) a zvolené
doplňkové vybavení.
•
Čelní deska a boční panely
•
Litinová, nebo skleněná varná plotna
•
Profily
•
Případné čelní nerezové madlo

Kontrola při převzetí výrobku. V případě
zjištění jakýchkoli anomálií se obraťte
okamžitě na prodejce, u kterého jste výrobek
zakoupili a předložte mu kopii záručního
listu a daňového dokladu o zakoupení.
Pro sejmutí sporáku z přepravní palety postupujte
následovně (viz obrázek níže):
•
vyvlékněte ochranný kryt (1);
•
vyšroubujte čtyři (dva přední a dva zadní) šrouby,
jejichž pomocí je sporák uchycen k přepravní paletě
(2).

ČESKY

Obalové materiály nejsou toxické, ani škodlivé a pro
jejich likvidaci není tedy nezbytné přijetí zvláštních
opatření.
Skladování, likvidace a případná recyklace je v péči
uživatele v souladu s platnými normami.

Veškeré manipulační úkony doporučujeme
provádět ve svislé poloze a s přijetím
bezpečnostních opatření.
Nepřeklápějte balení a při montáži
komponentů postupujte s nezbytnou
opatrností.

9

2

1

2

2

2

INSTALACE
UMÍSTĚNÍ NA PODLAHU

Ochrana proti působení tepla a bezpečné vzdálenosti
Všechny přilehlé plochy budovy je nutno chránit proti
přehřátí.
Izolační vzdálenosti závisí na typu povrchů.
Výrobek musí být instalován s ohledem na bezpečnostní
podmínky, uvedené na obrázku níže, kde jsou uvedeny
minimální předepsané vzdálenosti v mm.

Sporáky jsou vybaveny nastavitelnými opěrnými nohami
pro kompenzaci případných nerovnoměrností podlahy.
Připomínáme, že výrobek je potřeba sporák vhodně
vyvážit.

V případě, že je sporák instalován na podlahu z hořlavého,
nebo snadno vznětlivého materiálu, případně materiálu
s nedostatečnou nosností, pro rozložení zatížení
doporučujeme umístit sporák na montážní desku. V
přední části sporáku deska zajišťuje při úkonech čištění
ochranu podlahy v případě pádu zbytků ze spalování.

ČESKY

* Tloušťka izolačního materiálu (izolační
deska o tepelné vodivosti pod 0,028 W/mk)
v případě, že je sporák umístěn v blízkosti
hořlavé desky.

min.

min.

200

C

min.750

200

40 *
D

45°

45°
0

10

1000

5

5

INSTALACE
UCHYCENÍ OBJÍMKY SPALINOVÉHO POTRUBÍ
UMÍSTĚNÍ ODTAHU V HORNÍ ČÁSTI (1)
V horní části sporáku je odtah umístěn standardně a neprovádí se žádné úpravy.
UMÍSTĚNÍ ODTAHU V ZADNÍ ČÁSTI (2)
Postupujte podle obrázku, znázorněného níže:
• Vyšroubujte pojistné šrouby (3) pro uchycení objímky (4) v horní části.
• Sejměte objímku a umístěte na její místo litinový uzávěr.
• Vyšroubujte čtyři fixační šrouby a sejměte zadní uzávěr (5).
• Sejměte plechovou část (6) a pomocí vhodného nástroje odstraňte spojky na plechové části.
• Pomocí dvou háků a šroubů, které tvoří součást dodávky přichyťte objímku zadní části.

ČESKY

1

11

2

4

3
6
5

INSTALACE
ÚVOD K INSTALACI
Připomínáme, že:
• Instalace výrobku musí být provedena kvalifikovaným
technikem;
• Při instalaci a použití výrobku musí být respektovány
všechny platné místní a mezinárodní normy.
• V případě instalace sporáku do bytového domu je
nezbytné vyžádat si povolení správce.

ČESKY

Následující pokyny nenahrazují platnost obecně
závazných místních norem a nenahrazují odpovědnost
instalačního technika.

12

Ověření vhodnosti místnosti určené k instalaci
sporáku
• Prostor, určený k instalaci musí mít objem nad 28 m3 KE
60 W ; 31 m3 KE 60 W; 33 m3 KE 60 W
• Není přípustná instalace sporáku do ložnic, koupelen,
či jiných místností, kde dochází k odběru vzduchu ze
stejné místnosti, nebo do výbušného prostředí. Případná
instalace odtahových ventilátorů do stejné místnosti, či
prostoru, kde je instalován sporák může způsobit potíže
s tahem.
• Podlaha v místnosti instalace musí mít dostatečnou
nosnost z hlediska hmotnosti sporáku a instalovaného
doplňkového vybavení.
• V Itálii musí být splněny předpisy norem UNI 10683 a
UNI 7129 při instalaci do místností, kde jsou instalovány
plynové spotřebiče.

SYSTÉM KOMÍNU
(Kouřový kanál, spalinové potrubí a komínový
nástavec)
Tato kapitola je v souladu s evropskými normami EN
13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457. Instalační technik je
při instalaci povinen respektovat tyto normy a veškeré
normy platné v zemi instalace. Tento návod k použití
nenahrazuje jakkoli aktuální platné normy.
Sporák je nutno připojit k vhodnému systému pro
bezpečný odtah produktů spalování.
Před umístěním výrobku do vhodné polohy je nezbytné
ověřit vhodnost kouřového kanálu.
KOUŘOVOD, SPALINOVÉ POTRUBÍ
Kouřovod (potrubí, které spojuje výstupní hrdlo vedoucí
z výrobku se spalinovým potrubím) a spalinové potrubí
musí mimo jiné splňovat následující normy:
- kouřovod je určen k odtahu pouze jednoho výrobku
(není povoleno svádět do jednoho potrubí odtah většího
počtu výrobků;
- potrubí musí být vedeno převážně ve svislém směru;
- potrubí nesmí vykazovat úseky v protisklonu;
- vnitřní průměr kouřového potrubí musí být pokud
možno kruhový a poměr mezi stranami musí být pokud
možno nižší než 1,5;
- ukončení na střeše s odpovídajícím svodem do komína:
je zakázáno provádět přímý odtah stěnou do uzavřených
i otevřených prostor;
- potrubí musí být zkonstruováno z materiálů o třídách
reakce na oheň A1 ve smyslu normy UNI EN13501,
případně odpovídající místní platné normy.
- Potrubí musí mít odpovídající osvědčení, a musí být
opatřeno odpovídajícím štítkem s údaji.
- v úseku vývodu z výrobku musí být zachován stávající
průměr,

INSTALACE
KOUŘOVÝ KANÁL
Kromě všeobecných předpisů, které se vztahují na
kouřovod a spalinové potrubí platí pro kouřové potrubí
následující pravidla:
• nesmí být vyhotoven z ohebného kovového materiálu
• kovové potrubí musí být opatřeno štítkem CE (EN 18562) či analogické místní obecně závazné normy;
• pro účely odpovídající kontroly proudění spalin se
doporučuje instalace regulační klapky v případě zjištění
hodnoty tahu nad 25 Pa.

VNĚJŠÍ PŘÍVOD VZDUCHU
Pro doplnění kyslíku, spotřebovaného při provozu
sporáku je nezbytné zajistit v místnosti instalace vhodný
přívod vzduchu, nejlépe z vnějšího prostředí.
Případné zajištění přívodu z přilehlých místností musí
být zkonstruováno s ohledem na platné normy a se
zárukou, že se žádná z místností nedostane do podtlaku.
Jako přilehlé místnosti nelze využít ložnice, koupelny,
autodílny, garáže a zejména místnosti s rizikem vzniku
požáru.

SPALINOVÉ POTRUBÍ
• musí mít takový tah, aby umožňoval vytvoření podtlaku
– ideálně okolo 11 Pa. Tah o nižších hodnotách může mít
za následek únik kouře do místnosti instalace při otevření
dvířek sporáku; vyšší hodnoty tahu vedou k rychlejšímu
spalování, se snížením provozní účinnosti
• potrubí musí být vhodně dimenzováno z hlediska
odtahu spalin (EN 13384-1)
• potrubí musí být vhodně izolováno, zkonstruováno
z oceli a o kruhovém průřezu. V případě, že je potrubí
čtvercového průřezu, hrany musí mít minimální
úhlopříčnou vzdálenost 20 mm a poměr mezi vnitřními
rozměry musí být <1,5
• potrubí musí mít minimální výšku 3,5-4metrů
• průřez potrubí musí být konstantní
• potrubí musí být tepelně izolováno tak, aby byl zajištěn
jeho odpovídající tah
• součástí potrubí musí být prostor pro shromažďování
nespálených zbytků a případného kondenzátu.
• Potrubí musí být udržováno v čistotě, aby nevznikalo
riziko vzniku požáru.

Přívod vzduchu umístěte optimálně do úrovně podlahy
a otvor přívodu vzduchu musí mít optimálně průměr
200 cm² (Ø 16).

KOMÍN
• musí být opatřen krytem proti větru
• vnitřní průřez na základně stejný jako je průřez
kouřovodu a průřez na výstupu musí být minimálně
dvojnásobek průřezu kouřovodu
• v případě zploštělých úseků potrubí (které by měly být
od sebe vzdáleny alespoň 2m) musí komínový nástavec,
do kterého jsou sváděny spaliny, vznikající ze spalování
pevných paliv, umístěn alespoň 50 cm nad nejvyšším
bodem kouřového potrubí.
• musí se nacházet mimo oblast zpětného nasávání
• musí umožňovat snadnou údržbu

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ OSVĚTLENÍ TROUBY (KE 80
A 90 W)
Pro připojení osvětlení trouby připojte sporák k přívodu
napětí o hodnotě 230V 50 Hz. Příkon osvětlení je 25W.
Pro připojení osvětlení postupujte následujícím
způsobem. Přívodní kabel není opatřen zástrčkou.
Instalační technik zajistí instalaci odpovídající zástrčky
podle zásuvky používané v zemi instalace.
Doporučujeme provést kontrolu elektrické sítě, zejména
odpovídající zemnicí systém.

ČESKY

Alternativně je možno odebírat vzduch pro proces
spalování přímo z vnějšího prostředí. Připojte potrubí o
průměru Ø 10 cm přímo v zadní části sporáku, Nasaďte
na otvor ochrannou mřížku, přičemž tato mřížka nesmí
redukovat užitý průchozí otvor.
Doporučujeme nepřekračovat 3 m délky v závislosti na
tahu kouřového potrubí.
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ČESKY

UŽIVATELSKÉ POKYNY
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PALIVO
Výrobek je projektován pro spalování dřevěných polen
a řeziva.
Používejte suchá dřevěná polena (o maximální vlhkosti
20%). Používejte polena o maximální délce 33 cm a o
maximálním průměru 20-30 cm.
Použití vlhkého dřeva má za následek znečištění sporáku
a kouřového potrubí, hrozí riziko kouření a snížení
deklarované účinnosti výrobku.
Různé typy dřeva se vyznačují rozdílnými
charakteristikami, které ovlivňují také účinnost spalování.
Údaje, uvedené v tomto návodu k použití byly získány
při spalování dřeva při certifikaci výrobku.
Vyschlé dřevo může mít obecně výhřevný výkon do
hodnoty 4,5 kWh/kg zatímco čerstvé dřevo má výhřevný
výkon do hodnoty 2 kWh/kg.
Pro spalování doporučujeme buk, jilm, či jakékoli dřevo
třídy A1 ve smyslu normy UNI EN ISO 17225-5.
Nepoužívejte po dlouhou dobu dřevo s vysokým
obsahem aromatických olejů (např. eukalyptus), může
docházet k poškození litinových komponentů.
Používejte doporučená množství dřeva.
Přetěžování sporáku má za následek přehřívání sporáku,
se vznikem následujících škod:
• možné deformace vnitřních částí;
• možná nevratné změny barvy lakového nátěru na
kovových částech

S ohledem na ochranu životního prostředí a zajištění
provozní bezpečnosti NESPALUJTE mimo jiné: plasty,
lakované dřevo, uhlí, zbytky kůry. Použití těchto
materiálů má za následek úpadek záruky. Nepoužívejte
výrobek pro účely spalování odpadků

1

POPIS
Pro snadnější pochopení obsahu následujících odstavců
uvádíme popis výrobku a popis přístupu k jeho
uživatelským částem. Čísla se odkazují na níže uvedený
obrázek.
Sporák se skládá z následujících částí :
• topeniště (1) kam je nakládáno dřevo. Otevírání dvířek
(pro účely nakládky dřeva) a pro čištění skla je zajišťováno
pomocí pantu s rukojetí.
• zásobník na dřevo (2) je určen k uložení až 30 kg
dřeva. Otevírání dvířek je zajišťováno prostřednictvím
výsuvných vodicích drážek s pevnou rukojetí.
(u modelů KE 80 W, KE 90 W a KG 90 BW).
• ohřívač (3). Výklopné otevírání s fixní rukojetí.
• trouba (4) s teploměrem. Výklopné otevírání s fixní
rukojetí. Trouba, která je opatřena vnitřním smaltovým
nátěrem je vybavena:
• vyjímatelným roštem;
• vyjímatelnou odkapávací nádobou.
Při manipulaci s teplým sporákem
používejte vždy ochrannou rukavici.
ZAŘÍZENÍ PRO KONTROLU SPALOVÁNÍ
(obrázek na vedlejší straně)
Rukojetí pro regulaci primárního vzduchu (A)
na dvířkách topeniště lze pro navýšení přívodu
spalovacího vzduchu na vstupu otáčet ve směru otáčení
hodinových ručiček.
Startér (B)
Je umístěn v čelní části sporáku, usnadňuje odtah spalin
a usnadňuje zapalování.

4
2

3

UŽIVATELSKÉ POKYNY
Fáze pro první zapálení
• Ujistěte se, že jste se pečlivě seznámili s obsahem
tohoto návodu k použití
• Vyjměte z výrobku všechny hořlavé komponenty
(návody, štítky, atd.). Odstraňte zejména štítky ze
skleněné výplně dvířek. V případě jejich roztavení by
mohlo dojít k nevratnému poškození skleněné výplně.

Otevřete kompletně zařízení starter (B), povytažením
směrem ven.
Otevřete částečně pomocí regulační rukojeti přívod
primárního vzduchu (pootočte rukojetí A ve směru
hodinových ručiček pro navýšení přívodu vzduchu).
Po dosažení stability spalování proveďte seřízení
spalovacího vzduchu pro dosažení lepšího spalování a
zavřete zařízení starter

ČESKY

Při prvním podpalu topeniště použijte drobnější třísky.
Vytvořte hraničku z drobných třísek a podpalte. Následně
přikládejte větší polena.
Dřevo umísťujte do středové části topeniště.
Pro zapálení můžete používat tuhé podpalovače, běžně
dostupné v obchodní síti.
Umístěte je do středu topeniště spolu s dřevěnými
třískami. Podpalte přichystaný podpal a vyčkejte, dokud
se oheň nerozhoří a nedojde k prohřátí kouřového
potrubí a úpravě tahu.

Doporučujeme nakládat palivo podle uvedeného popisu
i při příštím rozdělávání ohně ve sporáku.
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(A)
(B)

UŽIVATELSKÉ POKYNY
Použití varné plotny
Tyto pokyny platí jak pro skleněné, tak pro litinové desky.
• Deska nesmí být nikdy rozžhavena.
• Používat nádoby s těžkým a plochým dnem, aby
nedošlo k překlopení.
• Je možno vyjmout kroužky varné plotny a umístit hrnce
přímo na oheň.
Specifické pokyny pro použití skleněné plotny:
Sklo je přirozeně náchylnější k poškození v případě
nešetrné manipulace, např. v důsledku nárazu. Dbejte na
to, aby nedošlo k poškození skleněného povrchu plotny
např. pádem kuchyňského náčiní, či jiných předmětů na
plotnu.

ČESKY

Specifické pokyny pro použití litinové plotny:
Nafialovělé zabarvení litinové desky po použití je
normální.

16

Použití trouby
Před použitím trouby pro vaření troubu vždy dostatečně
předehřejte.
Teplotu v troubě je možno kontrolovat prostřednictvím
teploměru na dvířkách.
Při použití trouby pro přípravu pokrmů zavřete zařízení
starter.
Nejnižší úroveň trouby je vhodná k přípravě pokrmů
pečením (např. příprava moučníků, pečení masa, apod.).
Střední poloha je vhodná pro přípravu plochých
moučníků a sušenek.
Horní poloha je určena k ohřevu pokrmů a opékání.
Osvětlení trouby
Osvětlení uvnitř trouby umožňuje vizuální kontrolu
stavu přípravy pokrmu.
Po otevření dvířek je v troubě vidět vypínač osvětlení,
který je umístěn v rohu trouby.

ÚDRŽBA

Veškeré postupy čištění jednotlivých částí sporáku se
provádí na vychladlém zařízení.
Odstraňování popela
Sporák je vybaven vyjímatelným popelníkem. Obsah
popelníku je nezbytné pravidelně odstraňovat.
Odstraňování popela provádějte pouze na vychladlém
sporáku.
V případě vyjmutí roštu z topeniště věnujte pozornost
jeho správnému vrácení do původní polohy. Ve spodní
části se nachází nápis FRONT (přední strana).
Čištění bočních stěn trouby
Sporáky jsou vybaveny vyjímatelným suportem pro
uchycení roštu, což usnadňuje přístup k jednotlivým
částem při čištění. Viz níže uvedené schéma.

Čištění vnějších částí
Obložení sporáku je nutno čistit bez použití agresivních
čisticích prostředků. Je možno použít technický benzín,
dbejte však na to, aby při kontaktu s horkým materiálem
nedocházelo ke vznícení. Zamezte kontaktu horkých
částí obložení se studenou vodou, v důsledku tepelného
šoku by mohlo dojít k poškození povrchu obložení.
Čištění trouby
Troubu čistěte teprve po celkovém vychladnutí.
Pro čištění použijte vlhký hadřík s čisticím prostředkem
bez obsahu abrazivních částic. Nepoužívejte čisticí
houbičky s hrubou stranou a jiné abrazivní prostředky,
které by mohly povrch trouby poškrábat.
Doporučujeme čistit troubu po každém použití.
Čištění je snadnější v případě odstranění zatvrdlých
nečistot, čímž je zamezeno jejich spálení při dalším
použití trouby a vzniku nepříjemného zápachu.

ČESKY

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ, KTERÉ PROVÁDÍ UŽIVATEL
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ÚDRŽBA
Čištění skleněné výplně dvířek
Pro čištění skleněné výplně použijte specifické čisticí
prostředky (viz např. čisticí prostředek Glasskamin).
Neaplikujte čisticí prostředek na lakované plochy, či
na těsnění dvířek. Použijte navlhčený měkký hadřík s
trochou čisticího prostředku a novinový papír.
Dbejte na to, aby čisticí prostředek neobsahoval brusné
částice, které by mohly sklo poškrábat. Keramické
sklo, instalované na výrobcích má tepelnou odolnost
cca 750°C a je testováno a kontrolováno před vlastní
montáží pro ověření případné přítomnosti prasklin, spár
a vypouklin.
I přes vysokou tepelnou odolnost představuje sklo
křehký prvek a vyžaduje tedy šetrnou manipulaci, bez
nežádoucích rázů apod. V opačném případě může dojít
k jeho poškození.

ČESKY

Čištění skleněné deskyo
Postupujte dle výše uvedeného postupu.
Pro odstranění zatvrdlých nečistot, vznikajících při
pečení použijte teflonové stěrky, či jiné vhodné nástroje,
které nezpůsobují poškrábání povrchu.
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Čištění litinové plotny
Litinová deska získá po prvním použití lehce nafialovělé
zabarvení.
Při používání sporáku by mohlo na povrchu plotny
docházet k tvorbě skvrn rzi, či nečistot, pocházejících ze
zbytků pokrmů. Odstraňte případné nečistoty pomocí
kartáče, nebo houbičky s brusnou plochou, ve směru
satinování.
ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉHO POTRUBÍ SPORÁKU
Toto čištění doporučujeme provádět v případě zjištění
potíží se spalováním.
Při správně instalovaném a používaném sporáku stačí
provádět toto čištění každé dva měsíce. Postupujte
následujícím způsobem (níže uvedené schéma)
• vyjměte z trouby rošt a plech;
• vyšroubujte fixační šrouby pevného sběrného plechu;
• vyvlékněte plech
• vysajte oblast odtahového potrubí v okolí sporáku.

PORADCE PŘI MOŽNÝCH POTÍŽÍCH
PULIZIE STAGIONALI

PORADCE PŘI MOŽNÝCH POTÍŽÍCH

Čištění systému komína
Pro zamezení možného požáru doporučujeme provádět
čištění spalinového potrubí před topnou sezónou a
pokaždé, kdy se v potrubí objeví vrstva sazí a dehtu.

1) V případě, že dojde k úniku kouře z ústí topeniště
ověřte následující skutečnosti:
Správně provedená instalace (kouřové potrubí, spalinové
potrubí, komín; přívod vzduchu).
Použité dřevo je dostatečně suché.
Dvířka nebyla otevřena příliš rychle.

Pokyny pro čištění litinové plotny
Na konci sezóny odstraňte pomocí brusné houbičky
případné nečistoty a usazeniny.
Po vyčištění přejeďte plotnu hadříkem namočeným v
olivovém oleji.
Tím je zajištěna ochrana plotny proti oxidaci po dobu
letní sezóny.

NÁHRADNÍ DÍLY
Při potřebě náhradních dílů se obracejte na prodejce,
nebo technika.
Případné použití neoriginálních náhradních dílů
představuje riziko pro výrobek a osvobozuje výrobce od
jakékoli odpovědnosti za případné vzniklé škody.
LIKVIDACE
Po skončení životnosti výrobku proveďte jeho likvidaci
podle platných norem.

2) V případě nekontrolovatelného spalování ověřte
následující:
Těsnění dvířek topeniště je celistvé bez známek
poškození.
Dvířka topeniště jsou správně zavřená.
3) V případě, že se sklo dvířek rychle, ověřte
následující:
Použité dřevo je dostatečně suché
Je přesto normální, že se po několika hodinách provozu
na skle vytvoří lehká vrstva sazí.
4) V případě vzniku požáru ve spalinovém potrubí je
nutno uhasit okamžitě oheň ve sporáku:
je-li to z bezpečnostních důvodů možné, odstraňte popel
a horké uhlíky pomocí kovového nářadí a kovových částí
se dotýkejte pouze s použití, ochranné ohnivzdorné
rukavice
v případě požáru přivolejte okamžitě hasiče.

V případě, že se nepodaří vyřešit problém, obraťte se
na prodejce, nebo na autorizované servisní středisko.
Případná záruka se vztahuje pouze na uznané vady
výrobku.

ČESKY

Čištění sporáku
Vyčistěte pečlivě horní plotnu a vyměňte těsnění,
umístěné pod plotnou. Pro případnou výměnu se
obraťte na autorizovaného prodejce.
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