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1. Předmluva 
 
• Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní krbovou vložku - velmi děkujeme za Vaši důvěru. Správné zacházení a 

údržba (podle tohoto návodu) jsou pro bezvadný provoz a dlouhou životnost nezbytné. Přečtěte si prosím 
tento návod velmi pozorně. 
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2. Typy krbových vložek 
 
V tomto návodu na obsluhu jsou popisovány funkce následujících krbových vložek: 
 
45x51/57/68 - rovné sklo, bo ční otevírání 
45x51/57 - obloukové sklo, bo ční otevírání  

x 51 K 
x 51 KR 

x 57 K 
x 57 KR 

x 68 K 
--- 

    

 

Šířka (vestavěný rám) 450 mm 450 mm 450 mm 

Výška dveřního rámu [mm] 510 570 680 

Tvar skla 
rovné / 

obloukové 
rovné / 

obloukové 
rovné 

Šířka [mm] 503 503 503 

Hloubka [mm] 479/571 479/571 479 

Výška [mm] 1245-1455 1305-1505 1415-1615 

Hmotnost [kg] 91 95 106 

Nominální výkon podle EN 6 kW 6 kW 6 kW 

Spalinové hrdlo [mm] ∅160 ∅160 ∅160 

55x45/51/57 - rovné sklo, bo ční otevírání 
55x51/57 - obloukové sklo, bo ční otevírání  

x 45 K 
--- 

x  51 K 
x 51 KR 

x 57 K 
x 57 KR 

        

 

Šířka (vestavěný rám) 550 mm 550 mm 550 mm 

Výška dveřního rámu [mm] 450 510 570 

Tvar skla rovné 
rovné / 

obloukové 
rovné / 

obloukové 
Šířka [mm] 603 603 603 

Hloubka [mm] 479 479 / 559 479 / 559 

Výška [mm] 1185-1385 1245-1445 1305-1505 

Hmotnost [kg] 96 102 107 

Nominální výkon podle EN 7 kW 7 kW 7 kW 

Spalinové hrdlo [mm] ∅160 ∅160 ∅160 

65x45/51/57 - rovné sklo, bo ční otevírání a výsuv 
65x51/57 - obloukové sklo, bo ční otevírání  

x 45 K 
--- 

x 51 K / S 
x 51 KR 

x 57 K / S 
x 57 KR 

  

 

Šířka (vestavěný rám) 650 mm 650 mm 650 mm 

Výška dveřního rámu [mm] 450 510 570 

Tvar skla rovné rovné / 
obloukové 

rovné / 
obloukové 

Šířka [mm] 703 703 703 

Hloubka [mm] 516 516 /606 516 /606 

Výška [mm] 1185-1385 1245-1445 1305-1505 

Hmotnost [kg] 103 109 115 

Nominální výkon podle EN 8 kW 8 kW 8 kW 

Spalinové hrdlo [mm] ∅180 ∅180 ∅180 

75x39/57 - rovné sklo, bo ční otevírání a výsuv  x 39 K / S x 57 K / S 
 

 

Šířka (vestavěný rám) 750 mm 750 mm 

Výška dveřního rámu [mm] 390 570 

Tvar skla rovné rovné 

Šířka [mm] 803 803 

Hloubka [mm] 516 516 

Výška [mm] 1125-1325 1305-1505 

Hmotnost [kg] 108 126 

Nominální výkon podle EN 10 kW 10 kW 

Spalinové hrdlo [mm] ∅180 ∅180 
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38x38x57 K - boční otevírání  

 

Šířka (vestavěný rám) 380 mm 
Výška dveřního rámu [mm] 570 

Tvar skla rohové 90° 

Šířka [mm] 409 

Hloubka [mm] 409 

Výška [mm] 1093-1293 

Hmotnost [kg] 75 

Nominální výkon podle EN 4 kW 

Spalinové hrdlo [mm] ∅150 
 

55x55x51 /57/68 - boční otevírání a výsuv  x 51 K / S x 57 K / S x 68 K 
 

        

Šířka (vestavěný rám) 550 mm 550 mm 550 mm 

Výška dveřního rámu [mm] 510 570 680 

Tvar skla rohové 90° rohové 90° rohové 90° 

Šířka [mm] 579 579 579 

Hloubka [mm] 579 579 579 

Výška [mm] 1230-1430 1290-1490 1400-1600 

Hmotnost [kg] 105 109 117 

Nominální výkon podle EN 7 kW 7 kW 7 kW 

Spalinové hrdlo [mm] ∅180 ∅180 ∅180 
45x51 KII - oboustranné prosklení, bo ční otevírání  
           Šířka (vestavěný rám) 550 mm 

Výška dveřního rámu [mm] 510 

Tvar skla rovné na obou stranách 

Šířka [mm] 526 

Hloubka [mm] 600 

Výška [mm] 1236-436 

Hmotnost [kg] 124 

Nominální výkon podle EN 6 kW 

Spalinové hrdlo [mm] ∅160 
75x39 KII - obo ustranné prosklení, bo ční otevírání  
    Šířka (vestavěný rám) 750 mm 

Výška dveřního rámu [mm] 390 

Tvar skla rovné na obou stranách 

Šířka [mm] 773 

Hloubka [mm] 511 

Výška [mm] 1124-1324 

Hmotnost [kg] 128 

Nominální výkon podle EN 10 kW 

Spalinové hrdlo [mm] ∅180 
75x39 SII - oboustranné prosklení, výsuv  
 

 
Šířka (vestavěný rám) 750 mm 
Výška dveřního rámu [mm] 390 

Tvar skla rovné na obou stranách 

Šířka [mm] 773 

Hloubka [mm] 511 

Výška [mm] 1124-1324 

Hmotnost [kg] 128 

Nominální výkon podle EN 10 kW 

Spalinové hrdlo [mm] ∅180 
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80x64 SII - oboustranné prosklení, výsuv  

     

 

Šířka (vestavěný rám) 800 mm 

Výška dveřního rámu [mm] 639/637,5 

Tvar skla rovné na obou stranách 

Šířka [mm] 963 

Hloubka [mm] 565 

Výška [mm] 1329-1529 

Hmotnost [kg] 260 

Nominální výkon podle EN 10 kW 

Spalinové hrdlo [mm] ∅180 

80x64 S - rovné sklo, výsuv  

     

 

Šířka (vestavěný rám) 800 mm 

Výška dveřního rámu [mm] 637,5 

Tvar skla rovné 

Šířka [mm] 963 

Hloubka [mm] 543 

Výška [mm] 1329-1529 

Hmotnost [kg] 260 

Nominální výkon podle EN 10 kW 

Spalinové hrdlo [mm] ∅180 

97x45/74 S - rovné sklo, výsuv  45 S 74 S 

 

 

Šířka (vestavěný rám) 970 mm 970 mm 

Výška dveřního rámu [mm] 447,5 737,5 

Tvar skla rovné rovné 

Šířka [mm] 1133 1133 

Hloubka [mm] 543 543 

Výška [mm] 1139-1339 1429-1629 

Hmotnost [kg] 260 328 

Nominální výkon podle EN 11 kW 11 kW 

Spalinové hrdlo [mm] ∅180 ∅180 

120x45 S - rovné sklo, výsuv  

 

 

Šířka (vestavěný rám) 1200 mm 

Výška dveřního rámu [mm] 477,5 mm 

Tvar skla rovné 

Šířka [mm] 1442 

Hloubka [mm] 550 

Výška [mm] 1167-1367 

Hmotnost [kg] 315 

Nominální výkon podle EN 12 kW 

Spalinové hrdlo [mm] ∅180 
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69x49x57 - pravé / levé prosklení, výsuv  x57 

 

 

Šířka (vestavěný rám) 690/490 mm 

Výška dveřního rámu [mm] 572 

Tvar skla 2-stranné 

Šířka [mm] 752 

Hloubka [mm] 550 

Výška [mm] 1289-1489 

Hmotnost [kg] 170 

Nominální výkon podle EN 9 kW 

Spalinové hrdlo [mm] ∅180 

89x49x45 /57 - pravé / levé prosklení, výsuv  x45 x57 

 

 

Šířka (vestavěný rám) 890/490 mm 890/490 mm 

Výška dveřního rámu [mm] 452 572 

Tvar skla 2-stranné 2-stranné 

Šířka [mm] 952 952 

Hloubka [mm] 550 550 

Výška [mm] 1169-1369 1289-1489 

Hmotnost [kg] 222 kg 234 

Nominální výkon podle EN 12 kW 12 kW 

Spalinové hrdlo [mm] ∅180 ∅180 

71x51/57 S3 - třístranné prosklení, výsuv  x51 S3 x57 S3 

 

 

Šířka (vestavěný rám) 685 mm 685 mm 

Výška dveřního rámu [mm] 510 570 
Tvar skla 3-stranné 3-stranné 

Šířka [mm] 706 706 
Hloubka [mm] 574 574 
Výška [mm] 1389-1519 1482-1612 

Hmotnost [kg] 231 239 
Nominální výkon podle EN 10 kW 10 kW 
Spalinové hrdlo [mm] ∅200 ∅250 

55x51 S3 / 55x51 S3 compact - t řístranné prosklení, výsuv  

 Šířka (vestavěný rám) 550 mm 

Výška dveřního rámu [mm] 510 

Tvar skla 3-stranné 

Šířka [mm] 550 

Hloubka [mm] 912 / 700 

Výška [mm] 1341-1471 / 1362-1492 

Hmotnost [kg] 231 / 214 

Nominální výkon podle EN 12 / 10 kW 

Spalinové hrdlo [mm] ∅180 
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3. Technické údaje 
    

   Typ  45x 55x 65x 75x 55x55x 45x51KII  75x39KII  
75x39SII 75x51SII* 38x38x* 

Zkouška dle normy DIN EN 13229 Označení CE 
Nominální výkon [kW] 6 7 8 10 7 6 10 10 4 
Max. vytápěcí výkon [kW] 8 9 11 15 9 8 15 15 6 
Max. délka dřeva [cm] 33 
Max. dávka paliva [kg] 1,7 1,9 2,35 3,2 1,9 1,7 3,2 3,2 1,34 
Spotřeba paliva [kg/h] 1,7 2,0 2,3 2,85 2,0 1,7 2,85 2,85 1,2 
Výkon odevzdaný přes sklo [%] 14/17/17 14/17/20 17/20/20 17/23 17/20 23 29 17 37 
Výstup konvekčního vedení [cm²] 700 700 700 700 700 700 700 700 700 
Přívod konvekčního vedení [cm²] 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Hrani ční emisní hodnoty  
CO ve 13% O2 [mg/m³] ≤1250 ≤1250 ≤1250 ≤1250 ≤1250 ≤1250 ≤1250 ≤1250 ≤1250 
Podíl prachových částic 13 O2 [mg/m³] ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 
CnHm obsažené ve 13% O2 [mg/m³] 60 67 ≤50 53 ≤50 85 70 ≤50 ≤50 
NOx obsažené ve 13% O2 [mg/m³] ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 
Účinnost [min.%] 80,8 80,1 80,3 80,9 78.9 80,2 80,9 ≥80 ≥80 
Teplota na spalinovém hrdle [°C] 380 350 310 313 330 292 331 314 276 
Proud spalin [g/s] 5,2 6,2 8,0 8,1 7,5 5,52 7,26 8,1 4,9 
Min. podávací tlak [Pa] 12 12 12 12 14 12 12 12 12 
Vzdálenosti  
Od krbové vložky k vnitřní 
straně obestavby 

[cm] 6 

Údaje k  ochran ě proti požáru a teplo (údaje v mm minerální izolace podle AGI-Q 132) 
Tlouš ťka izola ční vrstvy  
K podlaze [mm] 60 60 60 60 0 20 20 20 60 
Boční / zadní [mm] 90 90 90 90 60 130 130 130 90 
Ke stropu [mm] podle zemských instalačních norem (např. TR OL, FeuVo) 
Bezpečné vzdálená plocha od 
skla [mm] 800 800 800 800 800 1100 800 800 800 

Vzduch na spalování  
Hrdlo spalovacího vzduchu [mm] ∅ 125 
Spotřeba vzduchu na spalování  
(A1) 

[m³/h] 12 14 17,5 19,5 22 17,8 16,71 17 12 

Použití p ři zvláštním zp ůsobu výstavby  
Hypokaust *)  vhodné dle odborných pravidel 

           

   Typ  80x64S 
80x64S II 97x..S 120x45S*  69x49x57  89x49x45 

89x49x57 
55x51 

S3 

55x51 
S3 

compact  
71x51/57S 63x40x42*  

Zkouška dle normy DIN EN 13229 Označení CE 
Nominální výkon [kW] 10 12 12 9 12 12 10 10 6 
Max. vytápěcí výkon [kW] 15 16 16 13 16,15 16 15 15 8 
Max. délka dřeva [cm] 33 
Max. dávka paliva [kg] 3,2 3,4 3,4 2,8 3,4/3,2 3,4 3,2 3,2 1,7 
Spotřeba paliva [kg/h] 2,13 2,56 2,56 1,92 2,34/2,13 2,34 2,13 2,13 1,7 
Výkon odevzdaný přes sklo [%] 29/50 23/28 32 35 32/41 50 41 44 37 
Výstup konvekčního vedení [cm²] 1000 1200/100 1200 700 700/1200 700 700 700 700 
Přívod konvekčního vedení [cm²] 1000 1000 1000 700 700/1200 700 700 700 700 

Hrani ční emisní hodnoty  
CO ve 13% O2 [mg/m³] ≤1250 
Podíl prachových částic 13 O2 [mg/m³] ≤40 
CnHm obsažené ve 13% O2 [mg/m³] ≤50 
NOx obsažené ve 13% O2 [mg/m³] ≤150 
Účinnost [min.%] ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 79 78 ≥80 
Teplota na spalinovém hrdle [°C] 312/291 288 274 341 307/297 270 330 330 291 
Proud spalin [g/s] 8,28/8,43 9,9 9,9 7,21 ??? 11,7 9,2 9,2 4,9 
Min. podávací tlak [Pa] 12 
Vzdálenosti  
Od krbové vložky k vnitřní 
straně obestavby 

[cm] 6 

Údaje k  ochran ě proti požáru a teplo (údaje v mm minerální izolace podle AGI-Q 132) 
Tlouš ťka izola ční vrstvy  
K podlaze [mm] 40 30/40 0 0 30 30 30 30 30 
Boční / zadní [mm] 120 100/120 100/120 40 100/120 0/60 0/60 0/60 100/120 
Ke stropu [mm] podle zemských instalačních norem (např. TR OL, FeuVo) 
Bezpečné vzdálená plocha od 
skla [mm] 800/1000 1100 1100 800 1200 1000 850 800 800 

Vzduch na spalování  
Hrdlo spalovacího vzduchu [mm] ∅ 150 ∅ 150 ∅ 150 ∅ 150 ∅ 150 ∅ 125 ∅ 150 ∅ 150 ∅ 125 
Spotřeba vzduchu na spalování  
(A1) [m³/h] 40 44 44 44 48 48 48 36 11 

Použití p ři zvláštním zp ůsobu výstavby  
Hypokaust *)  vhodné dle odborných pravidel ne ne ano 
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4. Funkční prvky 
 
Série se vyznačuje jednoduchým vnějším ovládáním. 
 
 
Výstup teplého vzduchu 
 
 
 
Vstup vzduchu z místnosti  
 
 
Obsluha klapky vzduchu na 
spalování 
 
Uzavírání dvířek 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Symboly ovládacích prvk ů / obsluha 
 

•    Regulátor klapky vzduchu na spalování  
+ = maximální přívod vzduchu pro rychlé rozhoření 
I  = střední vytápěcí výkon 
– = nízký vytápěcí výkon 
 
• Obsluha dví řek s bo čním otvíráním  
- zatlačit kličku směrem ven: otevřít dveřní rám 
 
- „uzavření“: 
V otevřené poloze dvířek (úhel otevření > 20°) pusťte kličku, dveřní rám se sám uzavře                 
a zařízení je připraveno k provozu. 
 
 
 

       Obsluha dví řek s výsuvem  
 

- nadzvednutí = otevření dveří 
- spuštění = uzavření dveří  

 
• Vratná klapka topné plochy  

- otočení doprava: 
Spaliny budou vedeny přes topné plochy. To může proběhnout jen při zavřených přikládacích dvířkách! 
- otočení doleva: 
Spaliny budou přiváděny rovnou do komína. Při tomto nastavení mohou být přikládací dvířka otevřená. 

 
• Komínová klapka  

- otočení doleva: 
Klapka se uzavře. 
- otočení doprava: 
Klapka se otevře. Spaliny proudí přímo do komína. Přikládací dvířka mohou být 
otevřená. 
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6. Dřevo jako palivo 
 

• Přípustné palivo  
Suché, správně skladované, přírodní dřevo (lepší je tvrdé dřevo), dřevěné brikety. 

• Čisté spalování  
Dřevo musí být suché ( vlhkost menší než 15%). Aby bylo dosáhnuto čistého, nízkoemisního spalování, 
musí být spalováno správné množství paliva. 

• Vedle nízké výhřevnosti způsobuje mokré dřevo také silné začernění skla dvířek. Vrstva sazí je po druhém 
až třetím zatopení normální. 

• Při spalování nedovoleného paliva zaniká veškerá záru ka! 
 
 

7. Zvláštní p ředpisy 
 
• Dbejte toho, že se povrch krbové vložky během provozu silně zahřívá. K obsluze krbu 

proto doporučujeme používat rukavici. Upozorněte na to děti a během provozu jim 
zabraňte přístupu ke krbu. 

• Vyhněte se hromadění tepla v obestavbě, mřížky nesmí  být během provozu uzavřené! 
• Každá krbová vložka je definována určitým množstvím paliva. Větší množství paliva 

může vést k přehřátí zařízení a jeho následného poškození! 
 

 
Maximální dávka paliva viz bod 3. Technické údaje 

 
Druhé přiložení by mělo proběhnout cca. 45 min po prvním. Další přikládání už potom 
většinou není nutné. Pokud ale chcete zařízení dále používat, musíte přikládací 
intervaly prodlužovat a snižovat množství paliva (o 0,5-1kg). 

• Pokud nebudou dodrženy dimenzační předpisy výrobce pro přívod vnějšího vzduchu a 
průřez komínu, odpadá  veškerá záruka. 

• V okruhu 80 až 120 cm  sálání krbové vložky (měřeno od předního okraje dvířek) se 
nesmí nacházet žádné hořlavé předměty - upřesněno v kapitola 3. Technické údaje . 
Přímo na krbové obestavbě nesmí být ve vzdálenosti 5 cm  žádné hořlavé předměty. 

 
Výkres: „a)“ v tabulce - technické údaje „bezpečná vzdálenost od skla“ 

 
 

• Konstrukce A1:  Tyto krbové vložky jsou vybaveny samouzavíracími  přikládacími 
dvířky, což znamená, že provoz s otevřenými dvířky není možný. Uzavírací 
mechanismy zamezí tomu, aby zůstala dvířka během provozu otevřená. Je 
zakázáno, na vložce provádět jakékoliv úpravy, které by dovolovaly otevřený 
provoz. Při přikládání dřeva musí být dvířka navzdory pružině otevřená a nesmí 
být blokována žádným upínacím zařízením. 

 
• Mohou se používat jen takové náhradní díly, které jsou výslovně doporučeny nebo  

nabízeny výrobcem. V případě potřeby se tedy prosím obraťte na Vašeho odborníka. 
 
• Ohništ ě nesmí být nijak pozm ěňováno! 
 
 

8. Přívod vzduchu k za řízení 
 

Krb bude plně funkční jen tehdy, pokud k němu bude proudit dostatek vzduchu na spalování. Před 
zapalováním se tedy postarejte o dostatečný přísun vzduchu na spalování. Klapku vzduchu na spalování 
otevřete a během celého hoření nechte otevřenou. Zařízení na ovládání spalování vzduchu nesmí být nijak 
pozměňována. 
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9. První uvedení do provozu 

 
• Vyjměte z topeniště všechny přiložené dokumenty a příslušenství. 
• Pozorně si prosím pročtěte tento návod na obsluhu. 
• V případě výstavby krbu mokrým procesem by uvedení Vašeho krbu do provozu mělo proběhnout nejdříve 

po 4 týdnech  po zhotovení obložení, aby všechny díly mohly úplně vyschnout. 
• Oheň by se v první hodině měl udržovat malý, teprve poté by se mělo přiložit odpovídajícím množstvím 

paliva. Maximální množství dřeva za hodinu ale také nesmí být překročeno! 
• Zápachy vznikající během prvních zatápění jsou běžné a vznikají vypařováním mastnoty, tmelů a laků. Tyto 

páry nejsou jedovaté , ale nepříjemné. Proto doporučujeme během prvních zatápění dobře vyvětrat 
místnost. 

 
 
 
 

10. Roztopení 
 

Pro správný a bezpečný provoz topeniště se musí dávat pozor na to, aby mohl komín vytvářet potřebný tlak. 
To musí být kontrolováno obzvláště při prvním uvedení do provozu (po létě) a v přechodné době (např.: při 
silném větru, mlze, atd.). 
Přidržte zápalku nebo zapalovač u otevřených dvířek topeniště. Pokud se plamen sám nevtáhne do 
komína, musí se v komínu pomocí silného tepla (např. hořícím papírem nebo třískami) vytvořit vztlak. 
Pokud se to nepodaří, musíte od uvedení do provozu upustit! 

 
• Táhlo klapky vzduchu na spalování otočte zcela doleva na pozici „+“. 
• Komínovou klapku, pokud je k dispozici, úplně otevřete. 
• Dolů položte větší poleno (1) a asi 2-3 další polínka (dub, buk, bříza) a na to třísky z měkkého 

dřeva (2). Doprostřed třísek vložte podpalovač (3). Nikdy k zapalování nepoužívejte 
benzín, alkohol atd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Asi po 5-10 minutách (když už polínka dobře hoří) nastavte táhlo klapky vzduchu na spalování  
     do střední polohy 50%. 

 
 
 
 
 
 
 
• Asi po 5-10 minutách zavřete komínovou klapku, pokud je k dispozici, o 50% (kličku otočte 

doleva). 
 
 
 

11. Topení 
 
• Klapku vzduchu na spalování otevřete na max. 50 % (střední pozici), jinak shoří naložené množství 

paliva příliš rychle a zařízení se může přehřívat. 
• Komínovou klapku, pokud je k dispozici, otevřít na 50 %, jinak shoří naložené množství paliva příliš 

rychle. 
• Všechny výdechové mřížky úplně otevřete. 
• Po cca. 45 až 60 minutách můžete přikládat. 
 
 

1 

2 3 
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12. Přikládání 
 
• Pomalu pootevřete dvířka a nechte spaliny odtáhnout komínem pryč ze spalovacího prostoru.  
     Pravý čas na přiložení přišel, jestliže už ze dřeva vznikly uhlíky. 
• Komínovou klapku, pokud je k dispozici, úplně otevřete. 
• Přiložte dřevo. 
• Uzavřete dvířka. 
• Komínovou klapku, pokud je k dispozici, zase na 2/3 uzavřete. 

 
 

 

13. Topení v p řechodné dob ě 
 

V přechodném období, tzn. při vyšších venkovních teplotách, může při náhlém zvýšení teploty docházet 
k poruchám tahu, takže spaliny nemůžou úplně odcházet. Do topeniště tedy naložte malé množství paliva a 
nastavte regulátor vzduchu tak, aby palivo rychleji shořelo a tím se stabilizoval komínový tah. Abyste se 
vyhnuli odporu vznikajícímu ve vrstvě uhlíků, měli byste popel vybírat častěji. 
 

 
 

14. Otevřený provoz (za řízení s výsuvem) 
 

Otevřený provoz není povolený. Špatné spalování, zadýmování, nebezpečí požáru! 
 
 

 

15. Topení s keramickým tahem (akumula čním vým ěníkem) 
 
• Pokud je Vaše zařízení vybaveno keramickým tahem (nebo kovovým topným 

výměníkem), dbejte při provozu následujícího: 
• Odvod spalin do tahového výměníku může proběhnout nejdříve po 15ti minutách  

po rozdělání ohně. Jinak může dojít k nekontrolovanému úniku spalin přes těsnění 
dveřního rámu. 

• Během hoření se nesmí otevírat  dvířka topeniště (únik spalin). 
• Při p řikládání  musí být nejprve otevřená vratná klapka, teprve potom se mohou otevřít  

dvířka topeniště. 
 
 
 

16. Údržba 
 
• Pravidelně a včas odstraňujte popel z topeniště a vyprazdňujte popelník (volitelné příslušenství). 
• Pokud není topeniště čištěno od popele pravidelně, vzniká nebezpečí, že se otvory pro přívoz 

vzduchu na spalování ucpou a zařízení se poškodí. 
• Zařízení může být čištěno pouze  v chladném stavu. 
• Aby byl zaručen bezvadný provoz, musí být krbová vložka a spalinové tahy (pokud jsou k dispozici) 

čištěny min. 1x ročně nebo podle potřeby. Keramické a kovové spalinové tahy se čistí speciálními 
čistícími otvory. Potřebné práce by měly být provedeny výrobcem zařízení nebo vhodnou odbornou 
firmou. V tomto případě doporučujeme uzavření smlouvy o technické údržbě. 

• Komín musí být také pravidelně čištěn kominíkem. O potřebných intervalech by Vás měl kominík 
informovat. 
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Čišt ění skla u vložek s výsuvem: 
 

 
1.) 
1 a 2: Zablokujte zdvih dvířek 
3: Dvířka uvolněte nahoru a dolu 

 
2.) 
Otevřete dvířka 

 
 
Čišt ění skla u 71x51 S3, 71x57 S3 a 55x51 S3: 
 

1.) Západky proti vysunutí dvířek se nachází 
na levé a pravé straně zařízení. 

2.) Nejdříve použijte přibalený klíč na závoru 
(viz vyzobrazení). 

  

3.) Když otočíte závorou pomocí klíče 
směrem nahoru, proběhne odblokování. 
Tento proces musíte provést na obou 
stranách. 

4.) Nyní dvířka opatrně vytáhněte až nadoraz. 

  

Nyní můžete sklo vyčistit pomocí čistících otvorů. 
Po vyčištění v opačném pořadí uzavřete dvířka a zablokujte obě západky. 

 
• Před čištěním přikrejte parapet krbu a podlahu.  
• Na sklo naneste speciální čistič a nechte chvilku působit. UPOZORNĚNÍ: těsnění dveří a skla 

nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo čistícím prostředkem, jinak bude tvrdnout a nebude správně 
fungovat!  

• Uvolněnou špínu setřete savým hadříkem nebo papírovou utěrkou. 
• Nakonec dvířka zavřete tak, aby doléhala, zástrčku uveďte do původní polohy. 
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17. Chování p ři požáru v komínu 
 

Pokud budete používat nevhodné nebo vlhké palivo, může na základě usazenin v komínu dojít k jeho 
požáru.  
Chování při požáru v komínu: 

• Zavolejte hasiče a kominíka. 
• Uzavřete přívod vzduchu na spalování! 
• Umožněte přístup k čisticím otvorům (např. sklep a půda)! 
• Z komína odstraňte všechny hořlavé materiály. 

Před novým uvedením krbové vložky do provozu o tom musíte informovat kominíka a nechat komín 
zkontrolovat na případné škody! 
 

 

18. Vyzdívka topeništ ě 
 
Vnitřní vyzdívka krbové vložky se skládá z Keramottu: vysoce kvalitního materiálu se speciálními 
technickými vlastnostmi a odpovídající optikou. Tato vnitřní vyzdívka může během nebo po provozu 
vykazovat vlásenkové trhliny, které ale nemají žádný vliv na správnou funkci; výměna takových dílů není 
nutná. 
 
 

19. Vysouvací dví řka - lineární kolejnice  
 
Obě lineární kolejnice musí být alespoň 1krát ročně promazány. Vytáhněte dvířka co 
nejvíce a do míst (kolejnic) vyznačených šipkami naneste vysokoteplotní mazivo (Fin 
Grease, -30°C až 220°C). 
 
 

20. Co, když ...? 
 
...  oheň doutná nebo sám uniká do místnosti? 
• Je komínová klapka otevřená? 
• Je roztápěcí klapka (u topné plochy) ve správné pozici? 
• Je regulátor vzduchu otevřený (+)? 
• Používáte suché dřevo? 
• Není vnější teplota příliš vysoká (>15C°)? 

 

... místnost se dostate čně nevytopí? 
• Jsou mřížky konvekčního vzduchu otevřené? 
• Vede roztápěcí klapka spaliny přes topné plochy? 
• Není tah komína příliš vysoký? 
 

... dochází k p říliš rychlému a nekontrolovatelnému ho ření? 
• Byl po dosažení provozní teploty topeniště omezen přívod vzduchu na spalování 

(+ / -)? 
• Je těsnění na vnitřní straně dveřního rámu v pořádku? 
• Jsou dvířka topeniště správně uzavřena? 
• Není tah komína příliš vysoký? 
 

... keramické sklo se velmi rychle za čerňuje? 
• Plynulé začerňování skla po 8mi až 10ti hodinách hoření je normální.. 
• Používáte suché, přírodní dřevo? 
• Dosáhla krbová vložka provozní teploty? 
 
 

21. Které údaje pot řebuje Váš krba ř? 
 
• Pokud Vaše vložka vykazuje nějaké vady, Váš krbař bude potřebovat následující 

údaje: 
- Identifikační číslo a typ přístroje 
- Originální fakturu (datum zakoupení) 
 

• Typový štítek najdete v topeništi pod vloženým  kamenem / litinovým roštem / 
popelníkem. 

Typový štítek 
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Prodejce 

Instaloval 

Zákazník 

pro 

 
 

22. Záruční podmínky 
 

Instalace a předání přístroje odbornou firmou jsou předpoklady pro záruku ze strany výrobce, stejně tak  dodržování 
platných stavebních předpisů. Na Vaší krbovou vložku se vztahuje záruka na bezvadnou funkci těla 6 let, na všechny ostatní 
ocelové a litinové díly 2 roky od data zakoupení. Ocelové a litinové díly, které během záruční doby vykazují vady materiálu 
nebo zpracování, budou nahrazeny jinými. 
Neposkytujeme žádnou záruku na díly podléhající opotřebení (např. Keramott, izolace, podlahový rošt), povrchový nátěr, lak 
a sklo. Naše záruka zahrnuje bezplatné dodání nových dílů. Pracovní a transportní doba není zahrnuta. Neoprávněné 
uplatnění záručních nároků bude vráceno uživateli. 
 

V případě potřeby využití záruky ustřihněte a předložte Vašemu prodejci AUSTROFLAMM! 
 

 

ZÁRUČNÍ LIST 
 

 
Datum prodeje 
 
 
   
 
Model 
 
 
Sériové číslo 
 
  
 
(viz typový štítek) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výrobce:  
Austroflamm GmbH 
Austroflamm-Platz 1 
A-4631 Krenglbach 

 


