KE 60 W
KE 80 W
KE 90 W
Kg 90 bW

PIECE KUCHENNE NA DREWNO

PL

Instalacja, użytkowanie i konserwacja

str. 2

spis treści
Wprowadzenie

3

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

4

Informacje ogólne

5

Instalacja

9
14

Konserwacja

17

Usuwanie usterek

19

POLSKI

Instrukcje na temat użytkowania

2

Pisząca firma, z siedzibą prawną przy ulicy Via Vincenzo Monti
47 - 20123 Mediolan - Kod podatkowy i numer VAT 00192220192
Oświadcza na własną odpowiedzialność, że:
poniższy produkt jest zgodny z rozporządzeniem UE 305/2011
oraz z europejską normą zharmonizowaną
EN 12815:2001 + A1:2004 + AC:2007
PIEC KUCHENNY NA DREWNO, o znaku handlowym KITCHEN
KAMIN i nazwie KE 60 W; KE 80 W; KE 90 W; KG 90 BW
Numer seryjny: Zob. Tabliczka danych
KE 60 W Deklaracja właściwości użytkowych (DoP EK nr 135)
KE 80 W Deklaracja właściwości użytkowych (DoP EK nr 138)
KE 90 W / KG 90 BW Deklaracja właściwości użytkowych (DoP EK
nr 136):
Zob. Tabliczka danych
Odpowiedzialność producenta ogranicza się jedynie do produktu

Szanowni Państwo!

Produkt jest jednoznacznie zidentyfikowany numerem, tzw.

Dziękujemy i gratulujemy wyboru naszego produktu. Zanim

„kuponem kontrolnym”, umieszczonym w karcie gwarancyjnej.

rozpoczną Państwo jego użytkowanie, prosimy o uważne
przeczytanie niniejszej instrukcji, aby móc jak najefektywniej i

Prosimy zachować:

w pełni bezpiecznie wykorzystać wszystkie jego funkcje.

•

kartę gwarancyjną, którą znaleźli Państwo w urządzeniu

•

dokument fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu,
jaki otrzymali Państwo od sprzedawcy

Instrukcja ta jest integralną częścią produktu. Prosimy o
przechowywanie jej przez cały okres żywotności produktu. W

•

deklarację zgodności wydaną przez instalatora.

przypadku zgubienia instrukcji, należy zwrócić się po kopię do
Warunki gwarancji zamieszczono w certyfikacie

sprzedawcy.

gwarancyjnym znajdującym się wewnątrz urządzenia.
Po rozpakowaniu produktu, należy się upewnić, że produkt nie
nosi śladu uszkodzeń oraz że nie brakuje żadnej z jego części.
W przypadku nieprawidłowości, należy zwrócić się do
sprzedawcy, u którego dokonano zakupu przekazując mu kopię
certyfikatu gwarancji oraz dokument fiskalny potwierdzający
zakup.
Podczas instalacji i użytkowania urządzenia należy przestrzegać
wszystkich przepisów lokalnych i krajowych oraz norm
europejskich. Przy instalacji i we wszystkich przypadkach, które
nie zostały wyraźnie określone w instrukcji, należy się stosować
do przepisów lokalnych obowiązujących w danym kraju.

w celach ilustracyjnych: nie zawsze odnoszą się ściśle do
określonego produktu i w żadnym wypadku nie są wiążące.

POLSKI

Schematy zamieszczone w niniejszej instrukcji przedstawiono
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Znaczenie symboli
W niektórych częściach instrukcji użyto następujących
symboli:
UWAGA:
należy uważnie i ze zrozumieniem
przeczytać komunikat, do którego
odnosi się ten symbol, ponieważ
nieprzestrzeganie tych zaleceń może
spowodować poważne uszkodzenie
urządzenia i zagrażać bezpieczeństwu
osób z niego korzystających.
INFORMACJE:
nieprzestrzeganie
tych
zaleceń
uniemożliwi korzystanie z urządzenia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
•

•

•

•

POLSKI

•
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Produkt nie został zaprojektowany do obsługi przez
osoby, w tym dzieci, których zdolności fizyczne,
zmysłowe i umysłowe są ograniczone.
Produkt jest przeznaczony do spalania suchego
drewna w ilościach i w sposób opisany w niniejszej
instrukcji.
Produkt jest przeznaczony do użytku w
pomieszczeniach zamkniętych oraz w otoczeniu o
normalnej wilgotności.
Produkt musi być instalowany w pomieszczeniach,
w których nie występują zagrożenia pożarowe.
W przypadku pożaru należy wezwać odpowiednie
służby. Nie gasić ognia strumieniami wody.

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem mogą być
także powodowane między innymi przez:
•
kontakt z ogniem lub gorącymi częściami (np. szybą
i rurami). NIE DOTYKAĆ GORĄCYCH POWIERZCHNI,
a przy wyłączonym, ale gorącym urządzeniu, należy
zawsze korzystać z dostarczonej rękawicy
•
stosowanie produktów nie nadających się do
rozpalania ognia (np. alkohol). NIE ZAPALAĆ ANI
NIE PODSYCAĆ OGNIA PRZY UŻYCIU PŁYNNYCH
ŚRODKÓW W SPRYSKIWACZU LUB MIOTACZY
OGNIA. Wiąże się to z ryzykiem poważnych oparzeń
oraz szkód materialnych i obrażeń
•
stosowanie paliwa innego niż suche drewno.
NIE PALIĆ W PALENISKU ODPADÓW, PLASTIKU
ANI MATERIAŁÓW INNYCH NIŻ SUCHE DREWNO.
Wiąże się to z ryzykiem zabrudzenia urządzenia,
zaprószenia ognia wewnątrz kanału dymowego
oraz zanieczyszczenia środowiska
•
stosowanie paliwa w ilościach innych niż zalecane.
NIE NALEŻY ŁADOWAĆ ZBYT DUŻO PALIWA DO
PALENISKA. Grozi to zarówno odkształceniami paleniska (co w przypadku prób ich usunięcia, wiąże
się z zagrożeniem dla ludzi), jak i nieodwracalnymi
zmianami koloru lakieru na metalowych częściach.
Ani producent ani sprzedawca nie ponoszą za to od•

•

•

powiedzialności
czyszczenie paleniska, gdy jest ono gorące. NIE ODKURZAĆ NA GORĄCO. Ryzykuje się uszkodzeniem odkurzacza oraz ewentualnie przedostaniem się dymu do
pomieszczenia
czyszczenie przyłącza kominowego różnymi substancjami. NIE PRZEPROWADZAĆ CZYSZCZENIA DOMOWYMI SPOSOBAMI PRZY UŻYCIU ŁATWO PALNYCH
PRODUKTÓW. Grozi to ryzykiem pożaru, powrotu
płomienia
czyszczenie gorącej szyby nieodpowiednimi
produktami. NIE CZYŚCIĆ GORĄCEJ SZYBY WODĄ

ANI INNYMI SUBSTANCJAMI, A WYŁĄCZNIE
ZALECANIAMI PŁYNAMI DO CZYSZCZENIA SZYB
LUB SUCHĄ SZMATKĄ. Istnieje ryzyko pękania szkła
i nieodwracalnego uszkodzenia szkła
•
składowanie łatwo palnych materiałów w odległości
mniejszej niż odległość bezpieczeństwa podana w
niniejszej instrukcji. NIE UMIESZCZAĆ BIELIZNY
NA URZĄDZENIU. NIE UMIESZCZAĆ SUSZAREK
DO BIELIZNY W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ
ODLEGŁOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA. Przechowywać
wszelkie rodzaju łatwopalne płyny z dala od
urządzenia. Ryzyko pożaru
•
niedrożność
otworów
wentylacyjnych
pomieszczenia lub wlotów powietrza. NIE
ZASŁANIAĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH ANI
NIE BLOKOWAĆ KANAŁU DYMOWEGO. Ryzyko
powrotu dymu do pomieszczenia oraz uszkodzenia
przedmiotów i obrażeń ludzi
•
używanie produktu jako podparcia lub drabiny. NIE
WCHODZIĆ NA URZĄDZENIE ANI NIE UŻYWAĆ GO
JAKO PODPARCIA. Ryzyko szkód materialnych i obrażeń
•
korzystanie z urządzenia przy otwartym palenisku. NIE
KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA PRZY OTWARTYM PALENISKU
•
dodawanie paliwa i otwieranie drzwi zbliżając się
do ognia w szerokich ubraniach z łatwopalnych
materiałów. NIE otwierać drzwi i nie zbliżać się
do szyby w szerokich ubraniach z łatwopalnych
materiałów, których fragmenty mogłyby zająć się
ogniem
•
otwieranie drzwi i wydostanie się żarzącego
materiału. NIE wyrzucać żarzącego się materiału
poza piec kuchenny. Ryzyko pożaru.
W przypadku wątpliwości, nie należy wychodzić z
samodzielnymi inicjatywami, ale skontaktować się ze
sprzedawcą lub Instalatorem.
Przeczytać instrukcję obsługi przed
rozpoczęciem użytkowania

INFORMACJE OGÓLNE
KE 60 W - WYMIARY w cm
- wewnętrzne wymiary paleniska cm 22,5 (L) x 40 (P) x 340 (H)
- żeliwna płyta grzewcza z wyjmowanymi pierścieniami 25 cm: 50 x 48 cm
- szklana płyta grzewcza: 50 x 48 cm

15

45

45

Ø 15 cm wylot dymu

POLSKI

10

40

66

86

72

Ø 10 cm powietrze do spalania

5

19,5

60
16

58

60

16

2

44

Ø 15 cm wylot
dymu

INFORMACJE OGÓLNE
KE 80 e 90 W - WYMIARY w cm
- wewnętrzne wymiary paleniska cm 22,5 (L) x 40 (P) x 34 (H)
- żeliwna płyta grzewcza z wyjmowanymi pierścieniami 25 cm (KE 80 W): 70 x 48 cm; (KE 90 W): 80 x 48 cm *
- żeliwna płyta grzewcza z wyjmowanymi pierścieniami 28 cm (KE 80 W): 70 x 48 cm; (KE 90 W): 80 x 48 cm **
- szklana płyta grzewcza: (KE 80 W): 70 x 48 cm; (KE 90 W): 80 x 48 cm
- wymiary wewnętrzne piekarnika (KE 80 W) 31 x 42,5 x 29,5 cm; pojemność 38 l
- wymiary wewnętrzne piekarnika (KE 90 W) 41 x 42,5 x 29,5 cm; pojemność 51 l
- wymiary komory do podgrzewania potraw (KE 80 W) 31 x 50 x 10 cm
- wymiary komory do podgrzewania potraw (KE 90 W) 41 x 50 x 10 cm

40/45

Ø 15 cm
wylot dymu

40/45

5

Ø 15 cm
wylot dymu

40
10

POLSKI

66

86

72

4

Ø 10 cm
powietrze do
spalania

6

19,5

80/90
40/45

58

60

16

2

40/45

*

Ø 15 cm
wylot dymu

80/90
16

58

60

16

2

64/74

Ø 15 cm
wylot dymu

**

INFORMACJE OGÓLNE
KG 90 BW - WYMIARY w cm
- wewnętrzne wymiary paleniska cm 22,5 (L) x 40 (P) x 34 (H)
- żeliwna płyta grzewcza z wyjmowanymi pierścieniami 25 cm: 80 x 48 cm *
- żeliwna płyta grzewcza z wyjmowanymi pierścieniami 28 cm: 80 x 48 cm **
- szklana płyta grzewcza: 80 x 48 cm
- wymiary wewnętrzne piekarnika 41 x 42,5 x 29,5 cm; pojemność 51 l
- wymiary komory do podgrzewania potraw 41 x 50 x 10 cm

Ø 15 cm
wylot dymu

45

Ø 15 cm
wylot dymu

4

5

45

19,5
90

*

45

63

65

20

2

45

Ø 15 cm
wylot dymu

90
16

65
63

20

2

74

Ø 15 cm
wylot dymu

**

POLSKI

10

40

71

91

77

Ø 10 cm
powietrze do
spalania
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INFORMACJE OGÓLNE
PARAMETRY TECHNICZNE zgodnie z normą EN 12815
Podane wartości są przybliżone i zmierzone na etapie certyfikacji przez organ notyfikowany w warunkach określonych przepisami.

POLSKI

Moc znamionowa
KE 60 W

KE 80 W

KE 90 W
KG 90 BW

Moc użyteczna

6,6

7,2

7,6

kW

Sprawność

78,9

78,7

78,6

%

Emisja CO przy 13% O2

0,075

0,086

0,094

%

Temperatura dymu

262

220

193

°C

Zalecany ciąg

11

11

11

Pa

Zużycie paliwa

1,8

2

2,1

kg/h

Ogrzewana kubatura *

170

190

200

m3

Średnica przewodu dymowego (męski)

150

150

150

mm

Średnica przewodu doprowadzającego powietrze
(męski)

100

100

100

mm

Waga z opakowaniem

145

180

225 /230

kg

8

DANE TECHNICZNE DO ZWYMIAROWANIA KANAŁU DYMOWEGO
Moc znamionowa
KE 60 W

KE 80 W

KE 90 W
KG 90 BW

Moc użyteczna

6,6

7,2

7,6

kW

Temperatura dymu na wylocie

310

264

232

°C

5

5

5

Pa

6,2

8,7

10,3

g/s

Ciąg minimalny
Natężenie przepływu dymu

* Ogrzewana kubatura jest określana przy zapotrzebowaniu na ciepło równym 33 Kcal/m³ na godzinę.

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez uprzedniego powiadomienia i według
własnego uznania.

Instalacja
PRZYGOTOWANIE I ROZPAKOWANIE
Piec kuchenny jest dostarczany w jednym pakunku,
który zawiera korpus pieca i wybrane elementy
wykończeniowa (już zamontowane)
•
panel przedni i panele boczne
•
żeliwną lub szklaną płytę grzejną
•
profile
•
ewentualną przednią poręcz ze stali nierdzewnej

Aby zdjąć piec kuchenny z palety, należy (zob. rysunek
poniżej):
•
wysunąć szufladę (1)
•
odkręcić cztery (dwie przednie i dwie tylne) śruby
(2), które mocują piec do palety.

POLSKI

Materiały opakowaniowe nie są toksyczne ani szkodliwe,
dlatego nie wymagają specjalnej procedury utylizacji.
Przechowywanie, utylizacja lub ewentualnie recykling
jest obowiązkiem użytkownika końcowego zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Zaleca się przemieszczanie pakunków
w położeniu pionowym przy użyciu
odpowiednich urządzeń, zwracając uwagę
na obowiązujące przepisy bezpieczeństwa.
Nie przewracać opakowania i ostrożnie obchodzić się z detalami przeznaczonymi do
montażu. Skontrolować urządzenie w momencie jego odbioru.
W przypadku nieprawidłowości, należy zwrócić się do sprzedawcy, u którego dokonano
zakupu przekazując mu kopię certyfikatu
gwarancji oraz dokument fiskalny potwierdzający zakup.

9
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1

2

2

2

INSTALACJA
USTAWIENIE NA PODŁOŻU

Ochrona przed ciepłem i odległości
bezpieczeństwa
Wszystkie powierzchnie w budynku przylegające
do urządzenia muszą być zabezpieczone przed
przegrzaniem.
Sposób izolacji zależy od rodzaju powierzchni.
Urządzenie należy zainstalować w sposób spełniający
warunki bezpieczeństwa z rysunku poniżej, gdzie
podano w milimetrach minimalne odległości, jakich
należy przestrzegać.

Piec kuchenne są wyposażone w regulowane nóżki, aby
skompensować niewielkie nierówności podłogi.
Przypominamy, że piec należy ustawić na
wypoziomowanym podłożu.

POLSKI

W przypadku instalacji na podłożu z materiału
łatwopalnego i/lub palnego lub o niewystarczającej
nośności, zaleca się umieszczenie urządzenia na płycie,
aby rozłożyć obciążenie i chronić powierzchnię przed
piecem przed niedopalonymi kawałkami drewna, które
mogą wypaść podczas czyszczenia.
* Grubość materiału izolacyjnego w
przypadku łatwo palnej ściany tylnej
płyta izolująca wysokotemperaturowa o
przewodności cieplnej 0,028 W/mK

min.

min.

200

C

min.750

200

40 *
D

45°

45°
0

10

1000

5

5

INSTALACJA
MONTAŻ PIERŚCIENIA DYMOWEGO
GÓRNE UJŚCIE DYMU (1) (niemożliwe przy szklanej płycie)
Górne ujście dymu jest montowane fabrycznie i nie trzeba nic z nim robić.
TYLNE UJŚCIE DYMU (2)
Postępować, jak pokazano na rysunku poniżej
•
Odkręcić dwie śruby (3) mocujące pierścień (4) założony w części górnej.
•
Wyjąć pierścień i założyć żeliwną zatyczkę dostarczoną wraz z piecem kuchennym.
•
Wyjąć zatyczkę tylną (5) odkręcając cztery śruby mocujące.
•
Zdjąć element blaszany (6) usuwając przy pomocy narzędzia mikropołączenia na blasze.
•
Zamontować pierścień w części tylnej pieca przy użyciu dwóch dostarczonych haków ze śrubami mocującymi.

POLSKI

1

11

2

4

3
6
5

INSTALACJA
INFORMACJE WSTĘPNE NA TEMAT MONTAŻU
Przypominamy, że:
•
instalacja produktu musi zostać wykonana przez
wykwalifikowanych fachowców
•
podczas instalacji i użytkowania urządzenia należy
przestrzegać wszystkich przepisów lokalnych i
krajowych oraz norm europejskich
•
w przypadku instalacji w budynku wielorodzinnym,
należy uzyskać aprobatę administratora.

POLSKI

Poniżej podajemy kilka wskazówek o charakterze
ogólnym, które nie zastępują weryfikacji przepisów
lokalnych oraz nie implikują żadnej odpowiedzialności
w stosunku do pracy instalatora.
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Weryfikacja predyspozycji lokalu,
w którym ma zostać zainstalowane urządzenie
•
Kubatura pomieszczenia musi przekraczać 28 m3
KE 60 W ; 31 m3 KE 60 W; 33 m3 KE 60 W
•
Niedopuszczalny jest montaż urządzenia w
sypialni, łazience lub w pomieszczeniach, w
których zainstalowano inne urządzenia pobierające
powietrze do spalania z tego samego pomieszczenia,
ani też w pomieszczeniach o atmosferze zagrożonej
wybuchem. Ewentualne wentylatory wyciągowe,
jeśli pracują w tym samym pomieszczeniu lub
otoczeniu, w którym zainstalowano urządzenie,
mogą powodować problemy z ciągiem.
•
Podłoże musi być w stanie wytrzymać ciężar
urządzenia i akcesoriów.
•
We Włoszech, w przypadku obecności urządzeń
gazowych, należy sprawdzić kompatybilność
zgodnie z normą UNI 10683 i UNI 7129.

system kominowy
(Przyłącze kominowe, kanał dymowy i zewnętrzny
trzon komina)
Niniejszy rozdział zredagowano zgodnie z normami
unijnymi EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457. Instalator
musi przestrzegać tych norm oraz ewentualnych
przepisów lokalnych. Niniejsza instrukcja nie ma na
celu w jakikolwiek sposób zastępować obowiązujące
przepisy.
Piec kuchenny musi zostać podłączony do
odpowiedniego
systemu
kominowego,
który
gwarantuje odprowadzanie z zachowaniem pełnego
bezpieczeństwa produktów spalania.
Przed ustawieniem produktu, należy sprawdzić, czy
kanał dymowy jest odpowiedni.
PRZYŁĄCZE KOMINOWE, KANAŁ DYMOWY
Przyłącze kominowe (przewód łączący króciec na wylocie
dymu z paleniska z wlotem do kanału dymowego)
oraz kanał dymowy, oprócz zgodności z wymogami
zawartymi w przepisach, muszą spełniać poniższe
warunki:
•może być do nich podłączone tylko jedno urządzenie
(nie jest dopuszczalne podłączenie większej ilości
urządzeń)
•muszą biec w przeważającej części w pionie
•nie mieć ani jednego odcinka o ujemnym nachyleniu
•ich przekrój wewnętrzny powinien być najlepiej okrągły
lub co najmniej ze stosunkiem ścian względem siebie
poniżej 1,5
•kończyć się na dachu odpowiednim zewnętrznym
trzonem komina: zabrania się bezpośredniego
odprowadzania przez ścianę lub do zamkniętych
przestrzeni, nawet jeśli nie są one zadaszone
•być wykonane z materiałów o klasie reakcji na ogień
A1 zgodnie z normą UNI EN 13501 lub inną, analogiczną
normą krajową
•jeśli są metalowe, muszą posiadać odpowiednie
certyfikaty i odpowiednią plakietką z danymi
•utrzymać początkowy przekrój na całej długości.

INSTALACJA

KANAŁ DYMOWY:
•
musi charakteryzować się ciągiem o podciśnieniu
idealnie około 11 Pa. Słabszy ciąg może powodować
wydostawanie się dymu w przypadku otworzenia
drzwiczek; wyższe wartości powodują szybkie
spalanie i zmniejszenie wydajności
•
musi być odpowiedniej wielkości, aby sprostać
odprowadzeniu dymu (EN 13384-1)
•
musi mieć dobrą izolację, być wykonany ze stali
i mieć okrągły przekrój wewnętrzny. Jeśli jest on
prostokątny, promień narożników wewnętrznych
nie może być mniejszy niż 20 mm, przy czym
stosunek wymiarów wewnętrznych względem
siebie musi być <1,5
•
zazwyczaj jego wysokość minimalna musi wynosić
3,5-4 metry
•
musi utrzymywać stały przekrój na całej długości
•
być wodoszczelny i zaizolowany termicznie w celu
zapewnienia ciągu
•
powinien posiadać komorę gromadzącą niespalone
cząsteczki i ewentualne skropliny
•
jeśli kanał jest już istniejący, musi być czysty, aby
uniknąć ryzyka pożaru.
ZEWNĘTRZNY TRZON KOMINA
•
musi chronić przed zadmuchiwaniem
•
mieć przekrój wewnętrzny równoważny przekrojowi
kanału dymowego oraz przekrój przepływu dymu
na wyjściu co najmniej dwukrotnie większy od
przekroju wewnętrznego kanału dymowego
•
w przypadku sparowanych kanałów dymowych
(których odległość od siebie powinna wynosić co
najmniej 2 m), zewnętrzny trzon komina, do którego
odprowadza dym urządzenie na paliwo stałe lub
urządzenie znajdujące się na wyższym piętrze, musi
znaleźć się co najmniej 50 cm wyżej
•
musi wykraczać poza strefę refluksu
•
musi umożliwiać przeprowadzanie konserwacji
komina

WLOT POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ
Aby uzupełnić tlen spalony podczas pracy urządzenia,
należy zainstalować w lokalu odpowiedni wlot
powietrza, najlepiej z zewnątrz.
Ewentualny dopływ powietrza z przyległych
pomieszczeń, trwale połączonych z lokalem montażu
urządzenia, należy uważnie przeanalizować, tak aby był
zgodny z obowiązującymi przepisami i gwarantował, że
w żadnym z pomieszczeń nie dojdzie do podciśnienia.
Przyległe pomieszczenie nie może służyć jako łazienka,
sypialnia, warsztat samochodowy lub garaż ani być
lokalem stwarzającym ryzyko pożaru.
Wlot powietrza należy umieścić najlepiej na poziomie
podłogi. Jego powierzchnia przelotowa powinna
wynosić co najmniej 200 cm² (Ø 16).
Alternatywą dla tego rozwiązania jest pobór powietrza
do spalania bezpośrednio z zewnątrz.
Przyłączyć przewód Ø 10 cm bezpośrednio w tylnej
części urządzenia, zakładając kratkę ochronną, która nie
może redukować użytecznego przekroju przelotowego.
Wskazane jest, aby nie przekraczać 3 metrów długości,
aby zachować odpowiedni ciąg w kanale dymowym.
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE do oświetlenia
piekarnika (ke 80 E 90 w)
Aby oświetlenie piekarnika działało, należy podłączyć
piec do gniazdka elektrycznego 230 V 50 Hz. Pobór
mocy oświetlenia to 25 W.
Aby podłączyć zasilanie, należy wykonać czynności
poniżej. Przewód zasilający nie jest zakończony wtyczką.
Zadaniem instalatora jest przygotowanie wtyczki
odpowiedniej do typu gniazdka w danym kraju.
Zalecamy
przeprowadzenie
kontroli
instalacji
elektrycznej, szczególnie pod względem uziemienia.

POLSKI

PRZYŁĄCZE KOMINOWE
Oprócz ogólnych zaleceń, które obowiązują w równym
stopniu przyłącze kominowe i kanał dymowy, przyłącze
kominowe:
•
nie może być wykonane z elastycznego materiału
metalowego
•
jeśli jest metalowe, musi posiadać oznaczenie CE (EN
1856-2) lub inne analogiczne zgodnie z przepisami
krajowymi
•
w celu kontroli przepływu, zaleca się zainstalowanie
zasuwy, w przypadku ciągu przekraczającego 25 Pa.
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PALIWO
Produkt jest przeznaczony do spalania szczap drewna
lub brykietów z trocin.
Stosować szczapy drewna (maks. wilgotność 20%).
Stosować szczapy o długości maksymalnej 33 cm w
poziomie i maksymalnej średnicy 20-30 cm.
Stosowanie
wilgotnego
drewna
powoduje
zanieczyszczeniu produktu i kanału dymowego,
ryzyko dymienia i zmniejszenie wydajności poniżej
deklarowanej.
Każdy rodzaj drewna posiada cechy, które wpływają na
efektywność spalania.
Dane przedstawione w niniejszej instrukcji odnoszą się
do drewna użytego w trakcie certyfikacji.
Zasadniczo wartość opałowa drewna może wynosić do
4,5 kWh/kg, zaś świeżo ściętego około 2 kWh/kg.
Generalnie zaleca się stosowanie bukowego, wiązowego
lub innego klasy A1 zgodnie z UNI EN ISO 17225-5.
Uwaga na dłuższe stosowanie drewna bogatego w
olejki aromatyczne (np. drewno eukaliptusowe). Może
spowodować uszkodzenie elementów żeliwnych.
Stosować zalecane ilości drewna.
Umieszczenie zbyt dużej ilości drewna powoduje
przegrzanie, a w konsekwencji:
•
możliwe odkształcenie części wewnętrznych;
•
możliwe nieodwracalne zmiany koloru lakieru na
częściach metalowych.

OPIS
Aby ułatwić zrozumienie kolejnych części instrukcji,
poniżej zamieszczono opis produktu i sposób dostępu
do jego części. Numery odnoszą się do rysunku poniżej.

Ze względu na szacunek dla środowiska i ze względów
bezpieczeństwa NIE palić, m.in.: plastiku, lakierowanego
drewna, węgla, kory odpadowej.
Stosowanie takich paliw powoduje wygaśnięcie
gwarancji. Nie używać produktu jako spalarni odpadów.

Pokrętło do regulacji powietrza pierwotnego (A)
umieszczone na drzwiach paleniska; obraca je się w
prawo, aby zwiększyć ilość dostarczanego powietrza do
spalania.

1

Piec kuchenny ma:
•
palenisko (1), do którego ładuje się drewno. Drzwi
otwiera się (do załadunku drewna i czyszczenia
szyby) skrzydłowo za pomocą uchwytu
•
skrzynkę na drewno (2), gdzie można przechowywać
do 30 kg drewna. Otwiera się ją przy użyciu
wysuwanych prowadnic i stałego uchwytu.
(w modelach KE 80 W, KE 90 W i KG 90 BW)
•
komorę do podgrzewania potraw (3). Jej drzwiczki są
uchylne, otwiera się je przy użyciu stałego uchwytu
•
piekarnik (4) z widocznym termometrem. Jego drzwiczki
są uchylne, otwiera się je przy użyciu stałego uchwytu.
Piekarnik, pokryty wewnątrz czarną emalią, jest wyposażony w:
•
wyjmowany ruszt
•
wyjmowana brytfanna.
Dotykając gorących części pieca należy
zawsze korzystać z dostarczonej rękawicy.
URZĄDZENIA DO KONTROLI SPALANIA (rysunek na
stronie obok)

Urządzenie starterowe (B)
umieszczone z przodu pieca, ułatwia odprowadzanie
spalin, a tym samym zapłon.

4
2

3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Czynności poprzedzające pierwsze uruchomienie
•
Upewnić się, że treść niniejszej instrukcji została
przeczytana ze zrozumieniem.
•
Usunąć z produktu wszystkie łatwopalne elementy
(instrukcję obsługi, etykiety, itp.). W szczególności
usunąć ewentualne etykiety z szyby. Gdyby się
stopiły, uszkodziłyby szybę w nieodwracalny
sposób.

Otworzyć całkowicie urządzenie startowe (B), pociągając
je w kierunku zewnętrznym.
Otworzyć do połowy pokrętło regulacji powietrza
pierwotnego (obrócić pokrętło -A - w prawo, aby
zwiększyć ilość powietrza).
Po osiągnięciu stabilnego spalania, wyregulować
dopływ powietrza do spalania, tak aby uzyskać najlepszy
poziom spalania i zamknąć urządzenie starterowe.

POLSKI

Do początkowego rozpalenia w palenisku należy użyć
najmniejszych szczap drewna. Umieścić rozpałkę na
szczycie przygotowanego stosu. Większe szczapy należy
dokładać w celu podtrzymania ognia.
Umieszczać drewno zawsze na środku paleniska.
Do rozpalania ognia można użyć dostępnych w
sprzedaży rozpałek.
Należy je umieszczać na środku paleniska, tam, gdzie
kładzie się drobne drewienka.
Zapalić ogień i poczekać, aż całe drewno dobrze się
rozpali, sprzyjając nagrzaniu kanału dymowego i
poprawiając ciąg.

Zalecamy ładowanie paliwa w opisany sposób również
przy kolejnych zapłonach.
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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Korzystanie z płyty grzewczej
Zalecenia odnoszą się zarówno do wersji z płytą szklaną,
jak i żeliwną.
•
Nie rozgrzewać nigdy płyty do czerwoności.
•
Korzystać z naczyń z ciężkim i płaskim dnem, aby
uniknąć ich przewrócenia się.
•
Fajerki w płycie można wyjąć, aby postawić garnki
na żywym ogniu.

Korzystanie z piekarnika
Przed użyciem piekarnika do pieczenia, należy go
zawsze rozgrzać.
Temperaturę można sprawdzać na tremometrze na
drzwiczkach.

Zalecenia dotyczące płyty szklanej:
szkoło jest materiałem podatnym na pękniecie i zbicie,
jeśli podda się je silnym wstrząsom. Należy uważać,
aby na płytę nie spadały przybory kuchenne ani inne
przedmioty.

Niższy poziom piekarnika służy do pieczenia w pełnym
znaczeniu tego słowa (np. ciasta, pieczenie, itp.).
Średni poziom służy do pieczenia niskich placków i
ciastek.
Górny poziom służy do podgrzewania lub
przyrumieniania.

Zalecenia dotyczące płyty żeliwna:
fioletowawy kolor płyty po użyciu jest normalnym
zjawiskiem.

POLSKI
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Aby piec w piekarniku, należy zamknąć urządzenie
starterowe.

Oświetlenie piekarnika
Żarówka wewnątrz piekarnika umożliwia sprawdzanie
stanu potrawy.
Po otworzeniu szuflady widoczny jest umieszczony w
rogu wyłącznik żarówki.

KONSERWACJA
PRZEPROWADZANE

PRZEZ

Wszystkie prace związane z czyszczeniem wszystkich
części należy przeprowadzać po całkowitym ostygnięciu urządzenia.
Usuwanie popiołu
Piec kuchenny jest wyposażony w wyjmowaną szufladę
popielnika.
Należy ją opróżnić, zanim popiół całkowicie ją zapełni.
Popiół należy usuwać po ostygnięciu urządzenia.
Jeśli ruszt paleniska zostanie zdjęty, należy ostrożnie
umieścić go w prawidłowym położeniu. W dolnej części
znajduje się napis FRONT.
Czyszczenie ścianek bocznych piekarnika.
Wspornik rusztu piekarnika można wyjmować, co
ułatwia czyszczenie. Zob. schemat poniżej.

Czyszczenie powierzchni zewnętrznych
Okładzinę należy czyścić bez użycia agresywnych
detergentów. Alkohol do czyszczenia należy stosować
uważając, aby nie zbliżyć się z materiałem, który może
spowodować powstanie ognia.
Nie moczyć zimną wodą, gdy okładzina jest jeszcze
gorąca, ponieważ szok termiczny może spowodować jej
uszkodzenie.
Czyszczenie piekarnika
Piekarnik należy czyścić po jego ostygnięciu.
Użyć wilgotnej szmatki zwilżonej letnią wodą i
detergentu bez dodatków ściernych. Nie stosować
gąbek ściernych ani innych produktów, które mogą
zarysować powierzchnię.
Zaleca się czyszczenie piekarnika po każdym użyciu.
Czyszczenie jest łatwiejsze, jeśli nie ma osadów, a dzięki
temu przy kolejnym użyciu piekarnika nie dojdzie do
spalenia resztek z poprzedniego pieczenia i powstania
nieprzyjemnych zapachów.

POLSKI

CZYSZCZENIE
UŻYTKOWNIKA
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Czyszczenie szyby w drzwiczkach
Do czyszczenia szyby można użyć specjalnie do tego
przeznaczonych produktów (zob. listę produktów
Glasskamin).
Nie rozpylać produktu na lakierowane części ani na
uszczelki drzwi. Zamiast środka do czyszczenia można
użyć szmatki, na którą należy nałożyć odrobinę białego
popiołu i arkusza gazety codziennej.
Należy uważać, aby w popiele nie znalazły się elementy
ścierne, które mogą zarysować szkło. Szkło ceramiczne
zamontowane w produktach charakteryzuje się
wytrzymałością na ciepło do około 750°C i jest testowane
przed i po montażem, w celu wyłapania ewentualnych
pęknięć i pęcherzyków.
Szkło, niezależnie od wysokiej odporności na temperaturę,
pozostaje nadal elementem kruchym i dlatego należy
przemieszczać drzwi ostrożnie, chroniąc je przed
uderzaniami i naciskami. W przeciwnym razie może szyba
pęknąć.
Czyszczenie szklanej płyty grzejnej
Postępować w sposób opisany powyżej.
Aby usunąć stwardniały plamy powstałe podczas
gotowania, należy użyć łopatki z teflonu lub innych
akcesoriów nie powodujących zadrapań.

Czyszczenie żeliwnej płyty grzejnej
Żeliwna płyta grzejna po kilku pierwszych zapłonach
przyjmuje fioletowawe zabarwienie.
Podczas korzystania z pieca kuchennego na płycie mogą
tworzyć się plamy z rdzy lub osadzać resztki potraw.
Czyszczenie należy przeprowadzać szczotką lub gąbką
ścierną w kierunku zgodnym z satynowaniem.

CZYSZCZENIE PIECA KUCHENNEGO PO STRONIE
UJŚCIA DYMU
Zlecamy przeprowadzenie tego czyszczenia, gdy
spalanie się pogorszy.
W przypadku dobrze zainstalowanego i dobrze
użytkowanego pieca, należy je przeprowadzać co dwa
miesięcy.
Postępować w następujący sposób (schemat poniżej)
•
wyjąć ruszt i brytfannę z piekarnika
•
odkręcić śruby mocujące brytfannę stałą
•
wysunąć brytfannę
•
wyczyścić odkurzaczem obwód dymu wokół
piekarnika.

USUWANIE USTEREK
CZYSZCZENIE SEZONOWE

USUWANIE USTEREK

Czyszczenie systemu kominowego
Aby uniknąć pożaru, zalecamy czyszczenie kanału
dymowego przed rozpoczęciem sezonu użytkowania, a
także zawsze wtedy, gdy zauważy się, że jego wnętrze
pokryło się warstwą sadzy i smoły.

1) W przypadku wydostawania się dymu przez otwór
paleniska, należy sprawdzić, czy:
Instalację przeprowadzono prawidłowo (przyłącze
kominowe, kanał dymowy, zewnętrzny trzon komina,
wlot powietrza).
Użyte drewno jest suche.
Drzwi nie zostały zbyt szybko otworzone.

Zalecenia specjalne związane z czyszczeniem płyty
żeliwnej
Po zakończeniu sezonu usunąć plamy z płyty za pomocą
gąbki ściernej w kierunku zgodnym z widocznym
satynowaniem.
Po zakończeniu tej operacji, przetrzeć płytę szmatką
zmoczoną w oliwie.
Zabezpieczy to płytę przed rdzewieniem w sezonie
letnim.

CZĘŚCI ZAMIENNE
W celu uzyskania informacji na temat części zamiennych,
należy skontaktować się ze sprzedawcą lub technikiem.
Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych grozi
uszkodzeniem urządzenia i zwalnia producenta z
wszelkiej odpowiedzialności za wynikłe szkody.
UTYLIZACJA
Pod koniec okresu użytkowania, należy usunąć produkt
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Jeśli spanie przebiega w niekontrolowany sposób,
należy sprawdzić, czy:
Uszczelki drzwiczek paleniska nie są uszkodzone.
Drzwi paleniska są dobrze zamknięte.
3) Jeśli szyba szybko ulega zabrudzeniu, należy
sprawdzić, czy:
Użyte drewno jest suche.
Należy wziąć jednak pod uwagę, że po kilku rodzinach
pracy lekka warstwa sadzy na szybce jest normalnym
zjawiskiem.

4) W przypadku ognia w kanale dymowym lub
konieczności nagłego ugaszenia ognia w piecu:
•
jeśli to możliwe z zachowaniem bezpieczeństwa,
wyjąć popiół i żar przy użyciu narzędzi i metalowych
pojemników,
dotykanych
wyłącznie
przez
ognioodporne rękawice
•
wezwać pomoc służb w przypadku pożaru

Jeśli usterek nie udaje się usunąć, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub - w krajach, w
których one działają - z autoryzowanym Serwisem
Technicznym.
Odpowiedzialność gwarancyjna ma miejsce jedynie
w przypadku udokumentowanej wady produktu.

POLSKI

Czyszczenie pieca kuchennego
Wyczyścić dokładnie urządzenie, zdejmując płytę
górną oraz wymieniając uszczelkę umieszczoną pod
płytą. Skontaktować się ze sprzedawcą w przypadku
wątpliwości lub w sprawie części zamiennych.
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