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Děkujeme, že jste si vybrali naši společnost. Náš produkt je skvělé řešení pro vytápění. Konstrukce je 
vyvinutá z nejmodernějších technologií a materiálů s nejkvalitnějším zpracováním a moderním designem. 
Díky tomu vám kamna umožní vychutnat si fantastický pocit a efekt krbu, který vám do domova přináší 
teplo z ohně v naprostém bezpečí. 

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 

 SPOTŘEBIČ MŮŽE BÝT POUŽÍVÁN DĚTMI MLADŠÍMI 8 LET A OSOBAMI SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, 

SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO BEZ ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POUZE 

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 SPOTŘEBIČEM 

HRÁT. 

 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA, KTERÉ MAJÍ BÝT PROVÁDĚNY UŽIVATELEM, NESMÍ BÝT PROVÁDĚNY DĚTMI 

BEZ DOZORU. 

 NEDOTÝKEJTE SE SPOTŘEBIČE, 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 KAMEN, I 

KDYŽ JSOU ODPOJENÉ OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ. 

 DOPORUČUJE SE UMÍSTIT NAPÁJECÍ KABEL TAK, ABY NEPŘIŠEL DO KONTAKTU S HORKÝMI 

ČÁSTMI SPOTŘEBIČE. 

 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 SPOTŘEBIČ V PROVOZU, JE NA DOTYK HORKÝ, ZEJMÉNA VŠECHNY JEHO VNĚJŠÍ 

POVRCHY, PROTO JE POTŘEBA DÁVAT POZOR! 

 PŘED ZAPÁLENÍM SPOTŘEBIČE PO DELŠÍ DOBĚ NEPOUŽÍVÁNÍ ZKONTROLUJTE PŘÍPADNÉ 

PŘEKÁŽKY VE SPALINOVÉ CESTĚ. 

 ZAŘÍZENÍ BYLO PROJEKTOVÁNO NA PROVOZ V JAKÝCHKOLIV KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH; V 

PŘÍPADĚ ZVLÁŠTĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK (SILNÝ VÍTR, MRÁZ) BY MOHLY ZASÁHNOUT 

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY, KTERÉ ZAŘÍZENÍ 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 

 NEPOUŽÍVEJTE PRO ZAPÁLENÍ ŽÁDNOU HOŘLAVOU KAPALINU 
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 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 ČISTICÍ PROSTŘEDEK NEBO KAPALINA, MOHLY BY PRONIKNOUT DO 

PRASKLIN A ZVÝRAZNIT JE. 

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ 
Odpovědnost výrobce je omezena na dodávku zboží. 
Instalace musí být provedena pečlivě podle pokynů uvedených v této příručce a podle pravidel odborných profesí. 
Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný technik, který pracuje pod jménem společnosti, která je schopna převzít 
celou odpovědnost za instalaci výrobku. 
Společnost La NORDICA S.p.A. odmítá převzít odpovědnost za produkt, který byl změněn bez písemného 
souhlasu, a také za použití neoriginálních náhradních dílů. 
 
Toto zařízení není určeno k obsluze osobami (včetně děti) s omezenými tělesnými, smyslovými a duševními 
schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem a poučeny o používání spotřebiče osobou, odpovědnou za jejich 
bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si 
Se spotřebičem nebudou hrát (EN 60335-2-102 / 7.12). 
Je povinné respektovat národní a evropské normy, místní předpisy týkající se stavebnictví, jakož i 
protipožární předpisy.  

NENÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT ZMĚNY NA ZAŘÍZENÍ. V případě nedodržení těchto opatření nenese 
výrobce La NORDICA S.p.A. žádnou odpovědnost. 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBCE 
 
Věc: Absence azbestu a kadmia 
Prohlašujeme, že veškeré materiály použité pro montáž všech našich zařízení jsou bez azbestových částí nebo 
derivátů azbestu a že v materiálu používaného pro svařování, není přítomno kadmium, jak je předepsáno v 
příslušné normě. 
 
 
Věc: Nařízení CE 1935/2004. 
Prohlašujeme, že veškeré použité materiály, které se dostanou do kontaktu s potravinami, jsou vhodné pro 
potravinářské použití podle nařízení CE. 

PRAVIDLA PRO INSTALACI 
Instalace výrobku a pomocných zařízení, týkajících 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 a 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 následně za správné provozování instalovaného 
výrobku. Před instalací proveďte následující ověření: 

 Ověřte nosnost podlahy, zda unese váhu vašeho zařízení. V případě nedostatečné nosnosti nebo v případě 
hořlavého materiálu na podlaze, zajistěte vhodnou izolaci (ROZMĚRY PODLE REGIONÁLNÍCH 
PŘEDPISŮ). 

 Ujistěte se, že v místnosti, kde bude zařízení instalováno, je zajištěno dostatečné větrání. 

 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 současny 
provoz může vytvářet v prostoru podtlak (ref. norma UNI 10683). 

 Ujistěte se, že kouřovod a potrubí, kterým bude zařízení připojeno, odpovídá předpisům pro tyto účely. 
NENÍ povoleno připojení více zařízení do stejného komína. 

 Průměr otvoru pro připojení do komína musí odpovídat alespoň průměru kouřové trubky vystupující ze 
spotřebiče. Otvor by měl být vybaven stěnovou koncovkou pro napojení kouřovodu a růžici. 

 Instalace musí být vhodná a musí umožňovat čištění a údržbu výrobku a kouřovodu. 
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Společnost La NORDICA S.p.A. nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody vzniklé na majetku 
a/nebo u osob způsobené zařízením. Rovněž neodpovídá za upravený výrobek bez povolení a za 
použití neoriginálních náhradních dílů. 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Při instalaci zařízení musí byt 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 (viz CE PROHLAŠENI - 
obrázek 4 - A). Všechny minimální bezpečnostní vzdálenosti jsou uvedeny na typovém štítku výrobku a 
NESMÍ být nižší, než jsou stanovené hodnoty; 

b) Před dvířky ohniště, v oblasti jejich sálání, se nesmí nacházet žádné hořlavé předměty nebo předměty, citlivé na 
teplo nebo stavební materiál ve vzdálenosti méně než 120 cm. Tato vzdálenost může být snížena na 40 cm v 
případě, že je nainstalovaná 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 například keramika, kámen, sklo nebo podkladový plech (rozměry podle regionálních předpisů). Podklad 
musí přesahovat kamna nejméně 50 cm vepředu a minimálně 30 cm po stranách, v kromě otevření nakládacích 
dvířek (viz obrázek 4 – B v zadní části návodu). 

d) Nad produktem nesmí být přítomny žádné hořlavé komponenty (např. nábytek nebo stěnové jednotky - skříňky). 

Výrobek musí být provozován výhradně se zasunutým popelníkem. 
Pevné zbytky ze spalování (popel) musí být shromážděny ve vzduchotěsné a ohnivzdorné nádobě. Zařízeni nesmí 
být nikdy zapálené v přítomnosti hořlavých plynů nebo výparů (například lepidlo na linoleum, benzin, atd). 
Nepokládejte hořlavé materiály v blízkosti zařízení. 
Během spalování je uvolněna tepelná energie, která přispívá k výraznému ohřátí povrchů, dvířek, skla topeniště, 
rukojeti dvířek či ovládacích prvků, 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 děti jsou si vědomy těchto nebezpečí a držte je daleko od kamen 
během jejich provozu. Upozorněte děti, že zařízení dosahuje velmi vysokých teplot a že se jej nesmí 
dotýkat. 
Při používání nesprávného nebo příliš vlhkého paliva se v kouřovodu vytváří usazeniny (kreosot) s rizikem vzniku 
požáru. 

OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI 
V případě požáru v komínu nebo kouřovodu: 

a) zavřete přikládací dvířka 
b) zavřete ovladače vzduchu pro spalování (primární a sekundární) 
c) haste použitím hasicích přístrojů s oxidem uhličitým (CO2 v prášku) 
d) vyžádejte si okamžitý zásah HASIČSKEHO ZACHRANNEHO SBORU. 

 
NEHASTE POŽÁR PROUDEM VODY. Když oheň v kouřovodu přestane hořet, musí být spalinová cesta 
zkontrolována odborníkem, aby se zjistily případné trhliny a propustné body. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

JENNIFER 2.0 JENNIFER EPS 

Definice podle EN 13240 EN 13240 

Konstrukční systém 1 1 

Jmenovitý tepelný výkon (užitkový) [kW] 7,7 8 

Výhřevnost [m
3
] (30 kcal/h / 1m

3
 )

# 220
# 

229
# 

Hodinová spotřeba (dřevo s vlhkostí < 20 %) [kg/h] 2,2 2,2 

Účinnost [%] 81,8 87,6 

Průměr hrdla pro odvod spalin [mm]
## 150 150 

Požadovaný podtlak v komíně [Pa] 12 (1,2mm H2O) 12 (1,2mm H2O) 

CO měřeno při 13% kyslíku [%] 0,079 (987 mg/m
3
) 0,082 (1027 mg/m

3
) 

Emise výstupních spalin [g/s] 6 5,7 

Teplota výstupních spalin [°C] 272 191 

Ideální délka polen [cm] 33 (max. 50) 33 (max. 50) 

Velikost přikládacího otvoru [mm] 532 x 212 532 x 212 

Velikost topeniště [mm] 585 x 290 x 255 585 x 290 x 255 

Velikost pečící trouby [mm] - - 

Primární / Sekundární / Terciální vzduch Ano / Ano / Ano Ano / Ano / Ano 

Výška komínu [m] – rozměry [mm]  4 - 200x200; Ø200
## 

 4 - 200x200; Ø200
## 

Externí přívod vzduchu Ø [mm] 100 100 

Typ roštu Posuvný, plochý Posuvný, plochý 

Výška [mm] 870 1470 

Šířka [mm] 702 702 

Hloubka [mm] 478 550 

Hmotnost [kg] 141 143 

Požárně bezpečnostní odstupy 
(viz kapitola 

BEZPEČNOST) 

(viz kapitola 

BEZPEČNOST) 
 
(#) Pro budovy jejichž tepelná izolace neodpovídá předpisům pro zateplení, potřebné množství tepla je v případě vhodné budovy  
(30kcal/h x m

3
); v případě méně vhodné budovy (40kcal/h x m

3
); v případě nevhodné budovy (50kcal/h x m

3
). 

V případě tepelné izolace instalované dle norem o snížení energetické náročnosti je množství potřebného tepla vyšší. Při dočasném  
vytápění nebo v případě přerušení topení delším než 8 hodin, se topný výkon snižuje o cca 25 %. 
DŮLEŽITÉ: Výkon spotřebiče musí být úměrný k výkonu teplonosného média, tj. vody; příliš nízký objem vody neumožňuje správný 
chod kamen a příliš vysoký objem vede k chybnému vyhřívání radiátorů. 
(##) Navrhovaná hodnota je orientační. Instalace musí být v každém případě dimenzována a ověřována podle obecné metody výpočtu 
UNI EN 13384-1 nebo jinou osvědčenou metodou. 
 
Technické údaje byly získány při používání bukové esence třídy „A1“ dle normativu UNI EN ISO 17225-5 při vlhkosti nižší než 20%. 
Použití jiných paliv by mohlo vést k nutnosti specifických přenastavení a mohlo by vést k získání jiných výkonových parametrů. 

TECHNICKÝ POPIS 
Krbová kamna La Nordica jsou vhodná pro vytápění obytných prostor na určitou dobu. Jako palivo se používají 

dřevěná polena nebo dřevěné brikety. Kamna pracují jako spotřebič s přerušovaným chodem (doplněk ke 

stávajícímu vytápění nebo hlavní zdroj v přechodných obdobích).  

Kamna jsou vyrobena z masivní litiny se smaltovanou povrchovou úpravou. Topeniště je celolitinové s 

žáruvzdorným keramickým materiálem (NORDIKER). Zadní část je odnímatelná. Díky předkalibrovaným otvorům v 

zadní litině, je zaručen stálý přísun předehřátého vzduchu do topeniště, čímž se získá dodatečné spalování plynů, 

které zvyšuje účinnost a snižuje emise ve spalinách. Uvnitř je otočný a snadno vyjímatelný masivní plochý litinový 

rošt. Vnitřní deflektor z nerezové oceli a materiálu vermikulit odráží sálavé teplo zpět na rošt a tím zvyšuje vnitřní 

teplotu spalovací komory. Tento proces optimalizuje spalování, zvyšuje jeho účinnost a snižuje spotřebu paliva 

(obrázek 9).  
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Ve dvířkách topeniště je keramické sklo (odolné do 700°C), které umožňuje nádherný pohled na hořící plameny a 

zajišťuje dokonalý efekt krbu. Dále brání výstupu jisker a kouře z kamen. Pod roštem se nachází výsuvná nádoba 

na popel (obrázek 8 B). 

 

Regulace a ovládání primárního a sekundárního vzduchu je jedním společným táhlem umístěným pod dvířky.  

Ovladač PRIMÁRNÍHO A SEKUNDÁRNÍHO VZDUCHU (obrázek 6). 

Ovladačem umístěným uprostřed pod dvířky topeniště (táhlo) se upravuje průchod vzduchu přes popelník a rošt a 
před sklo topeniště. Vzduch je nezbytný pro proces hoření a zapalování. Popelník je nutno pravidelně 
vyprazdňovat, aby popel nebránil přívodu primárního vzduchu pro spalování. Vzduch je také nezbytný pro udržení 
ohně.  

Se zcela vytaženým táhlem (obrázek 6 A) je přívod sekundárního vzduchu zcela uzavřen a primární vzduch je 
otevřen naplno. Primární vzduch je nezbytný pro fázi zapalování a roztápění kamen. V této fázi otevřete průchod 
primárního vzduchu naplno, ovladač je potřeba zcela vytáhnout. Při spalování dřeva je ovladač v pozici 6A jen na 
chvíli, pro roztopení kamen a následně se plně uzavírá (pozice 6B). Jinak dřevo rychle shoří a může dojít 
k přetopení krbových kamen (viz kapitola BĚŽNÝ PROVOZ). 

Se zcela zamáčknutým táhlem (obrázek 6 B) je přívod primárního vzduchu zcela uzavřen a sekundární vzduch je 
otevřen naplno. Po roztopení kamen zamáčkněte táhlo do této pozice. 

 
Nastavení ovládacího táhla pro získání jmenovitého výkonu kamen je následující: 

Vzduch pro spalování je možné přivádět z vnějšku nebo lépe větraných prostor a následně napojit na přírubu 
v zadní části kamen přímo do topeniště pomocí nehořlavé flexibilní roury (roura není součástí kamen). Viz kapitola 
VENTILACE A VĚTRÁNÍ MÍSTA INSTALACE 

 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; 

• 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. Následující materiály 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 respektujte sekce / délky kouřovodu uvedené v tabulce technických údajů. U 
instalací s různými rozměry musí být kouřovod vhodně dimenzován v souladu s normou EN13384-1. 

Odtah vytvořený kouřovodem musí být dostatečný, ale ne příliš velký. 

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. 

 Hodinová spotřeba [kg/h] Ovladač vzduchů Terciální vzduch 

JENNIFER 2.0 2,2 Pozice viz obrázek 6 C PŘEDNASTAVENÝ 

JENNIFER EPS 2,2 Pozice viz obrázek 6 C PŘEDNASTAVENÝ 
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KOMÍN 

 

PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU 

 

PŘIPOJENÍ KE KOUŘOVODU OTEVŘENÉHO KRBU NEBO OHNIŠTĚ 

 

POZOR: POKUD JDE O REALIZACI PŘIPOJENÍ KE KOUŘOVODU V BLÍZKOSTI HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ, 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). 
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VENTILACE A VĚTRÁNÍ MÍSTA INSTALACE 
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POVOLENÁ A NEPOVOLENÁ PALIVA 

 

ZAPALOVÁNÍ 
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ZAPALOVÁNÍ S NÍZKÝMI EMISEMI 

 

BĚŽNÝ PROVOZ 
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PROVOZ V PŘECHODNÝCH OBDOBÍ 

 

ÚDRŽBA A PÉČE 

 

 
   ČIŠTĚNÍ EPS  
EPS turbulátor je nutné vyčistit současně, když je potřeba čistit kouřovody. Pro správné provedení této operace je třeba vyjmout 
kouřovod (obrázek 10 – A), turbulátor EPS (B) a vyčistit pomocí vhodného kartáče a vysavače.  

MNOŽSTVÍ A KVALITA PALIVA URČUJE, JAK ČASTO JE NUTNÉ PROVÁDĚT TUTO ČINNOST ÚDRŽBY. 
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
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TECHNICKÉ LISTY 
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BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ NEHOŘLAVÁ PODLOŽKA 
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NÁVOD NA EKOLOGICKÉ 
ZAPALOVÁNÍ S NÍZKÝMI 

EMISEMI 

ODNÍMATELNÉ 
DEFLEKTORY KOUŘE 

- 
DEMONTÁŽ PROVÁDĚJTE 

OPATRNĚ 

PŘÍRUBA PRO 
NAPOJENÍ 

EXTERNÍHO 

VZDUCHU 

ODNÍMATELNÝ POPELNÍK 

TÁHLO PRO OVLÁDÁNÍ VŠECH VZDUCHŮ 
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VÝKRESY S ROZMĚRY 
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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.HEDE-KAMNA.CZ 

 
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM 


