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ČEŠTINA

      POZOR
            POVRCHy mOHOU BÝT VELmI HORKÉ! 

VŽDy POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE!

Během spalování je uvolněna tepelná energie, která přispívá k výraznému ohřátí povrchů, dvířek, rukojetí, ovládacích prvků, skel, 
kouřovodu a případně také přední části zařízení. Vyhněte se kontaktu s těmito prvky bez příslušného ochranného oděvu (ochranné 
rukavice, které jsou součástí dodávky).
Ujistěte se, že si děti jsou vědomy těchto nebezpečí a držte je daleko od kamen během jejich provozu.

ČEŠTINA - CONTENTS
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INSTALACE.

PŘED INSTALACÍ PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ OVĚŘENÍ.
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Děkujeme, že jste si vybrali naši společnost; náš výrobek je skvělým řešením vytápění vytvořeným nejmodernější 
technologií s vysokou kvalitou zpracování a neustále aktuálním designem, jež zaručí užívat si v naprostém bezpečí 
fantastický pocit, který Vám může poskytnout teplo plamene.

UPOZORNĚNÍ
TenTo návod k obsluze je nedílnou součásTí výrobku: ujisTěTe se, že je sTále k dispozici u zařízení, a To i 
v případě převodu/prodeje na jiného vlasTníka nebo uživaTele, nebo přesunu na jiné mísTo. je-li poškozen 
nebo ztracen, požádejte o další kopii místní technický servis. Tento výrobek musí být určen pro použití, pro které byl vyroben. 
je vyloučena jakákoliv odpovědnost, smluvní a mimosmluvní, výrobce za škody způsobené na lidech, zvířatech nebo věcech v 
důsledku chyb při instalaci, seřízení, údržbě a nesprávného používání.
Instalace musí být provedena kvalIfIkovaným a oprávněným personálem, jenž přebírá plnou 
odpovědnost za konečnou InstalacI a následné správné provozování Instalovaného výrobku. je 
třeba mít na pamětI všechny národní, regIonální, krajské a obecní právní předpIsy země, ve které 
bylo zařízení naInstalováno, jakož I pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze.
v případě nedodržení těchto opatření nenese výrobce žádnou odpovědnost.
po odstranění obalu zkontrolujte integritu a úplnost obsahu. v případě jakýchkoliv nesrovnalostí se obraťte na prodejce, u 
kterého jste zařízení zakoupili.
všechny elektrické komponenty, které tvoří výrobek a zaručují jeho správný provoz, musí být nahrazeny originálními náhradními 
díly výhradně autorizovaným servisním střediskem.

BEZPEČNOST
 � zařízení mŮže býT používáno děTmi mladŠími 8 leT a osobami se sníženými FYzickými, 

smYslovými nebo duŠevními schopnosTmi nebo bez zkuŠenosTí a znalosTí, pokud jsou pod 
dohledem nebo poTé, co bYlY poučenY o bezpečném používání zařízení a pochopilY rizika s 
ním spojená. 

 �děTi musí býT pod dohledem, abY bYlo zaručeno, že si nebudou se zařízením hráT.

 � čiŠTění a Údržba, kTeré mají býT prováděnY uživaTelem, nesmí býT prováděnY děTmi bez 
dozoru.

 �nedoTýkejTe se GeneráToru, kdYž máTe holá chodidla a mokrými nebo vlhkými čásTmi Těla.

 � je zakázáno měniT bezpečnosTní nebo reGulační prvkY bez povolení nebo pokYnŮ výrobce.

 �neTahejTe, neodpojujTe, nekruŤTe s elekTrickými kabelY vYcházejícími z zařízení, i kdYž jsou 
odpojené od elekTrické síTě.

 �doporučuje se umísTiT napájecí kabel Tak, abY nepřiŠel do konTakTu s horkými čásTmi 
zařízení.

 � vYhněTe se ucpání nebo snížení rozměrŮ oTvorŮ sloužících k věTrání mísTa insTalace, věTrací 
oTvorY jsou podsTaTné pro správné spalování.

 �nenechávejTe prvkY obalu v dosahu děTí nebo nezpŮsobilých osob bez dozoru.

 � během normálního provozu výrobku musí zŮsTaT dvířka TopeniŠTě zavřená.

 � kdYž je zařízení v provozu, je na doTYk horké, zejména vŠechnY jeho vnějŠí povrchY, proTo 
je doporučeno dávaT pozor

 � před zapálením zařízení po delŠí době nepoužívání zkonTrolujTe případné překážkY.

 � GeneráTor bYl projekTován na provoz v jakýchkoliv klimaTických podmínkách; v případě 
zvláŠTě nepříznivých podmínek (silný víTr, mráz) bY mohlY zasáhnouT bezpečnosTní sYsTémY, 
kTeré GeneráTor vYpnou. pokud k Tomu dojde, konTakTujTe Technickou servisní podporu a v 
každém případě nevYpínejTe bezpečnosTní sYsTémY.

 � v případě požáru kouřovodu se vYbavTe vhodnými sYsTémY pro uhaŠení plamenŮ nebo 
požádejTe o zásah hasiče.

 � ToTo zařízení nesmí býT používáno jako spalovna odpadŮ
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 �nepoužívejTe pro zapálení žádnou hořlavou kapalinu

 � kachle jsou ručně vYráběné předměTY a jako Takové mohou vYkazovaT mikroprasklinkY, 
FlíčkY a vadY sTínování. TYTo vlasTnosTi svědčí o jejich oriGinaliTě. smalT a kachle, vzhledem k 
jejich rozdílnému koeFicienTu dilaTace, vYTváří mikroTrhlinY (popraskání), kTeré demonsTrují 
jejich skuTečnou oriGinaliTu. pro čiŠTění kachlí se doporučuje používaT měkký a suchý hadr; 
pokud je používán jakýkoliv čisTící prosTředek nebo kapalina, mohlY bY proniknouT do 
prasklin a zvýrazniT je.

všeobecná upozornění 
odpovědnost  a la nordIca s.p.a.  je omezena na dodávku zařízení. 
vaŠe zařízení je zhoToveno v souladu s proFesionálními sTandardY, podle požadavkŮ TěchTo pokYnŮ a proFesních 
pravidel, kvaliFikovanými pracovníkY, kTeří jednají jménem společnosTí, kTeré přebírají plnou odpovědnosT za celé 
zařízení.
společnost  nordIca s.p.a. neodpovídá za výrobek upravený bez povolení a tím méně za použItí neorIgInálních 
náhradních dílů.
je povInné respektovat národní a evropské normy, místní předpIsy týkající se stavebnIctví, jakož I protIpožární 
předpIsy.

není možné provádět změny na zařízení. v případě nedodržování stanovených požadavků  a la nordIca s.p.a. 
nepřebírají žádnou odpovědnost.

prohlášení výrobce o shodě
věc: nepřítomnost azbestu a kadmIa
prohlaŠuje se, že vŠechna zařízení jsou sesTavena s maTeriálY, kTeré neobsahují čásTi azbesTu nebo jeho deriváTŮ, a že 
ve plnicím maTeriálu použiTém pro svaření není příTomno/použiTo v jakékoliv Formě, kadmium, jak vYžaduje reFerenční 
norma.

věc: nařízení (es) č. 1935/2004
prohlaŠuje se, že vŠechna zařízení, kTerá vYrábíme, maTeriálY určené pro sTYk s poTravinami, jsou vhodné k použiTí s 
poTravinami, v souladu s uvedeným nařízením es.

pravIdla pro InstalacI
insTalace výrobku a pomocných zařízení Týkající se Topného sYsTému, musí býT v souladu se vŠemi plaTnými normami a 
předpisY, a Tím, co sTanoví zákon. 
insTalace, přísluŠné připojení zařízení, uvedení do provozu a ověření správné FunkčnosTi musí býT provedenY odborně 
vYŠkoleným personálem odborným zpŮsobem v plném souladu s plaTnými právními předpisY, a To jak na vniTrosTáTní, 
reGionální, provinční a obecní Úrovni země, kde je zařízení insTalováno, Tak v souladu s TěmiTo pokYnY.
insTalace musí býT provedena oprávněným personálem, kTerý musí poskYTnouT kupujícímu prohláŠení o shodě 
zařízení, jenž přebírá plnou odpovědnosT za konečnou insTalaci a následné správné provozování insTalovaného 
výrobku.
výrobek je sestaven a připraven k připojení a musí být připojen přes armaturu ke stávajícímu kouřovodu domu. spojení musí být co nejkratší, 
přímé, vodorovné nebo umístěné mírně do kopce. Tyto spoje musí být neprodyšné.
před instalací proveďte následující ověření:

•	 výstup kouře vrchní - zadní - boční
•	 ověřte nosnost struktury, zda unese váhu vašeho zařízení. v případě nedostatečné nosnosti je třeba přijmout odpovídající opatření, 
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odpovědnost  a la nordica s.p.a. je omezena na dodávku zařízení (viz kapitola Technické Údaje).
•	 ujistěte se, že podlaha unese váhu zařízení a zajistěte vhodnou izolaci, pokud je vyrobena z hořlavého materiálu (ROZMĚRY PODLE 

REGIONÁLNÍCH PŘEDPISŮ).
•	 ujistěte se, že v místnosti, kde bude zařízení instalováno, je zajištěno dostatečné větrání, v tomto ohledu je velmi důležité věnovat 

pozornost oknům a dveřím s neprodyšným uzavřením (těsnění).
•	 vYhněTe se insTalaci v prosTorech s výskYTem hromadných věTracích poTrubí, odsavačŮ par s nebo bez 

exTrakToru, plYnových spoTřebičŮ TYpu b, Tepelných čerpadel nebo příTomnosTi spoTřebičŮ, jejichž současný 
provoz mŮže uvésT prosTor do podTlaku (reF. norma unI 10683).

•	 ujistěte se, že kouřovod a potrubí, ke kterým bude zařízení připojeno, jsou odpovídající, není povoleno přIpojení více zařízení 
do stejného komína.

•	 průměr otvoru pro připojení do komína musí odpovídat alespoň průměru kouřové trubky. otvor by měl být vybaven připojením na 
stěnu pro vložení vypouštěcího potrubí a růžicí. 

•	 instalace musí poskytnout přístup k operacím čištění a údržby výrobku a kouřovodu.

společnost  nordIca s.p.a. nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody na majetku a/nebo osobách 
způsobených zařízením. rovněž neodpovídá za výrobek upravený bez povolení a tím méně za použItí 
neorIgInálních náhradních dílů.

váŠ obvYklý mísTní kominík musí býT inFormován o insTalaci výrobku, abY mohl ověřiT jeho řádné připojení do 
kouřovodu a sTupeň jeho ÚčinnosTi.
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POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
Při instalaci výrobku musí být dodržena následující bezPečnostní oPatření:

a) aby byla zajištěna dostatečná tepelná izolace, dodržujte minimální bezpečnostní vzdálenost od zadní stěny a obou stran od konstrukčních 
prvků a předmětů, které jsou hořlavé a citlivé na teplo (nábytek, dřevěné obklady, textilie, atd.) (viz Obrázek 4 - A). VšEchNy miNimÁlNÍ 
BEZPEČNOSTNÍ VZdÁlENOSTi jSOu uVEdENy NA TyPOVém šTÍTku VýROBku A NESmÍ SE klESNOuT POd STANOVENé 
hOdNOTy (glejte izjava o zmoGljivostiH);

b) Před dvířky topeniště, v oblasti jejich sálání se nesmí nacházet žádný hořlavý nebo na teplo citlivý předmět nebo stavební materiál ve 
vzdálenosti méně než viz Obrázek 4 - A . tato vzdálenost může být snížena na 40 cm v případě, že je nainstalována ochrana, odvětrávaná 
a odolná proti teplu, před celým komponentem, který má být chráněn; 

c) je-li výrobek instalován na Podlaze z HořlavéHo materiálu, je třeba zajistit oHnivzdorný Podklad. POdlAhy 
Z hOřlAVéhO mATERiÁlu, jako je koberec, Parkety nebo korek, atd., muSÍ BýT POkRyTy vrstvou neHořlavéHo 
materiálu, jako je keramika, kámen, sklo nebo ocel, atd. (rozměry podle místní legislativy).  Podklad musí vyčnívat čelně alespoň 
50 cm a bočně o dalších alespoň 30 cm než je otevření plnicích dvířek (viz Obrázek 4 - B);

d) nad výrobkem se nesmí nacHázet Hořlavé složky (naPř. nábytek. - obývací stěny).

výrobek musí být Provozován výHradně se zasunutým PoPelníkem. Pevné zbytky ze sPalování (PoPel) musí být 
sHromážděny ve vzducHotěsné a oHnivzdorné nádobě. výrobek nesmí být nikdy zaPálený v Přítomnosti PlynnýcH emisí 
nebo výParů  (naPříklad lePidlo na linoleum, benzín, atd). nePokládejte Hořlavé materiály v blízkosti výrobku.

běHem sPalování je uvolněna tePelná enerGie, která PřisPívá k výraznému oHřátí PovrcHů, dvířek, rukojetí, 
ovládacícH Prvků, skel, kouřovodu a PříPadně také Přední části zařízení. VyhNěTE SE kONTAkTu S TěmiTO 
PRVky, BEZ OdPOVÍdAjÍcÍhO OchRANNéhO OděVu NEBO BEZ NÁSTROjů/PřÍSlušENSTVÍ (tePelně odolné 
rukavice, ovládací zařízení).
ujiSTěTE SE, ŽE Si děTi jSOu VědOmy TěchTO NEBEZPEČÍ A dRŽTE jE dAlEkO Od kAmEN BěhEm jEjich PROVOZu.

Použijete-li nesPrávné nebo Příliš vlHké Palivo, tvoří se v kouřovodu deHtové usazeniny (kreosot) s rizikem Požáru.

VČASNÁ iNTERVENcE
v případě požáru v potrubním vedení nebo v kouřovodu:

a) zavřete přikládací dvířka a popelník.

b) zavřete ovladače spalovacího vzduchu

c) Haste použitím hasicích přístrojů s oxidem uhličitým ( co2 v prášku)

d) vyžádejte si okamžitý zásah hasičského záchranného sboru

NEhASTE POŽÁR PROudEm VOdy.
když kouřovod Přestane Hořet, musí být zkontrolován odborníkem, aby se zjistily PříPadné trHliny a 
ProPustné body.
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- - - ROMANTICA 3,5 ROMANTICA 4,5

- - -

kW 5,0 6,0

kW --- ---

- - -

ηs % 66 56

PM

mg/Nm3

- -

OGC - -

CO - -

NOx - -

PM

mg/Nm3

--- ---

OGC --- ---

CO --- ---

NOx --- ---

Pnom kW 5,0 6,0

Pmin kW

ηth,nom % 76,0 66,0

ηth,min %

elmax kW 0,000 0,000

elmin kW 0,000 0,000

elSB kW 0,000 0,000

- - -

- - -

ČEŠTINA

Požadavky na informace týkající se lokálních toPidel na tuhá Paliva
(naŘíZení komise (eu) 2015/1185)

Identifikační značka (značky) modelu

Funkce nepřímého vytápění ne

Přímý tepelný výkon

nepřímý tepelný výkon

Palivo Dřevěná polena s obsahem vlhkosti ≤ 25 %

Sezónní energetickou účinností vytápění

emise při vytápění prostorů při jmenovitém tepelném 
výkonu (*)

emise při vytápění prostorů při minimálním tepelném 
výkonu (*)

Jmenovitý tepelný výkon

Minimální tepelný výkon (orientační)

Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu

Užitečná účinnost při minimálním tepelném výkonu 
(orientační)

Spotřeba pomocné elektrické energie - Při 
jmenovitém tepelném výkonu

Spotřeba pomocné elektrické energie - Při 
minimálním tepelném výkonu

Spotřeba pomocné elektrické energie - V 
pohotovostním režimu

Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti s elektronickou regulací teploty v místnosti 
a týdenním programem

Další možnosti regulace ---

(*)  PM = částice, OGC = plynné organické sloučeniny, CO = oxid uhelnatý, nOx = oxidy dusíku
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ČEŠTINA

TECHNICKÝ POPIS
Tato kamna na dřevo La NORDICA jsou vhodná pro vaření na grilu a v troubě a pro vytápění obytných prostor v některých obdobích, nebo k 
podpoře nedostatečného centrálního vytápění. Jsou ideální pro prázdninové apartmány a chaty/chalupy, nebo jako přídavné topení po celý 
rok. JAkO pALIvO se pOužívAJí DřevěNá pOLeNA. JEdNá SE O zařízENí S PřErušOvaNÝm SPalOváNím.
kamna jsou zhotovena z plátů pozinkovaného a smaltovaného ocelového plechu a smaltované litiny (dveře, čelo a deska).
Topeniště je vnitřně opláštěné jednotlivými litinovými deskami. uvnitř je plochá mřížka velké tloušťky.

pod dvířky trouby se nachází vyjímatelná zásuvka na ohřívání potravin se zavíracími dvířky (Obrázek 6 B). 
NIKdY NEvKládEJTE HOřlavé PřEdměTY NEBO maTErIálY.

PříSlušENSTví CHROMOVANÝ ROŠT 
KAMEN POHRABÁČ RUKAVICE Sada nerez nádoby

rOmaNTICa  3,5 / sTANDARDNí 
vYBAveNí sTANDARDNí vYBAveNí vOlITElNé

rOmaNTICa  4,5 vOlITElNé sTANDARDNí 
vYBAveNí sTANDARDNí vYBAveNí vOlITElNé

K vYHříváNí PrOSTřEdí dOCHází: žárem: přes vnější horké povrchy kamen je do okolního prostředí vyzařováno teplo.

kAmNA NA DřevO JsOu vYBAveNA OvLADAčI pRImáRNíhO A sekuNDáRNíhO vzDuChu, se kTeRýmI se upRAvuJe spALOvACí 
vzDuCh.

OvladaČ PrImárNíHO vzduCHu (přeDkALIBROvANý)

OvladaČ SEKuNdárNíHO vzduCHu (přeDkALIBROvANý)

pOTřeBNé NAsTAveNí OvLADAčů pRO získáNí JmENOvITéHO TEPElNéHO vÝNOSu je následující (viz kapitola TeChNICká DATA):

Ovladač  PrImárNíHO vzduchu Ovladač SEKuNdárNíHO vzduchu Ovladač TErCIárNíHO vzduchu

přeDkALIBROvANý přeDkALIBROvANý /

a - OvladaČ-KOuřE  (Obrázek 6)
(přepnutí z funkce sporák na funkci vaření-pečení a vytápění).
vpravo na horní straně sporáku, mezi krytem a výpustí kouře, je umístěna ovládací páčka ovladače kouře.
při stlačení páčky směrem dozadu sporáku, spaliny proudí nad troubou přímo k vypouštěcímu čepu (funkce sporák - POuŽITí PlOTNY); 
když je místo toho páčka vytažena směrem k sobě, plyny proudí kolem trouby a rovnoměrně zvyšují teplotu uvnitř (funkce sporák-pečení a 
vytápění - POuŽITí TrOuBY).

PrO zaPálENí OHNě postupujte následovně (viz kapitola zApNuTí) :
•	 přepněte ovladač kouře do polohy sporák pro usnadnění vypouštění kouře, (také otevřete eventuální škrtící ventil umístěný na 

kouřovodu).
•	 po rozpálení ohně s malými kousky dřeva a čekání, až dobře hoří.
•	 přepněte ovladač kouře do polohy trouba.
•	 uzavřete případnou škrtící klapku umístěnou na kouřovodu.

pOTřeBNé NAsTAveNí OvLADAčů vE fázI zaPalOváNí je následující:

Ovladač PrImárNíHO vzduchu Ovladač SEKuNdárNíHO vzduchu OvladaČ KOuřE

přeDkALIBROvANý přeDkALIBROvANý pOužITí pLOTNY
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ČEŠTINA

TECHNICKé ÚdaJE

definice: podle 

Konstrukční systém

Jmenovitý výkon (užitkový) v kW 

výnos v %

průměr trubky pro odvod kouře v mm

Kouřovod výška ≥ (m) - min. rozměry (mm) 

Podtlak při jmen.výhřevnosti v Pa

Spotřeba za hodinu v kg/h (dřevo s 20% vlhkostí)

CO měřeno při 13% kyslíku v %

Emise odpadních plynů v g/s - dřevo

Teplota odpadního plynu uprostřed v °C 

rozměry vstupního otvoru do spalovacího prostoru v mm (Š x v)

rozměry topeniště v mm (Š x v x h)

rozměry trouby v mm (Š x v x h)

Typ roštu plochý rošt

výška v mm

šířka v mm

Hloubka v mm

Hmotnost v kg

Požárně bezpečnostní odstupy kapitola BezpečNOsT

vyhřívatelné m3  (30 kcal/h x m3 ) 

(*) hodnoty jsou pouze orientační. Instalace musí být však dimenzována a kontrolována podle obecné metody výpočtu uNI eN13384-1 nebo 
jiných ověřených metod účinnosti.

(**) u budov, ve kterých se tepelná izolace není v souladu s předpisy o tepelné ochraně, je objem vytápění: typ příznivé stavební konstrukce 
(30 kcal/h x m3); typ méně příznivé stavební konstrukce (40 kcal/h x m3); typ nepříznivé stavební konstrukce (50 kcal/h x m3).

s tepelnou izolací v souladu s předpisy o úspoře energie je ohřátý objem větší. s dočasným vytápěním, v případě přerušení nad 8 hodin, se 
topný výkon snižuje o cca 25% .

Deklarované technické úDaje byly získány použitím silice bukového Dřeva tříDy „a1“ poDle normy uni en iso 17225-5 a 
vlhkosti nižší než 20%. použití jiných silic může znamenat nutnost provést určité úpravy a mohlo by způsobit oDlišné 
výnosy výrobku.

rOmaNTICa 3,5 rOmaNTICa 4,5

EN 12815 EN 12815

2 2

5 6

76 66

120 130

(*)  4  -  200x200  Ø200

12 (1,2 mm h2O) 12 (1,2 mm h2O)

1,4 1,8

0,56 0,89 

12,62 15,24

163 194

150 x 140 190 x 170

190 x 150 x 340 190 x 180 x 375

258 x 232 x 368 300 x 230 x 405

856 860

877 968

568 620

79 90

143 (**) 172 (**)
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ČEŠTINA

KOUŘOVOD
ZákLAdNí pOžAdAvky pRO SpRávNOu fuNkcI ZAříZENí:

•	 vnitřní část musí být pokud možno kruhová;
•	 být	 tepelně	 izolovaný	 a	 neprodyšný	 a	 konstruovaný	 s	 vhodnými	 materiály,	 které	 odolávají	 teplu,	 produktům	 spalování	 a	
případným	kondenzacím;

•	 být bez míst s nedostatečnou propustností a mít svislé uspořádání s odchylkami nepřesahujícími 45 °;
•	 pokud se již používá, musí být čistý;
•	 všechny části vedení spalin musí být kontrolovány
•	 pro kontrolu je třeba zajistit kontrolní otvory
•	 respektovat technické údaje v návodu k použití;

v přípAdě, žE kOuřOvOdy MAjí čTvERcOvý NEBO OBdéLNíkOvý pRůřEZ, MuSí BýT vNITřNí hRANy ZAOBLENé S pOLOMěREM 
NEjMéNě 20 MM. pRO OBdéLNíkOvý pRůřEZ MuSí BýT MAxIMáLNí pOMěR MEZI STRANAMI ≤ 1.5.

příliš malá část způsobuje snížení tahu. doporučuje se minimální výška 4 m.
Jsou	zaKázané , a tudíž ohrožují správnou funkci zařízení: azbestový cement, pozinkovaná ocel, drsné a porézní vnitřní plochy. Na Obrázku	1 
jsou uvedeny některé příklady řešení.

Pro	správnou	instalaci	dodržujte	rozměry	kouřovodu	uvedené	v	tabulce	TECHNICKÉ	ÚDAJE.	 	Pro	instalace	s	odlišnými	
rozměry	dimenzujte	kouřovod	podle	normy	EN13384-1.

OdTAh vyTvOřENý kOuřOvOdEM MuSí BýT dOSTATEčNý, ALE NE přEhNANý.
příliš velký průřez kouřovodu může vykazovat příliš velký objem pro ohřev a v důsledku toho způsobit obtíže při provozu zařízení; aby se tomu 
zabránilo, proveďte jeho intubaci v celé jeho výšce. příliš malá část způsobuje snížení tahu.

POzOR: pokud jde o realizaci připojení ke kouřovodu a hořlavé materiály, postupujte podle ustanovení normy uNI10683. 
Kouřovod	musí	mít	vhodný	odstup	od	hořlavých	nebo	spalitelných	materiálů	prostřednictvím	odpovídající	izolace	nebo	
vzduchové	mezery.
JE	ZAKÁZÁNO nechat v něm procházet potrubí zařízení nebo vzduchové přívodní kanály. je rovněž zakázáno vytvářet na potrubí 
pohyblivé nebo pevné otvory pro připojení dalších odlišných zařízení (viz kapitola přIpOjENí kE kOuřOvOdu OTEvřENéhO 
kRBu NEBO OhNIŠTě).

KOMÍn
ODTAH	KOuřOvODu	ZÁvIsí	TAKÉ	NA	KOmíNě.
jE pROTO NEZByTNé, ABy, jEdNá-LI SE O RučNí výROBu, ByLA výSTupNí čáST věTŠí NEž dvOjNáSOBEk vNITřNíhO pRůřEZu 
kOuřOvOdu (Obrázek	2).

vrchol komína musí vždy překročit hřeben střechy a zajistit vypouštění také v přítomnosti větru (Obrázek	3).

komín musí splňovat následující požadavky:

•	 Mít vnitřní průřez, který odpovídá tomu komína.

•	 Mít užitečný průřez výstupu dvakrát větší než je ten uvnitř kouřovodu.

•	 Být konstruován tak, aby se zabránilo pronikání deště, sněhu a jakéhokoliv cizího tělesa do kouřovodu.

•	 Být snadno kontrolovatelný pro případnou údržbu a čistící operace.

PřIPOJENí	KE	KOmíNu
výrobky s automatickým zavíráním dvířek (typ 1) musí být povinně provozovány, z bezpečnostních důvodů, s uzavřenými dvířky topeniště (s 
výjimkou úvodní fáze přikládání paliva nebo případného odebírání popela). 
výrobky s dvířky bez automatického zavírání (typ 2) musí být připojeny k vlastnímu kouřovodu. provoz s otevřenými dvířky je povolen pouze 
pod dohledem.

pOTRuBNí vEdENí dO kOuřOvOdu MuSí BýT cO MOžNá NEjkRATŠí, ROvNé hORIZONTáLNí NEBO MíRNě NAhORu, A NEpROdyŠNé.

přIpOjENí MuSí BýT pROvEdENO STABILNíMI A pEvNýMI TRuBkAMI, vyhOvující vŠEM pLATNýM NORMáM A přEdpISůM A, jAk jE 
STANOvENO ZákONEM, MuSí BýT hERMETIcky přIpEvNěNO kE kOuřOvOdu. 

vnitřní průměr spojovacího potrubí musí odpovídat vnějšímu průměru objímky pro vypouštění kouřových plynů zařízení (dIN 1298).

POzOR: pOkud jdE O REALIZAcI přIpOjENí kE kOuřOvOdu A hOřLAvé MATERIáLy pOSTupujTE pOdLE uSTANOvENí 
NORMy uNI10683. 
kOuřOvOd MuSí MíT vhOdNý OdSTup Od hOřLAvých NEBO SpALITELNých MATERIáLů pROSTřEdNIcTvíM OdpOvídAjící 
IZOLAcE NEBO vZduchOvé MEZERy. mINImÁlNí	bEZPEčNOsTNí	vZDÁlENOsT	JE	25	cm.

Podtlak	na	komíně	(TAH)	musí	být	alespoň	pascal (viz kapitola TEchNIcké ÚdAjE). Měření musí být vždy prováděno na horkém zařízení 
(jmenovitá výhřevnost). 

když podtlak překročí 17  pa (=1.7 mm vodního sloupce), je nutné jej redukovat instalací doplňkového regulátoru  tahu (škrticí klapka) na 
kouřovodu nebo v komíně, v souladu s platnými předpisy.

pRO dOBRý pROvOZ ZAříZENí jE NEZByTNé, ABy v MíSTě INSTALAcE ByLO přIváděNO dOSTATEčNé MNOžSTví vZduchu 
pRO SpALOváNí (viz kapitola vENTILAcE A věTRáNí MíSTA INSTALAcE).
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ČEŠTINA

PřIPOJENí	KE	KOuřOvODu	OTEvřENÉHO	KRbu	NEbO	OHNIŠTě
kouřový kanál je úsek potrubí, který připojuje výrobek ke kouřovodu; při připojení musí být dodržovány tyto jednoduché, ale velmi důležité 
zásady:

•	 ZE žádNéhO důvOdu SE NESMí pOužíT kOuřOvý kANáL, kTERý Má MENŠí pRůMěR NEž hRdLO výSTupu NA výROBku;

•	 kAždý METR vOdOROvNé TRASy kOuřOvéhO kANáLu ZpůSOBujE výZNAMNOu ZTRáTu NALOžENí, kTERá BudE MuSET BýT 
kOMpENZOváNA ZvýŠENíM kOuřOvOdu;

•	 vOdOROvNá čáST NESMí v kAždéM přípAdě NIkdy přESáhNOuT 2 M (uNI 10683);

•	 kAždé ZAkřIvENí kOuřOvéhO kANáLu výRAZNě SNIžujE TAh kOMíNA, kTERý MuSí BýT kOMpENZOváN OdpOvídAjícíM 
ZvýŠENíM;

•	 ITALSká NORMA uNI 10683 STANOví, žE ZAkřIvENí NEBO vARIAcE SMěRu NESMí BýT v žádNéM přípAdě vícE NEž 2 včETNě 
vSTupu dO kOuřOvOdu.

chcete-li použít kouřovod otevřeného krbu nebo ohniště, bude nutné uzavřít hermeticky odsavač pod vstupním bodem kouřového kanálu 
pol. a Obrázek	5.
jestliže pak je kouřovod příliš velký (např. 30x40 cm nebo 40x50 cm), je nutné do něj vsunout trubku z nerezové oceli o velikosti nejméně 200 
mm v průměru, pol. b, a dbát na to, aby byl dobře uzavřen zbývající prostor mezi trubkou a kouřovodem bezprostředně pod komínem pol. C.

vENTIlACE	A	věTRÁNí	mísTA	INsTAlACE
pRO OdváděNí SpALIN Z MíSTA INSTALAcE, jE POvINNÉ , ABy v MíSTě ByLO dOSTATEčNé MNOžSTví přIváděNéhO vZduchu. v 
přípAdě OkEN A vZduchOTěSNých dvEří (NApř. dOMy pOSTAvENé S kRITéRII ÚSpOR ENERgIE), jE MOžNé, žE příSTup čERSTvéhO 
vZduchu NENí ZARučEN, cOž MůžE OhROZIT OdTAh ZAříZENí, vAŠE ZdRAví A BEZpEčNOST. 

pRO dOBRý pROvOZ ZAříZENí jE POvINNÉ, ABy dO MíSTA INSTALAcE ByLO přIváděNO dOSTATEčNé MNOžSTví vZduchu pRO 
SpALOváNí A OkySLIčENí SAMOTNéhO pROSTřEdí.
To znamená, aby pomocí speciálních otvorů komunikujících s vnějším prostorem, mohl vzduch cirkulovat pro spalování i se zavřenými dveřmi 
a okny.

větrací otvory musí splňovat následující požadavky:

•	 chRáNěNy MřížkAMI, kOvOvýMI SíTěMI, ApOd., ANIž By SE vŠAk SNížIL čISTý užITkOvý pRůřEZ;

•	 pROvEdENy TAkOvýM ZpůSOBEM, ABy uMOžNILy ÚkONy ÚdRžBy;

•	 uMíSTěNy TAkOvýM ZpůSOBEM, ABy NEMOhLy BýT ucpáNy;

•	 NAcháZEjí-LI SE v MíSTě INSTALAcE ZAříZENí OdSávAčE pAR, NESMí BýT TyTO OdSávAčE pROvOZOváNy SOučASNě. OdSávAčE 
By MOhLy ZpůSOBIT výSTup kOuřE dO pROSTORu, I SE ZAvřENýMI dvířky TOpENIŠTě.

přívod čistého a neznečištěného vzduchu může být také získán z prostoru/místnosti přiléhajícího k místu instalace (větrání a nepřímá ventilace) 
za předpokladu, že tento přívod může probíhat volně přes trvalé otvory komunikující s vnějším prostředím.

přILEhLý pROSTOR/MíSTNOST NELZE pOužíT jAkO gARáž, SkLAdIŠTě hOřLAvéhO MATERIáLu ANI pRO čINNOSTI S NEBEZpEčíM 
pOžáRu, kOupELNA, LOžNIcE NEBO SpOLEčNý pROSTOR/MíSTNOST NEMOvITOSTI.

větrání je považováno za dostatečné, je-li prostor opatřen přívody vzduchu podle tabulky:

Kategorie	zařízení Referenční	norma
Procento	čistého	průřezu		

otvoru	vzhledem	k	průřezu	výstupu	
kouře	zařízení

minimální	čistá	hodnota	
otvoru	ventilačního	potrubí

krbové vložky uNI EN 13229 50% 200 cm²

krbová kamna uNI EN 13240 50% 100 cm²

Sporáky uNI EN 12815 50% 100 cm²

jE ZAkáZáNA INSTALAcE v MíSTEch S NEBEZpEčíM pOžáRu. jE TAké ZAkáZáNA INSTALAcE v OByTNých pROSTORách/
MíSTNOSTEch, vE kTERých jE pOdTLAk, NAMěřENý v pRácI MEZI vNITřNíM A vNějŠíM pROSTřEdíM, věTŠí NEž 4 pA - 
REfERENčNí NORMOu pRO ITáLII jE uNI10683.

jE TřEBA dOdRžOvAT vŠEchNy NáROdNí, REgIONáLNí, kRAjSké A OBEcNí pRávNí přEdpISy ZEMě, vE kTERé ByLO ZAříZENí 
NAINSTALOváNO.
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ČEŠTINA

POVOLENÁ / NEPOVOLENÁ PALIVA
Povolená paliva jsou dřevěné polena. Je nutné používat pouze polena suchého dřeva (max. 20% obsahu vody). Měla by se přikládat maximálně 
2 až 3 dřevěná polena. Kusy dřeva by měly mít délku cca 20-30 cm a maximální obvod 30-35 cm.

DřEVěNé LIsOVANé NEPOtAžENé brIkEty musí být POužíVÁNy OPAtrNě, Aby NEDOšLO kE škODLIVému PřEhřÁtí zAřízENí, 
NEbOť mAjí VysOkOu hODNOtu VýhřEVNOstI.
Dřevo použité jako palivo musí mít obsah vlhkosti nižší než 20% a musí být uloženo na suchém místě. Mokré dřevo činí zapalování obtížnějším, 
protože vyžaduje více energie k odpaření přítomné vody. Obsah vlhkosti má také tu nevýhodu, že se snížením teploty voda kondenzuje 
nejprve v ohništi a poté v komíně a způsobuje značné zanášení sazemi s následným možným rizikem požáru.
Čerstvé dřevo obsahuje asi 60% H2O, proto není vhodné ke spalování. Dřevo je třeba umístit na suchém a větraném místě (například pod 
střechou) po dobu alespoň dvou let před jeho použitím.

NÁsLEDující PřEDměty NEmOhOu být sPALOVÁNy: uhLí, ODřEzky, čÁstI kůry A PANELů, mOkré NEbO LAkEm OšEtřENé 
DřEVO, PLAstOVé mAtErIÁLy; V tAkOVém PříPADě zÁrukA VýrObku zANIkÁ. 
PaPír a lePenKa Musí být POužívány POuze PrO zaPalOvání.
sPALOVÁNí ODPADů jE zAkÁzÁNO a MOHlO by POšKODit zařízení a KOuřOvOD, steJně JaKO POšKODit zDraví a vyvOlat 
stížnOstí sOuseDů na záPacH.

Dřevo není palivo s dlouhou životností, a proto není možný kontinuální vytápění během noci.

Druh kg/mc kWh/kg Vlhkost 20%

buk 750 4,0

cedr 900 4,2

jilm 640 4,1

topol 470 4,1

modřín* 660 4,4

smrk* 450 4,5

borovice lesní* 550 4,4
*  MálO vHODnÉ PrysKyřiČnÉ DřevO

POzOr: DLOuhé A NEPřEtržIté POužíVÁNí DřEVA mImOřÁDNě bOhAtéhO NA ArOmAtIcké OLEjE (NAPř. 
EukALyPtus, myrtA, AtD.) zPůsObujE NÁhLé zhOršENí (ODLuPOVÁNí) LItINOVých sLOžEk ObsAžENých VE 
VýrObku.

Deklarované technické údaje byly získány použitím silice bukového dřeva třídy „A1“ podle normy UNI EN ISO 17225-5 a vlhkosti nižší než 20%. Použití 
jiných silic může znamenat nutnost provést určité úpravy a mohlo by způsobit odlišné výnosy výrobku.
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ČEŠTINA

ZAPÁLENÍ
DŮLEŽITÉ: při prvním zapalování je nevyhnutelný výskyt nepříjemného zápachu (v důsledku sušení lepidel přítomných 
v těsnicí šňůrce nebo z ochranných nátěrů), který zmizí po krátkém používání. Musí býT v kaŽDÉM přípaDě 
zajIšTěno DobrÉ věTrání prosTřEDí. Při Prvním zaPálení vám doPoručujeme vložit omezené 
množství Paliva a Pomalu zvyšovat výhřevnost zařízení.
jE zakázáno pouŽívání jakýchkoLI kapaLných LáTEk, jako jsou např. aLkohoL, bEnzín, nafTa 
a poD. 
nIkDy zařízEní nEzapínEjTE, pokuD sE v MísTnosTI vyskyTují hořLavÉ pLyny.

Pro správné první zapnutí/zapálení výrobků ošetřených barvami pro vysoké teploty, je potřeba vědět následující:
• výrobní materiály dotčených výrobků nejsou homogenní, ve skutečnosti spolu existují díly z litiny a oceli.
• teplota, které je tělo výrobku vystaveno, není homogenní: teplota se mění od zóny k zóně od 300 °C do 500 °C;
• během své životnosti je výrobek podroben střídavým cyklům zapalování a uhasnutí během téhož dne a intenzivní cykly 

používání či absolutního klidu podle ročních období;
• předtím, než bude výrobek považován za zaběhnutý, bude muset být nový výrobek vystaven mnoha cyklům spuštění/zapálení, 

aby všechny materiály a barvy mohly dokončit různá elastická namáhání;
• zejména zpočátku je možné zaznamenat emise typického zápachu kovů podrobených velkému tepelnému zatížení a ještě 

čerstvého nátěru.
Proto je důležité dodržovat tyto kroky ve fázi zapalování:

1. ujistěte se, že je zajištěna silná výměna vzduchu v místě, kde je zařízení instalováno.
2. Během prvních startů/zapalování nepřetěžujte spalovací komoru (asi polovina množství uvedeného v návodu k použití), a 

udržujte výrobek zapnutý/zapálený po dobu nejméně 6-10 hodin nepřetržitě, s ovladači otevřenými méně, než jak je uvedeno 
v návodu k použití.

3. opakujte tento postup nejméně 4-5 krát nebo vícekrát, podle vašich možností.
4. následně zvyšujte zatížení/náklad (dodržováním toho, co je v návodu k obsluze popsáno ohledně maximálního zatížení/nákladu) 

a udržujte pokud možno dlouhou dobu zapálení, a vyhněte se, alespoň v tomto raném stádiu, krátkých cyklů zapalování-
zhasínání.

5. běhEM prvních zapaLování by sE o zařízEní nEMěL opíraT ŽáDný přEDMěT a zEjMÉna o jEho LakovanÉ 
povrchy. běhEM zahřívání sE nEDoTýkEjTE Lakovaných povrchŮ.

6. Po uplynutí období „zaběhnutí“ můžete používat váš výrobek jako motor automobilu, se zabráněním náhlým ohřevům s 
nadměrným zatížením/nákladem.

Pro zapálení ohně doporučujeme použít malé kousky dřeva spolu s papírem nebo jinými prodávanými prostředky zapálení.
otvory pro vzduch (primární a sekundární) musí být otevřeny současně jen trochu (musí se také otevřít případný ovladač zapalování 
a škrticí klapka umístěná na trubce odpadního kouře). až dřevo začne hořet, je možné přiložit pomalým otevřením dvířek tak, aby se 
zabránilo výstupu kouře, zavře se ovladač primárního vzduchu a ovládá se spalování prostřednictvím sekundárního vzduchu podle 
pokynů uvedených v kapitole teChniCKý PoPis.
běhEM TÉTo fázE nEnEchávEjTE nIkDy ohnIšTě bEz Dozoru.

nIkDy zařízEní nEpřETěŽujTE (vizKaPitole teChniCKý PoPis / hodinová sPotřeBa). Příliš mnoho 
Paliva a Příliš mnoho vzduChu Pro sPalování mohou zPůsoBit Přehřátí a tedy PošKození 
zařízení. záruka sE nEvzTahujE na škoDy vznIkLÉ v DŮsLEDku přEhřáTí zařízEní.

zapaLování s nízkýMI EMIsEMI
Bezkouřové spalování je způsob zapalování, aby se významně snížily emise škodlivých látek. dřevo hoří postupně shora dolů, takže 
spalování probíhá pomaleji a více kontrolovaným způsobem. spaliny, procházející vysokými teplotami plamene, se spálí téměř úplně.
dávejte kusy dřeva do topeniště v určité vzdálenosti od sebe, jak je znázorněno na Obrázku 7. uspořádejte dolů ty silnější a nahoru ty 
tenčí, nebo ve svislém směru v případě úzkých a vysokých spalovacích komor. umístěte modul zapalování nad hromadu, uspořádejte 
první polena modulu kolmo na hromadu dříví.
MoDuL zapaLování. tento modul zaPalování nahrazuje ten z PaPíru neBo lePenKy.
Připravte 4 polena s příčným průřezem 3 cm x 3 cm a délce 20 cm Obrázek 7. Položte překříženě čtyři polena nad hromadu dřeva, 
napříč k ní, a uprostřed zapalovací modul ohně, kterým může být například dřevitá vlna impregnovaná voskem. K zapálení ohně 
postačuje zápalka. v případě potřeby můžete také použít tenčí kousky dřeva: v takovém případě bude třeba větší množství. držte 
otevřený ventil vypouštění kouře a ovladač pro spalovací vzduch.
Po zapálení ohně pusťte ovladač, který reguluje vzduch pro spalování v uvedené poloze:

Palivo  prIMární vzduch  sEkunDární vzduch TErcIární vzduch
dřevo PředKaliBrovaný PředKaliBrovaný PředKaliBrovaný

DŮLEŽITÉ:

• nepřikládejte další dřevo mezi jednotlivými kompletními přiloženími;

• nikdy oheň neduste zavřením vzduchových otvorů;

• pravidelné čištění kominíkem snižuje emise jemných prachových částic.

• tyto pokyny jsou podpořeny ENERGIA Legno SVIZZERA  www.energia-legno.ch
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ČEŠTINA

běŽný provoz
Po správném umístění ovladačů vložte označený hodinový náklad dřeva, aniž by došlo k přetížení, které způsobuje abnomální 
namáhání a deformace (v souladu s pokyny uvedenými v kapitole teChniCKý PoPis). jE vŽDy nEzbyTnÉ pouŽívaT 
výrobEk, kDyŽ jsou Dvířka zavřEná, aby sE zabránILo poškozEní v DŮsLEDku naDMěrnÉho přEhřáTí 
(EfEkT kovárny). nEDoDrŽEní TohoTo pravIDLa znaMEná zánIk záruky.
zařízení s automatickým zavíráním dvířek (typ 1) musí být nutně provozována, z bezpečnostních důvodů, s uzavřenými dvířky 
topeniště (s výjimkou úvodní fáze přikládání paliva nebo případné odebírání popelu).
zařízení s dvířky bez automatického zavírání (typ 2) musí být připojena k vlastnímu kouřovodu. Provoz s otevřenými dvířky je povolen 
pouze pod dohledem.

DŮLEŽITÉ: z bEzpEčnosTních DŮvoDŮ Mohou býT Dvířka ohnIšTě oTEvřEná pouzE přI přIkLáDání 
paLIva. ohnIšTě Musí zŮsTaT zavřEnÉ běhEM provozu I běhEM obDobí nEpouŽívání.

Pomocí ovladačů se reguluje vypouštění tepla ohniště. ty musí být vždy otevřeny podle tepelných potřeb. nejlepšího spalování (s 
minimálním množstvím emisí) se dosáhne, při přikládání dřeva, když většina vzduchu pro spalování proudí přes ovladač sekundárního 
vzduchu. 
zařízEní sE nEsMí nIkDy přETíŽIT. Příliš mnoho Paliva a Příliš mnoho vzduChu Pro sPalování mohou vést 
K jeho Přehřátí a PošKození Kamen. na škoDy zpŮsobEnÉ přEhřáTíM sE nEvzTahujE záruka. je Proto 
nezBytné Používat výroBeK vždy, Když jsou dvířKa zavřená, aBy se zaBránilo PošKození v důsledKu 
nadměrného Přehřívání (efeKt Kovárny). 
Potřebná úprava ovladačů pro získání jmenovité výhřevnosti s podtlakem na komínu 12 Pa (1,2 mm sloupce vody) je následující: viz 
kapitola teChniCKý PoPis. Toto je zařízení s přerušovaným spalováním.
Kromě regulace vzduchu pro spalování je intenzita spalování a tedy výhřevnost ovlivněna komínem. dobrý odtah komína vyžaduje 
menší množství vzduchu pro spalování, zatímco nedostatečný odtah vyžaduje větší množství vzduchu pro spalování.
Chcete-li ověřit dobré spalování, zkontrolujte, zda je kouř vycházející z komína průsvitný. Pokud je bílý, znamená to, že zařízení není 
správně nastaveno nebo že je dřevo příliš vlhké; pokud je kouř šedý nebo černý, je to známkou toho, že spalování není úplné (je 
zapotřebí větší množství sekundárního vzduchu).

pozor: Při Přidávání Paliva nad uhlíKy v nePřítomnosti Plamene může dojít K vytvoření velKého 
množství Kouře. pokuD sE Tak sTaLo, MohLo by To vyTvořIT výbušnou sMěs pLynu a vzDuchu, a 
v ExTrÉMních přípaDEch zpŮsobIT výbuch. z bEzpEčnosTních DŮvoDŮ sE DoporučujE provÉsT 
nový cykLus zapaLování s pouŽITíM MaLých věTvIčEk.

pouŽITí Trouby (jE-LI příToMna)
umístěte ovladač do polohy Použití trouBy (viz kap. teCniCKý PoPis).
díky přívodu vzduchu pro spalování může být výrazně ovlivněna teplota trouby. dostatečný tah komína a dobře vyčištěné kanály pro 
tok horkého kouře kolem trouby jsou zásadní pro dobrý výsledek vaření.
Pečící plech a rošt mohou být umístěny v různých patrech.
tlusté koláče a velké pečeně se vkládají na nejnižší úroveň. tenké koláče a sušenky přijdou do střední úrovně. horní úroveň může 
být použita k ohřevu nebo dopečení (viz kapitola technický popis - Příslušenství).
přI TEpELnÉ úpravě vELMI vLhkých poTravIn, koLáčŮ s ovocEM nEbo saMoTnÉho ovocE sE vyTváří 
konDEnzáT. 
Během vaření se může vyvinout vodní Pára, Která se uKládá v horní neBo Boční části dvířeK a vytváří 
vodní KaPKy Kondenzátu. jedná se o fyziKální jev.
otevření dvířek krátce a opatrně (1 nebo 2 krát, častěji v případě delší doby vaření) umožňuje únik páry z varného prostoru a výrazně 
snižuje tvorbu kondenzace.

provoz v přEchoDných obDobích
v PřeChodném oBdoBí, tj. Když vnější tePloty jsou vyšší, neBo v PříPadě náhlého zvýšení tePloty, 
mohou Být zPůsoBeny rušivé vlivy Pro Kouřovod, Které zPůsoBí, že odPadní Plyny nejsou odsávány 
úPlně. odPadní Plyny úPlně neodChází (intenzivní záPaCh Plynu).
v takovém případě rošt setřepte častěji a zvyšte vzduch pro spalování. Potom vložte menší množství paliva tak, aby se spálilo rychleji 
(s rozvojem plamenů), a tím se stabilizuje tah komína. 

Poté zKontrolujte, že jsou všeChny otvory Pro čištění a PřiPojení Ke Komínu hermetiCKy 
uzavřeny. v přípaDě pochyb zařízEní nEpouŽívEjTE.

pozor: běhEM provozu nEchTE víko zvEDnuTÉ, aby nEMohLo 
DojíT k nEnapravITELnÉMu poškozEní. víko zavřETE pouzE 
TEhDy, aŽ sE kuchyně ochLaDí..
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ČEŠTINA

Čištění a údRžba
Vždy dodRžujte pokyny s maximální bezpeČností! 

•	  UjISTěTE SE, žE jE ZáSTRčkA NAPájECíhO kABELU ODPOjENA (je-li k dispozici). 

•	 GENERáTOR MUSí BýT STUDENý V kAžDé SVé čáSTI.

•	 POPEL MUSí BýT ZCELA VyChLADLý.

•	 ZAjISTěTE účINNOU VýMěNU VZDUChU PROSTřEDí BěhEM PROVáDěNí čIšTěNí VýROBkU.

•	 šPATNé čIšTěNí OVLIVňUjE SPRáVNý PROVOZ A BEZPEčNOST!

pRaVidelné Čištění, kteRé zajistí užiVatel
Pravidelné čištění, jak je uvedeno v tomto návodu k použití a údržbě, musí být prováděno s maximální opatrností po přečtení pokynů, postupů 
a časových termínů popsaných v tomto návodu k použití a údržbě.
ZkONTROLUjTE A VyčISTěTE, ALESPOň jEDNOU ZA ROk, VNější PříVOD VZDUChU. kOMíN MUSí BýT PRAVIDELNě VyMETEN kOšTěTEM 
kOMINíkEM. NEChTE ZkONTROLOVAT VAšíM MíSTNíM kOMINíkEM SPRáVNOU INSTALACI VýROBkU, PřIPOjENí NA kOMíN A VěTRáNí.

dŮležité:  údRžba musí bÝt pRoVáděna VÝluČně na studeném zaŘízení. Mohou být použity pouze náhradní díly 
výslovně povolené a nabízené   společností la noRdica s.p.a. V případě potřeby se prosím obraťte na svého prodejce. 
zaŘízení nesmí bÝt upRaVoVáno!

Čištění skla
Prostřednictvím zvláštního přívodu sekundárního vzduchu se účinně omezuje vytváření špíny ukládající se na skle dvířek. Nemůže však být 
nikdy zabráněno používání tuhých paliv (např. vlhké dřevo) a to nelze považovat za vadu zařízení.

dŮležité: Čištění panoRamatického skla musí bÝt pRoVedeno pouze a VÝhRadně, když je zaŘízení 
studené, aby se zabRánilo explozi. 
Pro čištění můžete použít specifické produkty nebo navlhčenou kouli z novinového papíru (deník) obalenou popelem. 
V každém pŘípadě nepoužíVejte bRusné nebo chemicky agResiVní hadRy nebo pRodukty.

Správný postup zapalování, použití množství a typu vhodných paliv, správné umístění sekundárního vzduchového seřizovače, dostatečný tah 
komína a přítomnost spalovacího vzduchu jsou nezbytné pro optimální fungování zařízení a pro udržení čistého skla.

Rozbití skel: keramická skla jsou odolná teplotním výkyvům 750°C a nepodléhají tepelným šokům. jejich rozbití může být 
způsobeno pouze mechanickými otřesy (nárazy nebo násilné zavírání dvířek, apod.). pRoto náhRada není V záRuce.

Čištění popelníku
Všechny výrobky mají topeniště s roštem a zásuvku pro sběr popela Obrázek 8. Doporučujeme Vám pravidelně popelník vyprazdňovat a 
zabránit tak jemu kompletnímu naplnění, aby nedošlo k přehřátí roštu. Dále Vám doporučujeme ponechat vždy 3-4 cm popela v ohništi.

pozoR: popel odstRaněnÝ z ohniště musí bÝt ukládán do nádoby z ohniVzdoRného mateRiálu opatŘené 
nepRodyšnÝm Víkem. nádoba se umístí na podlaze z nehoŘlaVého mateRiálu, daleko od hoŘlaVÝch 
mateRiálŮ až do Vyhasnutí a úplného ochlazení popela.

Čištění kouŘoVodu
Správný postup zapalování, použití množství a typu vhodných paliv, správné umístění sekundárního vzduchového seřizovače, dostatečný tah 
komína a přítomnost spalovacího vzduchu jsou nezbytné pro optimální fungování zařízení a pro udržení čistého skla.
NEjMéNě jEDNOU ZA ROk jE TřEBA PROVéST DůkLADNé VyčIšTěNí, NEBO VžDy, jE-LI TO POTřEBA (provozní problémy a nízký výnos). 
NADMěRNé UkLáDáNí SAZí (kREOSOT) MůžE ZPůSOBIT PROBLéMy S VyPOUšTěNíM SPALIN A POžáRU V kOUřOVODU.

Čištění musí bÝt pRoVáděno VÝluČně na studeném zaŘízení. TATO OPERACE MUSí BýT PROVáDěNA kOMINíkEM, 
kTERý MůžE SOUčASNě PROVéST INSPEkCI.

Při čištění je nutno ze zařízení odstranit popelník a deflektor kouře pro usnadnění čištění sazí.
Deflektory jsou snadno odstranitelné z jejich míst, protože nejsou pevně připevněny žádným šroubem. Po provedení čištění musí být znovu 
umístěny na svá místa (Obrázek 9). 

pozoR: nefunkčnost kouřového deflektoru způsobuje silný podtlak, s příliš rychlým spalováním a nadměrnou spotřebou 
dřeva s přehřátím zařízení.
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kachloVé obložení (je-li pŘítomno)
kachle  La NORDICA S.p.A. jsou ručně vyrobené předměty a jako takové mohou vykazovat mikroprasklinky, flíčky a vady stínování. Tyto 
vlastnosti svědčí o jejich cenné originalitě.
Smalt a kachle, vzhledem k jejich rozdílnému koeficientu dilatace, vytváří mikrotrhliny (popraskání), které demonstrují jejich skutečnou 
pravost.

PRO čIšTěNí kAChLOVéhO OBLOžENí SE DOPORUčUjE POUžíVAT Měkký A SUChý hADR; pokud je použíVán jakÝkoliV 
Čistící pRostŘedek nebo kapalina, mohly by pRoniknout do pRasklin a tRVale je zVÝRaznit.

VÝRobky z pŘíRodní kámen (jsou-li pŘítomny)
PříRODNí káMEN SE čISTí VELMI jEMNýM SMIRkOVýM PAPíREM NEBO BRUSNOU hOUBIčkOU. nepoužíVejte žáDNý čISTICí 
PROSTřEDEk NEBO kAPALINy.

lakoVané VÝRobky (jsou-li pŘítomny)
Po letech používání výrobku je změna barvy lakovaných částí zcela normální jev. Tento jev je dán obrovskými teplotními změnami, kterým je 
výrobek vystaven, když je v provozu a stárnutí samotného nátěru v průběhu času.

upozoRnění: před případným použitím nové nátěrové hmoty je třeba vyčistit a odstranit veškeré zbytky z povrchu, který 
budete natírat.

smaltoVané VÝRobky (jsou-li pŘítomny)
k čištění smaltovaných částí použijte mýdlovou vodu nebo neutrální čisticí prostředek, který není abrazivní nebo chemicky agresivní, a to 
za studena.

PO čIšTěNí nenecháVejte MýDLOVOU VODU NEBO čISTíCí PROSTřEDEk ZASChNOUT, ALE IhNED jEj ODSTRAňTE.
nepoužíVejte BRUSNý PAPíR NEBO žELEZNOU DRáTěNkU.

chRomoVané komponenty (jsou-li pŘítomny)
Pokud by chromované součásti zmodraly v důsledku přehřátí, lze to vyřešit speciálním čisticím prostředkem.

postRanní madla (jsou-li pŘítomna)
Rukojeti, madla a miska na vodu (sporáky) se čistí měkkým hadříkem a alkoholem zastudena.
NEPOUžíVEjTE ABRAZIVNí PROSTřEDky NEBO ROZPOUšTěDLA.

Čištění Roštu topeniště
dŮležité: pokud je z nějakého důvodu odstraněn rošt z ohniště, je při jeho opětovném umístění DůLEžITé, aby plochá strana s užšími 
průchody popela směřovala vzhůru, v opačném případě je obtížné odstranit z roštu popel (viz Obrázek 8).

podložka a kRuhy z litiny
 dŮležité: aby se zabRánilo tVoRbě Rzi,  nenecháVejte hrnce nebo pánve na studené varné desce. To může způsobit 

rezavé kruhy, ošklivé na pohled a těžké k odstranění.
Litinová podložka (litinová varná deska) a litinové kruhy musí být pravidelně broušeny smirkovým papírem zrnitosti 150 - ne 
smaltoVané Částí.

Během čištění je nutné odstranit z varné části objímku odvodu kouře a kouřovod. Prostor pro sběr kouře může být čištěn z přední části 
trouby (viz kap. čIšTěNí SBěRNéhO PROSTORU kOUřE SPORáků) anebo shora. Za tímto účelem odstraňte kruhy a varnou desku a demontujte 
kouřové potrubí z vypouštěcí objímky. čištění může být provedeno s pomocí kartáče a vysavačem.

pozoR: po VyČištění musí bÝt Všechny demontoVané díly znoVu namontoVány heRmeticky uzaVŘenÝm 
zpŮsobem.

Rám z neRezoVé oceli (tam kde je pŘítomen) 
když se znovu umístí litinová varná deska, ujistěte se, že mezi deskou a NEREZOVýM ocelovým rámem jsou vždy 3 mm prostoru pro umožnění 
odlišné tepelné roztažnosti a pro zabránění tomu, že rám z nerezové oceli bude podroben chromatickým změnám během ohřevu).
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údRžba tRouby (je-li pŘítomna)
aby se zabRánilo možnému Vzniku koRoze, DOPORUčUjE SE:

- Nechte uniknout páru z trouby, aby pro snížila formace případné kondenzace, krátkým a opatrným otevřením dvířek (1 nebo 2 krát, častěji 
v případě vaření velmi vlhkých jídel a jídel s dlouhou dobou vaření); 

- Po uvaření vyjměte jídlo z trouby. Nechávání potravin vychladnout uvnitř trouby pod 150°C způsobuje tvorbu kondenzace;

- když je vaření dokončeno. Nechte částečně otevřená dvířka trouby, aby se vysušila případná kondenzace;

- V případě vytvoření vlhkosti uvnitř trouby se doporučuje ošetřit neutrální vazelínou vnitřní část litinových dvířek (jsou-li přítomna).

- Opakujte ošetření neutrální vazelínou na vnitřní straně dvířek z litiny každých 3-6 měsíců v závislosti na tom, jak hodně je trouba používána;

- V případě vytvoření rzi na vnitřní části litinových dvířek, odstraňte rez pomocí abrazivního materiálu a poté ošetřete povrch litiny neutrální 
vazelínou.

PROhLAšUjE SE, žE VšEChNA ZAříZENí, kTERá VyRáBíME, MATERIáLy URčENé PRO STyk S POTRAVINAMI, jSOU VhODNé k POUžITí S 
POTRAVINAMI, V SOULADU S UVEDENýM NAříZENíM ES č 1935/2004.

Čištění sběRného pRostoRu kouŘe spoRákŮ z tRouby 
Sběrný prostor kouře může být čištěn z trouby (demontujte vodorovný plech, který tvoří dno trouby Obrázek 9), anebo shora.

Za tímto účelem odstraňte kruhy varné desky a demontujte kouřové potrubí z vypouštěcí objímky. 

čištění může být provedeno s pomocí kartáče a vysavačem.

dŮležité: ZkONTROLUjTE, žE POLOhA kOUřOVéhO DEFLEkTORU ODPOVíDá TOMU, CO jE UVEDENO NA OBRáZkU.

pozoR: po VyČištění musí bÝt Všechny demontoVané díly znoVu namontoVány heRmeticky uzaVŘenÝm 
zpŮsobem.

letní odstáVka
Po vyčištění krbového ohniště, komínu a kouřovodu, kompletním odstraněním popele a dalších případných zbytků, je třeba zavřít všechna 
dvířka pomocí krbových ovladačů. V případě, že je přístroj odpojen od komína, je vhodné uzavřít výstupní otvor.

jE VhODNé PROVéST čIšTěNí kOMíNA ALESPOň jEDNOU ZA ROk; ZáROVEň TAk ZkONTROLOVAT SkUTEčNý STAV TěSNěNí, kTERé, 
POkUD NENí ZCELA NEPORUšENé - TEDy NEPřILéhá kE kAMNůM - NEZARUčUjE SPRáVNOU FUNkčNOST ZAříZENí! ByLA By TAk 
NEZByTNá jEhO VýMěNA. V PříPADě VLhkOSTI V MíSTNOSTI, kDE SE ZAříZENí NACháZí, UMíSTěTE DO OhNIšTě ABSORPčNí SOLI.

ChRAňTE LITINOVé čáSTI, POkUD ChCETE UDRžET PO DLOUhOU DOBU NEZMěNěNý ESTETICký VZhLED, NEUTRáLNí 
VAZELíNOU.
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stanoVení tepelného VÝkonu
Neexistuje žádné absolutní pravidlo, které umožňuje vypočítat správný potřebný výkon. Tento výkon je odvislý na prostoru, který je vyhříván, 
ale také závisí do značné míry na izolaci. V průměru je tepelný výkon potřebný pro dobře izolovanou místnost 30 kcal/h na m3 (při vnější 
teplotě 0 °C). 
Vzhledem k tomu, že 1 kW odpovídá 860 kcal/h, lze přijmout hodnotu 35 W/m3. 
Za předpokladu, že chcete vytápět místnost o velikosti 150 m3 (10 x 6 x 2,5 m) v izolovaném obydlí, budete potřebovat 150 m3 x 35 W/m3= 
5250 W nebo 5,25 kW. jako hlavní topení proto bude stačit 8 kW jednotka. 

orientační hodnota spalování potřebné množství v poměru k 
1 kg suchého dřeva

palivo jednotka kcal/h kW
Suché dřevo (15% vlhkosti) kg 3600 4.2 1,00
Mokré dřevo (50% vlhkosti) kg 1850 2.2 1,95
Dřevěné brikety kg 4000 5.0 0,84
Lignitové brikety kg 4800 5.6 0,75
Běžný antracit kg 7700 8.9 0,47
koks kg 6780 7.9 0,53
Zemní plyn m3 7800 9.1 0,46
Nafta L 8500 9.9 0,42
Elektřina kW/h 860 1.0 4,19

běžná údRžba pRoVáděná kValifikoVanÝmi techniky 
běžná údRžba musí bÝt pRoVáděna nejméně jednou RoČně.
geneRátoR POUžíVAjíCí dŘeVo jAkO PEVNé PALIVO POTřEBUjE kAžDOROčNí BěžNOU úDRžBU, kTEROU MUSí PROVéST 
kValifikoVanÝ technik s použitím VÝhRadně oRiginálních náhRadních dílŮ.
NEDODRžENí MůžE OhROZIT BEZPEčNOST ZAříZENí A MůžE MíT ZA NáSLEDEk NEPLATNOST ZáRUčNíCh PODMíNEk.

Při respektování četností čištění vyhrazených pro uživatele popsané v návodu k použití a údržbě je generátoru zaručeno správné spalování v 
čase, a zabráněno případným anomáliím nebo poruchám, které by mohly vyžadovat větší zásahy technika. 
POžADAVky NA úkONy BěžNé úDRžBy NEjSOU SOUčáSTí ZáRUky VýROBkU.

těsnění
Těsnění zaručují hermetické utěsnění generátoru a s tím související dobré fungování.
TěSNěNí MUSí BýT PRAVIDELNě kONTROLOVáNA: POkUD jSOU OPOTřEBOVANá NEBO POškOZENá, MUSí BýT OkAMžITě VyMěNěNA.
TyTO OPERACE MUSí PROVáDěT kVALIFIkOVANý TEChNIk.

pŘipojení ke komínu
jEDNOU ROčNě NEBO V kAžDéM PříPADě VžDy, kDyž jE TO POTřEBA, VySAjTE A VyčISTěTE POTRUBí VEDOUCí kE kOMíNU. POkUD 
jSOU PříTOMNé VODOROVNé úSEky, jE NUTNé ODSTRAňOVAT ZByTky DříVE, NEž ZABRáNí PRůChODU kOUřE. 
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Na výrobky společnosti La NORDICA S.p.A. je poskytnuta záruka, v rámci Evropské unie, po dobu 24 měsíců ode data nákupu. 
Nákup musí být ověřen platným daňovým dokladem vydaným prodejcem (pokladní účtenka, faktura nebo dodací list), který identifikuje 
zakoupený výrobek a datum jeho nákupu a/nebo dodání. 

Pozor: Tato standardní záruka nenahrazuje záruky předvídané evropskými normami na ochranu spotřebitelů.

Standardní záruka je omezena na italské území a na těch územích v rámci Evropské unie, které jsou pokryté službami autorizovaných servisních 
středisek (viz stránky www.lanordica-extraflame.com).
Dále je třeba ji chápat územně ohraničenou na stát bydliště spotřebitele, který musí být stejný jako ten, kde má své sídlo prodejce výrobku La 
NORDICA S.p.A.
Tato pravidla neplatí v případě nákupu výrobku v oblasti komerčních, podnikatelských nebo profesních aktivit. V těchto případech bude 
záruka na výrobek omezena na dobu 12 měsíců od data nákupu. 

ZÁRUKA PRO ITÁLII
Co dělat v případě provozního selhání výrobku: 
Nahlédněte do návodu k obsluze, aby zjistili, zda anomálii nelze snadno vyřešit správným uplatněním funkcí samotného výrobku. Ujistěte se, 
že vada spadá do typu anomálií, na které se vztahuje záruka; v opačném případě budou náklady na provedení zásahu účtovány spotřebiteli. 
Když žádáte o zásah asistenční služby Autorizovaného zákaznického servisu vždy uveďte: - povahu vady - model vašeho zařízení - úplnou 
adresu - telefonní číslo

ZÁRUKA PRO EVROPU
Co dělat v případě provozního selhání výrobku: 
Nahlédněte do návodu k obsluze, aby zjistili, zda anomálii nelze snadno vyřešit správným uplatněním funkcí samotného výrobku. Ujistěte se, 
že vada spadá do typu anomálií, na které se vztahuje záruka; v opačném případě budou náklady na provedení zásahu účtovány spotřebiteli. 
Požádejte prodejce o zásah asistenční služby nebo adresu autorizovaného zákaznického servisu vždy s uvedením: povahy vady, modelu 
vašeho zařízení, úplnou adresou a telefonním číslem.

V případě vady, která se projeví v prvních 6 měsících životnosti výrobku, má spotřebitel nárok na opravu vady zdarma. 
od sedmého do dvacátého čtvrtého měsíce, v případě zjištění nedostatku shody, bude zákazník muset nést náklady zavolání, zatímco 
prodávající i nadále ponese náklady na pracovní sílu a veškeré použité funkční díly.

2. V případě, že jsou vady přičitatelné vnějších podmínkám a/nebo událostem, jako jsou, čistě indikativně, nedostatečná kapacita zařízení, 
nesprávná instalace a/nebo údržba prováděna osobami, které nesplňují požadavky právních předpisů platných v zemi bydliště spotřebitele, 
nedbalost, neschopnost používání a špatná údržba spotřebitelem, než jak je uvedeno a doporučeno v návodu k obsluze tohoto výrobku, který 
je nedílnou součástí kupní smlouvy, záruka propadá. 
Dále nejsou v této záruce zahrnuty škody výrobku utrpěné v nepřítomnosti prokázaných příčin přičitatelných výrobním vadám. Stejně tak jsou 
vyloučeny z této záruky vady přiřaditelné nesprávné funkci kouřovodu, podle právních předpisů platných v zemi v době nákupu, stejně jako 
všechny vady výrobku způsobené nedbalostí, nehodou, nevhodnou manipulací a/nebo poškozením při přepravě (poškrábání, promáčknutí, 
atd.), zásahové práce provedené neautorizovanými osobami a jiné škody způsobené nesprávným jednáním spotřebitele ve snaze napravit 
počáteční závadu. 
Ze záruky jsou vyloučeny následující spotřební materiály: těsnění, keramická nebo tvrzená skla, krytiny a litinové rošty, žáruvzdorné materiály 
(např. Nordiker nebo jiný), lakované, chromované nebo pozlacené díly, kachlové prvky, rukojeti, ohřívadla a související komponenty. U výrobků 
Hydro je výměník tepla ze záruky vyloučen v případě, že není vytvořen adekvátní antikondenzační obvod, který zaručuje minimální teplotu 
vratné vody zařízení alespoň 55 stupňů. Obecně lze říci, že jsou ze záruky vyloučeny všechny externí komponenty výrobku, na kterých může 
spotřebitel provádět zásahy přímo během používání a/nebo údržby nebo které mohou být předmětem opotřebení a/nebo tvorby rzi, skvrn 
na oceli, v důsledku používání agresivních čisticích prostředků. 
V případě hlášení nezjištěných závad ve fázi ověření autorizovaným technikem, bude zásah účtován v plné výši spotřebiteli.

3. V případě nemožnosti obnovení výrobku do původního stavu jeho opravou nebo opravou jeho komponentů, bude výrobek vyměněn, s 
ponecháním beze změn lhůty a podmínek záruky získaných při zakoupení nahrazeného výrobku/komponentu.

4. Společnost La NORDICA S.p.A. nenese žádnou zodpovědnost za případné škody, které mohou, přímo nebo nepřímo, být způsobeny 
osobám, zvířatům a na majetku, v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu k obsluze a týkající se varování pro úkony instalace, 
použití a údržby výrobku (lze také stáhnout z webových stránek).

5. Ze záruky jsou vyloučeny zásahy pro kalibraci a/nebo seřízení výrobku vztahující se k druhu paliva nebo jiného.

6. Pokud by se výrobek opravoval u jednoho z autorizovaných servisních středisek označených společností La NORDICA S.p.A. a v případě 
výměny výrobku, bude přeprava zdarma. V případech, kdy by byl technik schopen opravit výrobek v bydlišti uživatele, ale ten to odmítl, bude 
převoz výrobku do laboratoře a vrácení zpět účtován uživateli.

7. Po uplynutí záruční lhůty 24 měsíců, bude každý zásah opravy plně hrazen spotřebitelem.
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8. V případě sporu bude výlučně příslušným rozhodčím orgánem soud v sídle společnosti La NORDICA S.p.A. - (Vicenza - Itálie) 

DALší UPOZORnění

•	 Používejte pouze palivo doporučené výrobcem. Výrobek nesmí být používán jako spalovna.
•	 Nepoužívejte výrobek jako žebřík nebo lešení.
•	 Nepokládejte na výrobek prádlo k usušení. Jakékoliv věšáky na oblečení a podobné musí být ve vhodné vzdálenosti od výrobku. 

Nebezpečí požáru a poškození nátěru.
•	 Veškerá odpovědnost za nesprávné použití výrobku je zcela na uživateli a zbavuje výrobce jakékoliv občanskoprávní nebo trestněprávní 

odpovědnosti.
•	 Jakýkoliv druh neoprávněné manipulace nebo výměny neoriginálních dílů výrobku mohou být nebezpečné pro bezpečnost obsluhy 

a zbavují společnost jakéhokoli občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti.
•	 Většina ploch výrobku je velmi horká (dvířka, rukojeť, sklo, kouřové trubky, atd.). Je proto nezbytné, aby se zabránilo kontaktu s těmito 

částmi bez vhodných ochranných oděvů nebo vhodných prostředků, jako jsou například tepelné ochranné rukavice. 
•	 Je zakázáno provozovat přístroj s otevřenými dvířky nebo s rozbitým sklem.
•	 Výrobek musí být elektricky připojen k systému, který je vybaven účinným uzemněním.
•	 Vypněte zařízení v případě poruchy nebo provozního selhání.
•	 Nemyjte zařízení vodou. Voda by se mohla dostat do jednotky a poškodit elektrickou izolaci a způsobit úraz elektrickým proudem.
•	 Instalace, které nesplňují platné normy/předpisy povedou ke zrušení záruky výrobku, stejně jako nesprávné použití a nedostatečná 

údržba stanovená výrobcem.
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ČEŠTINA

1* Ocelový kouřovod s dvojitou izolovanou komorou s odolným materiálem do 400 °C. Optimální účinnost 100%.

2* Kouřovod z ohnivzdorných cihel s izolovanou dvojitou komorou a vnějším povlakem z lehčeného betonu. Optimální účinnost 
100%.

3* Standardní koužovod z jílu se čtvercovým průřezem s dutinami. Dobrá účinnost 80%.

4 Vyhněte se kouřovodům s vnitřními obdélníkové průřezy, jejichž vztah je odlišný od nákresu. Nízká účinnost 40%.

1 Průmyslový komín s prefabrikáty umožňuje optimální odvod spalin.

2 Řemeslný komín. Správná velikost na výstupu musí      být alespoň 2 krát větší než je vnitřní část kouřovodu, ideálně 2,5 krát.

3 Komín pro ocelový kouřovod s vnitřním kuželem -deflektorem kouře.

4 V případě kouřovodů vedle sebe musí být jeden komín vyšší o nejméně 50 cm více než druhý, aby se zabránilo přenosům tlaku 
mezi samotnými komíny.

*- Materiál odpovídat platným normám a aktuálním předpisům a ustanovením zákona.

Obrázek 1

Obrázek 2
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ČEŠTINA

KOMÍNY VZDÁLENOSTI A UMÍSTĚNÍ UNI 10683.

Sklon střechy a >10°

5 Komín nesmí mít překážky v rozmezí 10 m od stěn, svahů a stromů. V opačném případě jej zvedněte nejméně 1 m nad 
překážku. Komín musí převyšovat vrchol střechy nejméně o 1 m.

Obrázek 3

Obrázky mají ilustrativní charakter.
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cm A1 A2 A3 B1 B2

ROMANTICA 3,5 100 30 30 50 30

ROMANTICA 4,5 100 30 30 50 30

ČEŠTINA

Všechny minimální bezpečné vzdálenosti (cm) jsou uvedeny na typovém štítku výrobku a NESMÍ se klesnout pod stanovené hodnoty (viz 
PROHLÁŠENÍ O VÝKONU).

A Hermetické uzavření

B Nerezová ocel

C Srážka

D Inspekční dvířka

Obrázek 4

Obrázky mají ilustrativní charakter.
Obrázek 5
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130-150mm

A

B

A

ČEŠTINA

MODUL ZAPALOVÁNÍ

TROUBA

POPELNÍK

POUŽITÍ PLOTNY

POUŽITÍ TROUBYObrázek 6

Obrázek 7 Obrázek 8

Obrázek 9
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ROMANTICA 3,5  Dx

ROMANTICA 4,5  Dx

ČEŠTINA

ROZMĚRY.
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ROMANTICA 3,5  Sx

ROMANTICA 4,5  Sx

ČEŠTINA28



ČEŠTINA 29
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ČEŠTINA 31



MADE IN ITALY
design & production

La NORDICA S.p.A.     Via Summano, 104    36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
 +39.0445.804000   -    +39.0445.804040   -     info@lanordica.com   -    www.lanordica-extraflame.com

Výrobce si vyhrazuje právo měnit vlastnosti  a údaje uvedené v tomto dokumentu kdykoliv a bez 
předchozího upozornění, za účelem zlepšení svých výrobků.

Tento návod k obsluze tedy nemůže být považován za smlouvu s třetími stranami.

PRO NALEZENÍ NEJBLIŽŠÍHO SERVISNÍHO STŘEDISKA KONTAKTUJTE 
VAŠEHO PRODEJCE NEBO NAHLÉDNĚTE NA INTERNETOVÉ STRÁNKY 

WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

18/03/2021 001093013-019 MAN.UT. ROMANTICA 3,5 - 4,5


