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řiručku důkladně prostudqval nřffdfipuřvryrim. Polard to rynwhtrg může to
být pokladano za'§§SPRAVN§ IJtrVAt§r' a záruka rnůže b;ýt neplatna.
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1 IN§TALAC§ _ M{}NTA?,
unčEl§o pno msTAru;ícfito

1.1 lt{ormy a přtdpisy §

. Čtete poeorně obsah tóto pfiručky, obsahuje důtežite infgrmace a po§ny pťo instalaci,
užívani, údržbu a bezpečnost tohoto produktu.

. Zařizeíú musí být nainstnlovano v prosťedi, které je vhodné pro jeho instalaci a užívání a
instalaoi musi provadět odpovčdná osoba. Veškeré platné zákony, nonny a předpisy pro
instalaci musi být dodržovány, zvláště s ohledem na protipožirni octrranu.

. Tgrhpolpgigk{*pti§ojosí a _in§telač$í ;ařízeni musi být prováděna kvalifiko:a{tými
prpsgynl, ky*z,mgpně,nými qv_dat c§tiťikát g avhpy§§t podle Rl§§týgh n§§mŘtivu a gqr§§l..

l Je nutno respektovat veškeré předpisy §ýkajicí se úr,emního, či prumyslovóho planovriní

města, v rámci ckologie při instalaci tohoto zŇzew, V každém případě by vždy měla být
použita bezp ečno strn zaři zení.

r lnstalace musí být provedega fi certifikovana podle platných n§rel& tlkajících s9
instalace, připojení odváděných zplodin, elekfriny, vody, verrtilace / odsávani.

. Výrobee odmitá veškerou odpovědnosto způ*obenou nesprávnou instalaci,
používáním, ťrpravami, údržbou nebo nerespektování pl*tných norem.

1.2 Prvofaí úkony
t Odstraňte obal.
. Př§d instalaci kontrolujte, zda je zařizeni neporušeno. V pfipadě pmhyb zŇizani

nepoužívojte a volejto dodavatele.

'§ffiplutoqf nrateriál paďi do r.vláštního kontejn§ru pro reoyklaci.

I.3 Umístění z;aťlzení

l řrostor pro instalaci musí mít :
Vhodnou podlahu pro hmotrrost zařízení a jeho tepelnou radiaci, jinak je nutno

použít ochramrá opaďení. {napr. desku pro rozložení nosnosti).

Vhodnou ochranu před tepelným zářenim, aby nebyl abudova atrožena ohněm.

Je *eba nainstalovat zařízeni tak, aby odvod zplodin a čištčni komína bylo snadné.

Minirnátní vzdálenost od hořlaqých materjálů ( Bezpečnasfrrí vzdálenost)

Vhodná vgntilace podle plaetých norem,

OCHRANA PODLAHY

o z,ašizwti musí byt umistčno na žaruvdorný povrch. v případě hořlavého podkladu
(koberec, parkety) je nutrro podtožit nehořlav} podklad (nerezová ocel, keramika, atd.), s

následujícími rozměry :

Vzdálenost vpředu r 500 mm;
Vzdálenost po stranách r 300 fitm;

Vzdálenost vzadu > 100 mm.



od hořlavěho materiálu :

A>400mm B>100nrm C>100mm
od hořlavého rnateriálu a armovnnó z&t zbetonu:

A>800mm B>200mm C>300mm
Minimální vzdá mezi k*qrny a jnkýmkoliv noYlayjm předmětem je 1,§

l-1

§
:§

Mod. 176 N * 176 NL Pro model Monella t75,176.

l".4 řřipojcní

t př§d připojenim kontrolujte teohnickó údaje na štítku (kapitota 4.} a také, rda odpovidají

údajům, požadovarqým v obj ednávce.
t ve$tterá zař{iu*rnpro spalovriní biomasy, evláštč dřeva, mu§i odvádět zPlodinY hgřeni do

kouřového kanálu, který byl vystavěn podle plabých norem,
t Nástedující polryny popisují "informacs pro správnou instalaci" a vztahuji se k plntn}m

normám, ale přesto nemají být poklád,ány zavyčerpávajicí podle pokynŮ pro montáŽ.

§§§TAYA rŘÍnunY r&o zpLoDINY

Zařizetuje vybaverro přirubou pro odváděné zplodiny pro vertikální připojenÍ, avŠak i zadni

připojení jc mohró. Přiruba pro zplodiny

Vertikalní přiruba pro odvod zplodin
. umistěte přírubu nad desku (obr.l) a upevnčte ji k

desce, pomocí přiložoqi ch §roubů. Dbejte, aby
šrouby byly umistěny správně.

/
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. komín nebo odvod musí mit následující vlastnasti:
Doporučuje se přečíst a respektovat vše, do je uvedeno v odstavci 1.1

Dobré těsnění spalovacich produktů, nepropustrtost a dokonalou izolaci dle předpisů
a norgm ,*

Odvod zplodin musi b}t vyroben ze swoviny, vhodné pro noímálni mechanické
namáhaní, teplotu, vlivy sp*lovan;ých produktů a jejich kondenuátu.
Prutok musi být vertikólní, s odchylkami ne více než 4§o.
§právní vzdálenost od hořlavého nebo spalovaného materiál§, izolovaná
vzduchovou mezerou nebo správqým izolátorem.
Vnitřní }nr}rová část, čtvercová nebo obdélniková část by nrěla mtt naoblené rohy,
s poloměrem n9 méně než 20 mm.
Vnitřní část by mčIa být stálá, volná a samostatná.
Obdólníková část s poměrem sťan max. 1,5 ,

Všechny pokyny výrobce musí blt respektovany s ohledem na část a v}robní
vlastrrosti kcmína nebo odvodu rylodin. Pro avlá§tní část, odchylky části nebo ce*tu
je nutná celková kontrola systému odvodu rplodin.
Doporučujs §8, aby odvod zplodin byl vybaven ,,konroroď' pro pevný materiál a

shromaždbvání kondenzátu, umistěný pod }udlem odvodu zplodin, ke které je
snadný pfistup a je možné ji snadno otevřít. Měla by bYt takó opaťena těsněním

,,malé dvcřs", l§ůli kontrolg.
V připadě požriru komína nebo odvodu zplodin, použijte správný systém pro uhašení
plamenů a zavolejte hasiče.

zAŘiz§Ni pno pŘIpoJ§Ní xn KoMíNu A oDvoDu zpLoDIN A onsÁvÁtqi
pRoDUKrŮ sp*rovÁNÍ (čtěte norínu LNI 106s3)

. odvod zplodin by měl přijímat zploďiny pouzs z jediného topného zalizeni.

. Je mofuié realizovat zařizenl, skládajicí §§ z komina a kamen pro vaření z jediného
odsávacího bodu komína, pro které však musí ýroboe zajistit stavební charakteri§tíky
odsávaciho kanálu.

. Je zakázáno pfipojovat na stejný odtah topnó zařizexú a kucbyňsh} odsávač"

. Je zakazáno připojovat hlavu odsavací §ubkT, i když je to v oteťenóm prostoru.

. Přimé zplodiny musí jít nad sťochu a odsiivaci trubka rrrrrsi mit r,liše uvedené vlasfirosti.

čnrlčxe §RyT) KoMíNÁ

. Čepička komína musí mít následující vlastnosti:
Doporučuje se číst a respektovat údaje uvedené v odstavci l. 1

Vnitřd část je stejná jako u komina.
Výstup odsávací části nssmí být níže, než dvojnásobsk vniťrri části komina,
Je vyrobena tak, aby zabránila vstupu deště, sněhu, či cizím předmětům a zajistila
řádný odchgd produktů spaloviiní, při jakémkoli větrrr.

Je umístěna tak, aby zaručila správné raqpqilení eplodin, zvláště v oblnsti apě§rého
vtahování. Tato oblast má různé rozměry a utváření při sldonu rohu kryfit, takže je
nu§ro nastavit mininrální ťšku, jak je uvedeno v následujících tabulkách:
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PRIPOJ§NI K ODTAHU

l Pfipojení topného zŇLzeal k odtahu / komínu vyžaduje konúolu, r.da odsavaci trubka
nepřisává volnou část odtahu

. používejt§ pouz§ ťubky, dodávané s těsněnim.
r Nepoužívejte horizorrtální trubky ( max 1 metr ) a oblouky"

The tube hole in tlr* fuel ha* t* be *ea

To ttot insert tube too deep inside Ťuel

§PALOYÁNÍ §a vznuc§§M, pfuvÁnĚNÝTr{ rninao z v§M(ornrÍno
PRo§TŘ§§Í

. Doporučuje se číst a respektovat vše, co je napsáno v odstavci l. t
l ZŇzeru musi mit doxtatečrré množstvi vzduchu pro spaloviiní, dodávané z vnějŠiho

prosťedí.
I vstrrp tohoto vzduchu rrrusi mit násleůuíui vlastnosti :

§) Celkovou volnou plochu min. 200 cm2;

b) Připojení přímo s prosťodím instalace ;

c) Sehrana mfiží nabo pletivem {poror, aby to nesnížilo požadovnnou plochu pro sání,

dle boáu a) umístěni tale, aby nedochaeelo k překÉňkám.
. přísfup vzduchu může být také zajištěn z vedl*jší misfirosti, ale pfrvod musi b}t stále

volný a připojelry předem. Žaany komin nebo odsávani nesí§í být přítomny v okoli
instalace neba poblíž.

l uvni§ vedlejši mistnosti musi mlt vstup vzduchu stejné vlastnosti, jak je uvedeno pod
bodyaac.

. Vedlejší mistnost nesmi být používána jako garáž,sklad hořlavých materiálŮ, atd.

POZNÁMKÁ: Odsávaci ventilátory, pokud jsau v pť§vo?u ve stejné mlsínosti nebo prostaru
jaln zařteenl, muřtgu p*sobtt problémy.

POZhíÁ^ríKÁ :Mtstnnst instalace se nesmí d*stat da padtlala* působeného jinýnri zařízenÍml,

3ako odsávače, kamlny, odsávací odtaíty, které se nachůzí. v té mi§ínosti nebo v přilehlé



Techniché údaje IWod" MONELLINA
176 N

MUNELLINA
176 M,

Sířka nrín 560 560
Hloubka Inm 500 500
Výška Inm 940 940
Hmobrost ks I23 l25
pniměr odkoďení mm 130 130

Celkow tepelonÝ příkon kW 10.8 l0.8
Jmenoviý wkon kW 8.0 8.0
§mise při CO
hI |3%\

a//o 0.160 0.160

COz o//o 7.45 7.45

učinnost spalovánl o//o 74.2 74.?
Teplota spalin 0C 245 245
pďrtok spalin pJs 8.94 8,94
Vvtápénýprostor (izolovaruiprostor) m' 2ů0 200
Vl,tápěný prostor (velmi dobře izolované)

{
m" 110 l10

podtlak komínu Pa 10 l0
PředepsanÝ tah: Min _ Mnx Pa l0+20 l0+20
Palivo Lesra di Faggio pezzatura'o}"
§poťeba paliva kg 2.5 2"5

Doba přikládání minuti 60 60
Otvor spalinovó komory
ťLxH)

ínm 24SJú00 240x200



2 roužiyÁNí - unčnxo pno ažw xTnLE
2.1 Důležité výsťra}ry
. Čtěte pečlivě tyto instrukce, kleré jsou důležité pro užívi{ní, údržbu a bezpečnost zařizení.
t Tato příručka musí být kompletně prosfudovanď, v pfipadě, že neojg to možno poktádat

za nsvhodné uživaní zaůizrru trÁy že nemáte právo ho užívat. Používejte tuto
přiručku a uschovejte ji a čtěte kdykoli je to nezbytné"

. Zaíizrxú uvedené v této přiručce by měl používat jen poučený člověk,
: zahzení by nerněl používat začámčník.
. Funkční z&zení vytváří vysoké teploty na někteqých vnitřních i vnějších povrcších,

kterlch se uživatgl může dotknout, takže je zapaďehi maximální opatrnosti!
l zařizetúje nutno považovat za aktirmi oblast tepelne ýměny s hor§imi powchy, tkaže je

na mistě nejvyšši opalrrrost, aby nedošlo k přírnému kontakfil dětí, zvířat, atd.

. pro otevíraní dvířek používejte vhodné nařadi,
l ZŇíxetn správně pracuje se eavřerqfmi dvířtqy a horními prstenci zcela smontovanýrni.

Pokud se rozbije okónko dveří / nebo poškodí nebo v připadě špaeré funkco, neni možno
zahzera anov§ zapálit, dokud není problém odstraněn.

. provoz zašizeni musí být vždy pod dohledgm.

. provoz zaňzcní musí být vždy pod dohledem.

. každý úkon údržby, každá oprava nebo qimčrra rrrrrsí fo,t provedena kvalifikovaným
personiilem nebo asistencí z cartť:a. Používojte pouze původní náhradní díly.

I Neupravujte zařizení, nezakrývejte veduchové otvory nebo §tvory pro t§pelný ťsfup.
. Běhsm instalace je nutrro respektovat každou platnou místní či evropskou normu.
. Je nutuo slEdovat beapečné vzdalenosti od hořla{ých materiálŮ a respektovat vŠechny

pokyny, obsažene v kapitole l-

2.Z Palivo
r Použivané palivo je : PŘ§vĚNÁ P_QI{§NA.l {gp.tr ,:_§.pni povalt;no Břív+t lqk*J,i*.n*§,rq*qp.Pq uh|i., Nepouživejte paliva jako: lcukuřice,

arašidy, §s§, slámu, Nepoužívejte arri dřevo v paletách nebo odpad z lesních prací, jako dřevo z akátŮ,

jehličnanů, ovocných skomtl, mohou poškodit rnitřek zařízerý a jeho firnkci.

§PAtoYÁNÍnŘgva
r Dřev§ pro spalování se klasiíikuje dle:

V§LIKO§TI MAT§RIÁLU
YtHKCI§TI

r Dřevo, které doporučujeme jako
palivo je; buk, délky 25+30 cm §

P.C.I. (vnitfui energie) 4,3 kWhrkg.

IDENTIruŠÁCE č.. ZNÁč§Ni
ROUŮUĚRDŘ§VA
Tondelir:
Truoioli
Pilinv

t
2
3

lrEtI(ý
vLOČíff
JEMNý

MAT§RIÁL:
§mrk - modřín
Dub - buk

1
,

JEHLIČNAI§Y
LI§TNATÍ

VLHKO§T Yb l
>3§
14*3§

<14

1
,

3

čnnsrvÉ
srŘrnlrň
§BzÓNt§Í

§§žÓr.'{NÍ
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rutné uchovávat dřevo na suchém a ' ]:

čistém místě.
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r Tepelný qýkon dřeva zilrži n& jeho § r
vlhkosii v 6/o. (viz tabulku)" 
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2.3 Začátek

r Než začnete zařizení používat, je nrrero učinit každý úkon, $k{icí se montáže, připojení

na odvod kouře i odvodu spatin. Při prvním zapaleni se dokončí proces sušení natřených

částí i tmelů, takže to zpťrsobí zápavh. Yštrejte, až zápach zxlizi. Kompletú proc§§ sušeni

skončí po několika zatoponích.

. Zařízenije topidlo na dřevo s funkci dle normy EN 12S15. Díliy jeho konsťukci z litiny,

má zaťizeni velkou tepelnou účinnost. Kíyt je vyroben ze smaltované oceli, je vidět na

modelcch, že dvířka píCI přikládrlni a dvířka trouby mají keramické sklo" Normální modgl

má připojeni na odvod n&pravo, ale je k dispozici také modgl s připojením nalevo.

pfuru,ÁnÁNí par"ive

. Do zafieení se přikládá manuálně během jeho funkce,
t vkládání paliva se má provádět, když je plamen ng minimu, eby ze dvířek nounikal kouř.

t Pro otevírání dvřek paužívejta přiložend nařadi

zatrÁmnÍ a FUNKCE

Důležité: pro zahájení nikdy rcpoužívejte alkohol, palivo či jiná tekut paliva,
V případě, že začnet§ topit v chladqfch dnech n*bo za podmínek nízkého tlaku vzduchu,
doporučujc se ohřát odtah př§d zahájením tak, že uvniď zapňlitn několik listů papiru,
l Pro množství paliva, čtětc prosirn,,Technickó údaje".,

ZAPÁtENÍ
. Vložtg do spalovaciho pro§tcru několik řísek nebo papíru, asi 0,5 kg dřeva v malých

kusech, Otevřete a*e|aprimr[rní i sekundárni vzduch, zapalte papír a zavřete dvířka"
f Když je zařizení zce|azapáleno, přidejte několik včtších kusů dřCIva, Spakujte terrto

po§tup, až nahz§:ní dosahlo ,,hodinorých dáveť', jak je uvedeno v technic§ch údajich,
potom upravte primrární a sekundi{nú vzduch jak je uvedeno v kapitole Regulace.

. přikládat da zňzení se má tehdy, když je plamen malý, abyste se vyhnuli úniku kouře a

spalovacích produl*ů.
. Běhom funkce zařizerli se doporučuje pcužívat popelový ro§t, aby se prostor vyčistil od

popela a abytků usazenin. y .Jn r - ! P ,_t,._ _ *,!i.í*_-_' **--r,;!l- 
' 
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ffi
ZAPÁtaNÍ

Zavřeno Otevřeno

?rímtírni vzďuch přívo d

Vložte do spalovacího prostoru několik řísek nebo papíru, asi 0,5 kg dřeva v malých
kusech. Otevřete zce|aprimárni i sekundární vzduch, zapalta papír a zavřete dvířka.
Když je zŇízrxú zcalazapáleno, přidejte několik větších kusů dřeva, Opakujte teí}lo

postup, {z zašizrrudosahlo,,hodinoqých dávek", jak je wedeno v technic§ich údajich,
potom upravte primrirni a sekundarní vzduch, jak je uvedsno v kapitole Regulace.

Přikládet do zŇízení se má tehdy, když je plamen malý, abyste se vyhnuli úniku kouře a

spalovací clr produkŤů.

Bělrem funkc* zďtzeui se doporučuje používat popeloý rošt, aby se prostor vl,Čistil od
popela a zbytků usazenin.

bprávná iunkce zařízení probíhá POUZ§ § OT§\rŘ§NÝnn KRYTEM

Dvířka

Fig. 1

zavreno
Zať§n0

Prostar pro
pulivo

otevřeno oteťeno



V případě , ž* začináto se áhav},mi uhliky, pelstupujte naďedovn& 
**J ť'*"'v"'

t Nahrňte žhavé uhlil§, do sťedrr pro§toru.. Otevřete plně primánť vzduch akarťoý ventil.

' PoČkejte několik minut, až se objeví dostatečnli Plamen pro nové zapálení.
' PřiloŽte někotik l§u§Ů dřeva a počkejte až dojde t,ipne*u zapáterri.r Vrat'te Primární vzduch a kouřov§ ventil do normální polohy, jak je uvedeno v kapitole

,,R§gula§§".

P$HYBY R0ŠT§M {obr. 7)

' PohYbováníP roŠtuPropadne popel dolů do zásobníku na popel a prostor bude vžÁy čisli
připraven;i pro přikládání dalšího dřeva.

zÁsorruíK NA pop§t
r Tento zi{sobník b.1 m§t být r,y,p.razdňov;in pomocí topelné n:kavice" Vyprazdňovat se má

tehdy, když je eařiuant chladné.J Záscbník na PoPel je umístěn pod spalovacim pró§íOreln, je nutné otevřít popelová
dvířka.

' VYPrazdriováni zásobniku na pcpel so musí provádět ,když j*, zaňevru zgelasfudené.pcuor na sklo nebo horké části,

' N.eeaPomaňte easunout zásobnik na popel rpět na misto" používáni zařiz*nl baa
zásobnil*u na popel je nebezpečné"

' PouŽÍvejte tePelnou rukavici pň vyprnr,dňování, pokud jt zŇizmístálg tnplé.

papelnik

Fig. 2



zÁsornix NA řop§L
l Tento zásobník by měl být vyprazdňovánpomoci tepelnó rukavice. Vyprazdňovat se má

tehdy, když je zařtzetú chladné.
: Zásabník na popel je umístěn pod spalovacimprostorem, je nutné oteťít popelová

dviřka.
r Vyprazdňování zásobníku na popol se musí provádět, když je zŇizení zcela studené.

pozor na sklo nebo horké části.
. Nezapomeňte xasunout zásobník nn popel zpět na misto. použivání zařizenl beu

zásobnilnr na papel je nebezpečné.
r Používejte tryelnou rukavici při vyprazdňoviiní, pakud je zaíixení strt]e tepló.

r Y§NTIL rRIMÁmEÍHo VZDUC§IJ
l Zňzení je vybaveno regulací primárního vzduchu, která je na spodní části spalovaciho

pro§toru (Obr.?), je nutno otevřít zásobnik na dřovo, Ovladač sekundárního vzduclru je
umístěn v horní časti spalovacího prostoruo ten dovoluje zlepšit funkci zařizertt a tepelnou
energii, což má za následek nižši emise CO" Další ovladač sekundárního vzduchu je

umistěn na dvířkách zařizení, viditelný na horní a dolni časti keramického skla, Pro
prodlouženi životnosti udržujte toto skio vždy čisté

Regulace výkonu
palivové dřevo

pozice primární vrduch
Pozice

Regulace přívodu pťimární vzduchu
# t tlÉ

Zavřgno 1/2 otevřeno Otevřeno

Regulace přivodu vzduclru pod rošt

Zavřeno

*

Otpťeno



uRč§No rmo užyeT§LE

Důležitá výstraha

. Jakakoli údržba a čištění musí b}t prováděno pfi {1pnutóm zašizetú, které je zchladlé.

. odpojte zeřizení od centrálního elokrickóho přivodu a teprve potom začněte s údržbou a
čištěním.

. zařír.ení musi být korrtrolováno na§imi kvalifikovanými pracovniky.

3.1 §§řná údržba

l Frekvence čišt&ú a údržby zašizeru ziivisí na kvalitě dřeva a jeho množství. vyšší stupeň

vllrkosti, popol, prach a chemické přisady obsažoné ve dřevě, zvyšuji poťebu čištěni a
údržby, takže opět doporučujeme používat dřevo vysoké kvality.

t Čištěni spglpyapihq prostoel: Pro ziskaní nejl"epšího vlkonu běhgm použivání zařízení, je

"ttňTfrtit-iosi 
pióstoru spalovani KAŽDÝ'DEN, zbavit ho všech usazenin, vyčistit

všechny otvory na drrě a wátit ho na rnísto.
. Yp§i§í Ě.i§Jš.:rn. Tento úkon se musí provádět za studenóho stavu zaťizeni.

Ocelové/litinové části: použijte prachovku se zvlašfidm čistícím prosďedkem,

- Okónkalkeremíka: použijte houbu se zvláštním čisticím prosťedkem, potom uďete

do sucha prachovkou.
* Naťenó óá§ti : Použijte prachovku a neu§ální mýdlo, potom uťďe do sucha.

čršrňr{í vttrrŘNíno onsÁvÁní KsuŘorrýc§ zpLoDII{ :

I Alespoň jednou za rok neba vždy, když je to nu&ré

. Č*te* uvniff provádějtg pouz§, když je zař{zeni sťude,né

Před započ*tím prací si připravte veškeré poďebné násřoje
3.1



3,2 Zvláštní ú drřbn (provád§ná kvnlifikovnným i prncovníky)

. x*žnÝ RoK §E §opo§uču.li NÁsr§§§Jící úxonry r}nnžny:
Celková kon§ola zňzeníkvaliílkovanými pracowíky
ČistěX §ubek odsáváni pb,ltll a korře.
Kontrola a eventuálni qhměnn §sněni..
konřola těsněni odtahu.

t §oporuřqiome zajistit si kont§kt na servis po prodeji

3.§ řříglu§enství

Se zaiizsním se dodává nósledqjíci přislu§enství :

. Fro přomí§těni usazcnin do spalovaci krnrory a pro pohyb -_-*-__}
aasobniku popela.

. pro horké čá§ť

Pourr pro modely Auror a. . " . , Valsntina ., o America,. . ". -

pro ěištěni odsáváni kouřov



3.4 Možné zr{vady a jejich vyře§*ní
zAvADA PŘičINÁ R§§§r{I
okérrko dvířek
spalování a/rrebo
spalovaci komory je

wlý,v , Ý

znecr§tene c§rnym
kouřem.

- §nižte tah <10 Pa.

-Nesprávni regulace
* Přiložcno přiliš rnnoho

paliva.
* Palivo s vysokou vlhkostí.
* Palivo špatrré kvali§,.

* Kontrolujte trubku odsávarreho
kouře, zda nelrl ucpaná

* Upravte kouřovtrd : rvyšte jeho
yýšk,r koncové jednotky nejsou
správné, zlepšete izolaci/tčsněni

* §cčtěte si kapitolu ,§egulace",
- §rrižte množstvi.

* Používejte suché dřevp.

- Přečtčte si kapitolu 'Talivo".

Není pravidelrr! tah * odsáváni korře neni vhodné
ngbo je znečištčné.

- Zařizeni ie zrrečištčné uvniř.

* Vyžridejts si zíi§{h korniníka.

- Vyčistěte zařizetú.

Z oďsaváni vychrizí
přiliš rnrroho
knavóho korře

- V gařizeni b3rlo zatopeno
xelen}m dřavem.

- Zařizeni je urnriř zrrečištěné,

* Zapahjtl zatizeni suclr}m
dřevem,

* Zavolejte asistenčni servis.

kouř uniká ze
zařizeni.

* Dviřka pro tnpeni nebo od
popele jsou oteťená.

* Tah je nedostakčný.

* Nesprár,ná regulace b$hem
zryalování kafirgn

* Zařiznni by nrělo §t
vyči§ěno"

- Zaťete dviřka.

* Volejte kaminika, aby
překorríro loval komin.

* Čtets kapítolu "Regulace" a-?oužívání paliv"
* Vyčistčte všechry spojovací

kubky n komín"

KqŤ{Ý zás +h lrl uqi h,ř;í,p rygvq* +p Ji§nliíi hqy,$ lrÝan i
prapqtqÍkv, !
Lincar S.p.A neodpovi dá za škody na věcech nebo lidech, niisledkem nesprávné instalace,
Úprav zaŤizeÚ, nesprávného uživání, špatné údržbv, či nerespektovriní platnýih norem, Pokud

!o společnost Lincar §pa uzrrá za vhodné, vyhrazuje si právo učinit úprav_v bez upozornění
kdykoliv.
Nčkteré části a přislušenství, lyobrazené v této přiručce nejsou v_wáběnv sériově takže je
nutno překontrolovat si eventuálni zqj,šené nriklad:ipři uzavíráí kupni smloury.


