
       Kamna na tuhá paliva

KAMINO 6 a 8
Návod k pouÏití a instalaci

           V˘robce:
SVT - WAMSLER

kamino  17.1.2006  15:39  Stránka 1



     Pfiedmluva:

VáÏen˘ zákazníku,
velice nás tû‰í, Ïe jste si právû zvolili v˘robek od na‰í firmy SVT-WAMSLER
Rozhodli jste se správnû, neboÈ ve v˘robku WAMSLER máte záruku vysoké
kvality.Osvûdãené materiály, které jsou pouÏity k v˘robû na‰ich produktÛ,
jsou v dÛsledku vyzrálé techniky pfiísnû kontrolovány podle evropsk˘ch
norem.
Pfiístroj ‰etfií palivo, je ekologick˘ a jeho obsluha  jednoduchá. V‰e co by jste
mûli vûdût o Va‰ich kamnech, jakoÏ i nûkolik dal‰ích rad, naleznete shrnuté
na následujících stránkách, kter˘m vûnujte prosím pozornost.
Dbejte na to, Ïe instalaci pfiístroje smí provádût pouze uznávan˘ odborník,
kter˘ Vám mÛÏe b˘t i pozdûji k dispozici pokud by se mûli vyskytnout
problémy. Odborníkem se rozumí autorizovaná kominická firma.
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KAMINO  6 kW

Popis pfiístroje:

1 – 6 Kompletní ‰amotová vyzdívka 11. Tûsnûní rámu popelníkov˘ch dvífiek
1. ·amoty levé-pravé spodní 12. Tûsnûní hrdla k odvodu spalin
2. ·amotová deska horní ãelní 13. Tûsnûní horní litinové desky
3. ·amotové desky horní boãní 14. Sklo topn˘ch dvífiek
4. ·amotové díly horní zadní 15. Varná horní litinová deska
5. ·amotov˘ deflektor (Ïárolam 16. Rozdûlovaã plamene
6. ·amotová deska ãelní spodní 17. Hrdlo k odvodu spalin
7. Tûsnûní popelníkov˘ch dvífiek 18. Ro‰t
8. Tûsnûní pfiikládacích dvífiek 19. Stfiásací zafiízení
9. Tûsnûní ãelního litinového dílu 20. Popelníková dvífika s regulací prim. vzduchu
10. Tûsnûní rámu topn˘ch dvífiek                 21. Popelník

  17

18

19

     20
21
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KAMINO  8 kW

Popis pfiístroje:

1. ·amotová vyzdívka 16. Rozdûlovaã plamene
2. ·amotová deska horní ãelní 17. Hrdlo k odvodu spalin
3. ·amotové desky horní boãní 18. Plná pfiikládací dvífika
4. ·amotové díly horní zadní 19. Prosklená pfiikládací dvífika
5. ·amotov˘ deflektor (Ïárolam ) 20. Popelník
6. ·amotová deska spodní ãelní 21. Uzavírací páãka dvífiek
7. Tûsnûní topn˘ch dvífiek 22. Ro‰t
8. Tûsnûní ãelního litinového dílu 23. ·amotová deska zadní horní
9. Tûsnûní horního litinového dílu 24. Ro‰tová dvífika(pouze u typu 8kW
10. Tûsnûní rámu obou dvífiek (stejné) 25. Pfiední litinov˘ díl horní
11. Regulace primárního vzduchu 26. Pfiední litinov˘ díl spodní
12. Tûsnûní hrdla pro odvod spalin 27. Ro‰tové loÏisko
13. Tûsnûní horní litinové desky 28. Rám topn˘ch a popel. dvífiek
14. Sklo topn˘ch dvífiek
15. A-B-C-vrchní lit. deska dle typu kamen

28

28
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Technické údaje KAMINO  6 kW
Palivo: uhelné brikety, dfievo, EKO brikety
PrÛmûrná spotfieba paliva:     1,5-3 kg/hod.
Max.délka polen:             30 cm
Max.v˘kon: 6 kW
Vytápûn˘ prostor: 114 m3
Systém spalování: dvojí
V˘‰ka: 709 mm
·ífika: 444 mm
Hloubka: 376
V˘‰ka do stfiedu koufiovodu: 624 mm
PrÛmûr koufiovodu: 120 mm
Teplota spalin ma v˘stupu: 320 °C
Hmot.prÛtok spalin: 7,1 g/s
Váha: 86 kg
Potfiebn˘ tah komína: 13 Pa
Zaruka: 2 roky    

             

    

   KAMINO 6 kW prosklená       KAMINO 6 kW bez okna

 KAMINO 6 kW krbová KAMINO 6 kW  kachlová KAMINO 6 kW pokojová
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Technické údaje KAMINO 8 kW

Palivo:          uhlí,brikety,dfievo
Spotfieba dfieva: 2-4 kg/hod.
 Max.délka polen: 30-35 cm
V˘kon kamen: 8 kW
Systém spalování dvojí
Max.vytápûn˘ prostor: 210 m3
V˘‰ka: 919 mm
·ífika: 444 mm
Hloubka: 376 mm
V˘‰ka do stfiedu koufiovodu: 834 mm
PrÛmûr koufiovodu: 120 mm
Teplota spalin na v˘stupu: 350 °C
Minimální komínov˘ tah: 13 Pa
Váha: 125 kg

                         Úãinnost: 80 %
Záruka: 2 roky

                

                           
   

  KAMINO 8 kW prosklená  KAMINO 8 kW bez okna

   KAMINO 8 kW  krbová KAMINO 8 kW pokojová
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Bezpeãnostní pfiedpisy,montáÏ a instalace pro typ KAMINO

Instalace kamen, musí b˘t provedena v souladu s pokyny v návodu k obsluze!
V‰echny místní pfiedpisy, vãetnû pfiedpisÛ, které se t˘kají národních a evropsk˘ch norem,
musí b˘t pfii montáÏi spotfiebiãe dodrÏeny zejména âSN 06 1008  a  âSN 73 4201.
Kamna musí b˘t instalována  v souladu s poÏadavky poÏární bezpeãnosti. Pro instalaci
kamen je tfieba respektovat bezpeãnostní pfiedpisy pro instalaci a uÏívání dle âSN 06 1008 ãl.12.2
Pfiipojení spotfiebiãe ze strany odvodu spalin ke komínovému prÛduchu, smí b˘t provedeno
pouze se souhlasem a kontrolou kominické firmy, aby byly dodrÏeny ve‰keré poÏadavky dle
âSN 73 4201 – navrhování komínÛ a koufiovodÛ, provádûní komínÛ a koufiovodÛ a pfiipojování
spotfiebiãÛ paliv.

• Pro správnou funkci kamen je nutné zajistit dostateãné
      vûtrání a pfiívod spalovacího vzduchu zejména pfii provozu
      kamen s jin˘m tepeln˘m zafiízením.
• Umístit regulaãní mfiíÏky pro pfiívod vzduchu tak, aby nedo‰lo
      k jejich ucpání.
• Pfii instalaci je nutno pamatovat na nutnosti zaji‰tûní pfiimûfieného
      pfiístupu pro ãi‰tûní spotfiebiãe, koufiovodu a komína.
• PrÛmûrná teplota spalin u kamen KAMINO 6 320°C a KAMINO 8 je 350°C
• Spotfiebiã musí b˘t postaven na podlahách s odpovídající nosností.
• Pfiikládací dvífika musí b˘t vÏdy uzavfiena vyjma doplÀování paliva,
      aby se zabránilo unikání spalin.
• Vnûj‰í povrchy kamen jsou za provozu horké a je nutno vûnovat
      patfiiãnou pozornost.
• Komína a koufiovody je nutno vymetat 6x roãnû(dle vyhlá‰ky MNV ã.111/82 Sb)
• BûÏn˘m provozem, zejména vlhk˘m palivem dochází k usazování sazí a dehtu
      v komínû. Pfii zanedbání pravidelné kontroly a ãi‰tûní komína se zvy‰uje
      pravdûpodobnost zahofiení v komínû.

             

   Pfii otevírání dvífiek a ro‰tování za provozu, pouÏívejte
        manipulaãního háãku nebo ochranné rukavice
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V pfiípadû poÏáru postupujte takto:
1. PoÏár nehaste vodou
2. Uzavfiete pfiívod spalovacího vzduch do spotfiebiãe
3. Kontaktujte kominickou firmu k posouzení komína
4. Kontaktujte servis k posouzení stavu spotfiebiãe po poÏáru

• Spotfiebiã je urãen ke stáloÏárnému provozu
• Nikdy neprovádûjte neoprávnûné úpravy spotfiebiãe
• Neodkládejte ve vzdálenosti men‰í  neÏ je bezpeãná vzdálenost

tj.800 mm ve smûru hlavního sálání a 200 mm v ostatních smûrech,
pfiedmûty z hofilav˘ch hmot.

StupeÀ hofilavosti stavebních Stavební hmoty zafiazené do stupnû hofilavosti:
hmot a v˘robkÛ:
A nehofilavé Ïula,pískovec, betony,cihly, ker.obklady,spec.omítky
B nesnadno hofilavé akunín, heraklit, lihnos, itavér
C1 tûÏce hofilavé dfievo, pfiekliÏka, sirkoklit, tvrzen˘ papír, umakart
C2 stfiednû hofilavé dfievotfiískové desky, solodur, korkové desky, pryÏ. Podlaha
C3 lehce hofilavé dfievovláknité desky, polystyrén, PVC

Spotfiebiã vyÏaduje kontrolu!!!
Spotfiebiã je zakázáno pfietûÏovat!!!
Pfii odstraÀování, popela dbejte opatrnosti!!!
Na spotfiebiã neodkládejte hofilavé pfiedmûty!!!
Min.vzdálenost topidel a koufiovodÛ od hofilav˘ch i nesnadno
hofilav˘ch stûn bez ochrany  je 800 mm.
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Správné a chybné pfiipojení kamen ke komínovému prÛduchu
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  Pfiipojení kamen na komín

Obal  kamen chrání pfiístroj proti po‰kození,jak pfii dopravû, tak pfii manipulaci.
I pfiesto Vás Ïádáme, zkontrolujte, zda nebyla kamna po vybalení po‰kozena dopravou.
Nedostatky okamÏitû hlaste Va‰emu prodejci.
U nnûkter˘ch typÛ kamen KAMINO je moÏno zvolit k odvodu spalin v˘vod zadní i horní  . Pro napojení kamen na komín je     
nutné zvolit vhodn˘ koufiovod. Koufiovod pro odvod spalin musí mít stejn˘ prÛmûr,jako hrdlo u kamen a to 120 mm. Pfiipojení 
musí b˘t provedeno   koufiovodem buì silnostûnn˘m, nebo smaltovan˘m. Délka trubek nesmí pfiesáhnout délku 2 m.Pro 
bezpeãné zaji‰tûní odvodu spalin pouÏijte  trubek, které Vám na‰e firma dodá ve velikostech 250 mm,500 mm,1000 mm, nebo 
na poÏádání upravíme koufiovod na míru. Ke kaÏdému typu kamen doporuãujeme zabudovat odtahovou klapku, kterou je 
moÏno regulovat odhofiívání paliva. U komínÛ s velk˘m tahem docílíme del‰í dobu hofiení.  Kdyby nebyla odtahová klapka 
zabudována, mohlo by dojít k pfietopení kamen a tím k jejím po‰kozením.
Ústí-li do jednoho komínového prÛduchu více sopouchÛ, nesmí b˘t jejich vzájemná vzdálenost men‰í neÏ 50 cm,
 dle âSN 734210 odst. 45
U del‰ích koufiovodÛ, je tfieba se vyvarovat vodorovn˘ch úsekÛ a zúÏení. Smûrem ke komínu, musí mít roura stoupání 
minimálnû na 1m 10 cm. Pfii slabém komínovém tahu doporuãujeme napojit kamna pomocí svislé roury o délce 1 m. Tento 
zpÛsob nám  zv˘‰í nábûh a tím i lep‰í odvod spalin do komína.

Trubky koufiovodu je nutno s hrdlem kamen svrtat a zajistit ‰roubkem !!!

Co byste mûli vûdût o Va‰em komínu
V˘‰ka komínu od stfiedu zdûfie aÏ po horní hranu komínu musí b˘t nejménû 5 m.
V pfiípadû men‰í v˘‰ky, je nutné bezpodmíneãnû komín prodlouÏit!
Abychom dosáhly správného a pfiedepsaného v˘konu komína, kter˘ se udává v Pascalech (Pa), je tfieba mít hladk˘ a dobfie 
izolovan˘ komín o tûchto v˘‰kách a prÛmûrech.

pro v˘‰ku       5 m  =  prÛmûr komína 19 cm
pro v˘‰ku     10 m  =  prÛmûr  komína 17 cm
pro v˘‰ku     15 m  =  prÛmûr  komína 15 cm

Napojení kamen na  komín niÏ‰í neÏ  5 m je nepfiípustné !!!
Uvedení Va‰ich kamen do provozu:

Pfied prvním uvedení kamen do provozu je tfieba odstranit pfiípadné nálepky,stejnû jako ve‰keré pfiíslu‰enství z popelníku, resp.z
í i pro pfiípadné zbytky materiálÛ pouÏit˘ch jako zaji‰Èovací prvky pfii pfiepravû. Zkontrolujte prosím, zda obloÏení ohni‰tû (
iginálních náhradních dílÛ .
V Ïádném pfiípadû v˘kon kamen nepfietûÏujte !!!

Ustavení pfiístroje:

DodrÏujte bezpeãné vzdálenosti pfii usazení kamen od hofilav˘ch materiálÛ !!!
Ze stran 200 mm, ve smûru hlavního sálání 800 mm !!!
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Uvedení Va‰ich kamen do provozu:

Pfied prvním uvedení kamen do provozu je tfieba odstranit pfiípadné nálepky,stejnû jako ve‰keré pfiíslu‰enství z popelníku,resp.z
ohni‰tû.Toto platí i pro pfiípadné zbytky materiálÛ pouÏit˘ch jako zaji‰Èovací prvky pfii pfiepravû. Zkontrolujte prosím, zda 
obloÏení ohni‰tû (‰amot nebo litina) je ve správné poloze. Toto obloÏení mohlo bûhem transportu,resp. instalaci kamen 
vypadnout ze správné polohy.Je-li tomu tak, musíte tyto prvky opût ustavit do pÛvodní polohy a zajistit.

První zátop a správné topení:

Otevfiete popelníková dvífika ã.11 a zároveÀ dvífika ro‰tová ã.24 (pouze u Kamino 8 )
Kamna Kamino 6 nejsou vybavena ro‰tov˘mi dvífiky.
Na otoãn˘ ro‰t uloÏíme topn˘mi dvífiky dfievûnou vlnu a dfievûné tfiísky. U Kamina 8 ro‰tová dvífika ã.24 uzavfieme.
Topná dvífika téÏ uzavfiete!
Skrz ro‰tová dvífika nebo  ro‰t podpálíme a popelníková dvífika uzavfiete!
Vzdu‰ník ( ‰oupû ) primárního vzduchu na popelníkov˘ch dvífikách ã.11 (u Kamino 8 ) u Kamino 6 ã.20  otevfiete, pfiiãemÏ 
vzdu‰ník (‰oupû) sekundárního vzduchu ( jen u kamen s pln˘mi dvífiky)  na topn˘ch dvífikách uzavfiete!
Tyto úkony provádûjte pouze manipulaãním háãkem, nebo ochrannou rukavicí!
KdyÏ se palivo rozhofií, uzavfieme primární vzduch a pomalu otevíráme topná dvífika. Po pfiiloÏení a uzavfiení dvífiek otevfieme
opût pfiívod primárního vzduchu.
Topte po nûkolik hodin 3-4 pozvolna.Vyzdívka kamen, litina i speciální nátûr kamen
je tfieba vyhfiát.
Tvorba zápachu pfii první i druhém zátopu je zcela bûÏnou vûcí.
Pfiikládejte palivo do kamen po men‰ích dávkách.
Chcete-li udrÏet kamna co nejdéle v chodu a docílit minimální v˘kon, uzavfiete témûfi pfiívod primárního vzduchu a sekundární 
pfiívod vzduchu na topn˘ch dvífikách mírnû otevfiete.
Kromû uvádûní do provozu musí b˘t v‰echna dvífika uzavfiena!!!
Pfii doplÀování paliva, aby nedo‰lo k úniku spalin do místnosti, uzavfiete úplnû pfiívod primárního i sekundárního vzduchu a 
regulátor tahu (klapku) pokud je zabudována otevfiete. Pomalu otevfiete topná dvífika, která nasají vzduch, ãímÏ zabráníte vstupu
spalin do prostoru. Nyní pfiiloÏte v men‰ích dávkách.
NaloÏte palivo vÏdy jen pod okraj spalovacího prostoru.
Prostor, kde jsou kamna uloÏena vûtrejte a dbejte pfiísunu vzduchu.
Pfiístroj(Va‰e kamna) je pfiísnû zakázáno svévolnû upravovat!
PouÏívejte pouze originálních náhradních dílÛ!
 V Ïádném pfiípadû v˘kon kamen nepfietûÏujte !!!

Provoz pfii sezónním topení, ‰patn˘ch tahov˘ch a povûtrnostních podmínkách:
Pfiedpoklad pro dobrou funkci kamen za tûchto podmínek je správn˘ v˘kon a tah komína.Ten je závisl˘ na teplotním rozdílu 
mezi teplotou v místnosti a venkovní teplotou. Pfii vy‰‰ích venkovních teplotách (pfies 15°C) mÛÏe proto docházet k poruchám 
komínového tahu ( odkoufiení ),  protoÏe koufi  není dokonale komínem odsáván

.
Opatfiení:
• ãastûji pfiikládat po mal˘ch dávkách paliva
• popel ãastûji sklepávat (ro‰tovat)
• vzdu‰ník primárního vzduchu nastavit na vy‰‰í hodnotu
• pfii spalování dfieva nastavit primární vzduch na niÏ‰í hodnotu
• pfii spalování hnûdouheln˘ch briket-vyãkat fiádného  prohofiení a vzdu‰ník primárního vzduchu nastavit na niÏ‰í hodnotu..
• vzdu‰ník sekundárního vzduchu je v kaÏdém pfiípadû uzavfien.
• pouÏijte kvalitní paliva
• pokud bude stále docházet k poruchám, zavolejte Va‰í kominickou firmu.

POZOR !!!

NeopomeÀte na zadní stranû kamen nastavit
automatick˘ pfiívod sekundárního vzduchu dle
druhu paliva !!!

1 Uhlí ( Kohle ) 2 Dfievo ( Holz )
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   Velmi dÛleÏité upozornûní
  pfii  uvádûní kamen do provozu !!!

Pfii prvním zátopu je tfieba pouÏít mírného ohnû, aby do‰lo k pozvolnému
vyhfiátí ‰amotové vyzdívky a odstrnûní vlhkosti v kamnech, která získala
z ovzdu‰í. Pfii nedodrÏení tohoto postupu, mÛÏe dojít k po‰kození ‰amotu,
litiny i laku na spotfiebiãi, kter˘ téÏ vyÏaduje pozvolné vypálení. Pfii vysoké
teplotû mÛÏe ‰amotová nebo vermikulitová vyzdívka popraskat pod vlivem
tepeln˘ch dilatací. Vlasovû popraskané ‰amotové díly, (pokud nevypadnou),
neztrácejí svou funkãnost a nejsou proto dÛvodem k reklamaci. Nepfiikládejte
nadmûrné mnoÏství paliva, které by mohlo vésti k pfiehfiátí kamen a tudíÏ
i k jejím po‰kození. NIKDY nenechávejte popelníková dvífika bûhem provozu
otevfiená. Pfiedejdete tak k pfiehfiátí nebo dokonce i deformaci kamen.

Pfii nedodrÏení tohoto postupu nebude reklamace uznána!
Dûkujeme V.J.Rousek
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Vhodné druhy paliva
Bezkoufiov˘ a bezporuchov˘ provoz kamen a jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon uveden˘ pro tah komínu 13 Pa
bude zaruãen pouze tehdy, jestliÏe nebudete pouÏívat k topení jiná paliva neÏ níÏe uvedená.

Druh paliva Tepeln˘ obsah cca Poznámka
Brikety z hnûdého uhlí
Brikolety
Antracit vejãité brikety
Antracit ofiech 2/3
Antracit ofiech 2

PouÏívat lze, i kdyÏ to není
Normované palivo:
Tvrdé dfievo vzduchosuché
Mûkké dfievo vzduchosuché

21000 kj/kg
21000 kj/kg
32000 kj/kg
32000 kj/kg
32000 kj/kg

14600 kj/kg
11500 kj/kg

Stál˘ Ïár je moÏn˘ pouze
Omezenû

Nespalujte Ïádn˘ uheln˘ prach ani jemné ‰tûpky ãi odpady s intenzivním
v˘vojem koufie, zabráníte tím zneãi‰tûní okolí a chráníte Ïivotní prostfiedí.

MnoÏství paliva
U kaÏdého druhu paliva lze ohni‰tû zaplnit maximálnû tak,aby palivo dosahovalo nejv˘‰e pod spodní hranu
 plnícího otvoru.V pfiechodném období doporuãujeme pfiikládat pouze malá mnoÏství paliva
(viz kapitola „provoz pfii sezóním topení“.)

                              Spotfiebiãe s dlouhodob˘m spalovacím procesem
             Podmínky spalování            Druh zku‰ebního paliva    Nejkrat‰í intervaly dodávky

paliva / hod.
                 jmenovité            pevná minerální paliva                                4
                jmenovité      dfievo nebo ra‰elinové brikety                            1,5
              minimální pfiíkon           pevná minerální paliva                            12
            minimální pfiíkon      dfievo nebo ra‰elinové brikety                            10
                               Spotfiebiãe s krátkodob˘m spalovacím procesem
             Podmínky spalování           Druh zku‰ebního paliva Nejkrat‰í intervaly dodávky

paliva / hod.
               jmenovité            pevná minerální paliva                              1
               jmenovité     dfievo nebo ra‰elinové brikety                             0,75
             sníÏen˘ pfiíkon          pevná minerální paliva                     bez poÏadavku
             sníÏen˘ pfiíkon      dfievo nebo ra‰elinové brikety                     bez poÏadavku
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Pfiíãiny a odstraÀování poruch

                                 Doporuãené palivo:
                                 Kusové dfievo,dfievûné EKO-brikety, uhelné brikety.PouÏijí-li se ke
                                 spalování velká polena v nejvût‰ím moÏném prÛmûru, prodlouÏíme dobu
                                 hofiení. Dfievo musí b˘t suché nejménû 2 roky uskladnûné v suchu.

                                Nepfiehlédnûte – velmi dÛleÏité!
                                Pfii prvním zátopu k vypálení kamen, pouÏívejte pouze dfievo v mal˘ch
                                dávkách, aby do‰lo k pozvolnému vyhfiátí litiny, ‰amotu a vypálení barvy.
                                V Ïádném  pfiípadû, neuveìte kamna na ráz k plnému v˘konu. Mohlo by dojít k 

                          po‰kození kamen. Pozvolné topení provedeme 2x aÏ 3x po sobû.
                                Pfii dosaÏení max.v˘konu, musejí b˘t popelníková i topná dvífika stále uzavfiená!!!

Tvorba kondenzace
vody

Vypafiování
vlhkosti,která se
nachází v prostoru
kamen

Sledujte proces zátopu,vznikající
vodu otírejte,aby se zabránilo vzniku
skvrn

Tvorba zápachu Vysou‰ení
ochranné barvy,
vypafiování zbytkÛ
oleje

Provozujte kamna podle návodu
k pouÏití nûkolik hodin v mírném
provozu. Poté zatopte na nûkolik
hodin na maximální v˘kon

Pfiíli‰ malé
odevzdávání tepla

Kamna koufií
a) v létû

b) v zimû

 Je zvolen pfiíli‰
mal˘ v˘kon kamen
 Pfiíli‰ mal˘ tah
komínu

Pfiíli‰ dlouhá a
netûsná trubka pro
odvod spalin

Netûsnosti u
topn˘ch dvífiek

Spalování pfiíli‰
vlhkého dfieva

Vysoká venkovní
teplota zapfiíãiní
‰patn˘ tah.

 Nechte zkontrolovat tah komína
odborníkem
Tah komínu musí ãinit nejménû
13 Pa. Zkontrolujte tûsnost Va‰eho
komínu. Tûsnû uzavfiete dvífika jin˘ch
topeni‰È, která jsou k tomuto komínu
pfiipojená.Pfiípadnû proveìte pfiipojení
se svislou drahou nábûhu.

Ve‰kerá spojení trubek pro odvod
spalin musejí b˘t dobfie utûsnûná a
ohnivzdornû izolovaná

Zkontrolujte tûsnûní. Topná dvífika
dobfie uzavfiete. Pfiípadnû vymûÀte
novou ucpávku dvífiek.

PouÏívejte pouze dobfie vysu‰ené
dfievo.

Ohfiejte komín zapálením papíru
v kamnech, nebo komínu

Otevfiete na chvíli popelová
dvífika.PouÏijte pouze kvalitní palivo.
Kdy jste kamna naposledy ãistili?
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VyprazdÀování spalovacího prostoru:

      Pfied kaÏd˘m nov˘m zátopem je tfieba vyprázdnit spalovací prostor za studeného
     stavu kamen! Tento typ kamen je vybaven ro‰tovacím zafiízením.

âi‰tûní a údrÏba:

Nejménû jednou roãnû, v pfiípadû potfieby i ãastûji, je tfieba Va‰e kamna ve studeném stavu
vyãistit a o‰etfiit. Pfiitom je tfieba odstranit usazeninu popela v koufiovodu a na plochách
slouÏících pro smûrování koufie,resp.na deskách a stûnách pro smûrování tahu. K tomu je
vhodn˘ vysavaã popele obdrÏiteln˘  u firmy V.J.Rousek  Praha 4-Nusle.
Podle zpÛsobu provozu a druhu pouÏitého paliva se Va‰e kamna více ãi ménû zanesou.
Sklo na topn˘ch dvífikách ãistûte prÛbûÏnû a  zásadnû ve studeném stavu.PouÏijte teplé vody
s m˘dlem, nebo jin˘ch, v domácnosti bûÏn˘ch mycích prostfiedkÛ, ale zásadnû ne drhnoucích
prá‰kÛ. Na skle by se mohly vytvofiit ‰krábance.K ãi‰tûní krbov˘ch skel jsou bûÏnû k dostání
 specielní prostfiedky.

Topení s rÛzn˘mi druhy paliv:

Provoz s hnûdouheln˘mi briketami:
V pfiípadû pouÏití hnûdouheln˘ch briket doporuãujeme, aby nikdy nebylo naloÏeno palivo k okraji
topn˘ch dvífiek najednou. Zprvu naloÏíme ãást briket nebo uhlí pfiibliÏnû do poloviny ‰achty
spalovacího prostoru  a necháme rozhofiet. KdyÏ  je palivo dostateãnû prohofielé, naplníme
zbytek paliva do ‰achty topeni‰tû tak, aby dosahovalo pod okraj  topn˘ch dvífiek.

Provoz se dfievem:
Dfievo potfiebuje ke spalování relativnû málo vzduchu. Na druhé stranû ale dfievo neumoÏÀuje
stálé nebo trvalé hofiení, protoÏe relativnû rychle hofií. Abychom umoÏnili dobré a del‰í hofiení,
musíme mu poskytnout stálé, ale minimální mnoÏství vzduchu.Proto doporuãujeme  volit
minimální nastavení primárního vzduchu . Komínová klapka dle tahov˘ch podmínek
mÛÏe b˘t taktéÏ pfiivfiena.
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Z Á R U â N Í  L I S T

Záruãní podmínky:
Pfii dodrÏování pokynÛ uveden˘ch v návodu pro obsluhu a montáÏ v˘robku ruãíme, Ïe bude mít po celou dobu záruky 
vlastnosti, stanovené pfiíslu‰n˘mi technick˘mi normami. Záruka se poskytuje na dobu 24-ti mûsícÛ ode dne prodeje. V pfiípadû, 
Ïe se v záruãní dobû vyskytne na v˘robku závada , která nebyla zpÛsobena spotfiebitelem (uÏivatelem) nebo neodvratnou 
událostí, bude spotfiebiteli bezplatnû opravena v záruãní lhÛtû stanovena zákonem.
Bezplatná oprava a montáÏ v záruãní lhÛtû bude provedena po pfiedloÏení tohoto záruãního listu prodejci, pokud jsou fiádnû
vyplnûny ve‰keré náleÏitosti a údaje o spotfiebiãi. Záruãní doba se prodluÏuje o dobu, po kterou byl spotfiebiã v záruãní opravû 
tj. ode dne nahlá‰ení poruchy, aÏ do dne opravy. Ostatní podmínky se fiídí pfiíslu‰n˘mi ustanoveními obãanského zákoníku.
Upozornûní spotfiebiteli:
Prodávající je povinen vydat ihned pfii koupi spotfiebiãe záruãní list, kter˘ musí fiádnû vyplnit a potvrdit razítkem prodejny , 
podpisem a datem prodeje. Dále je povinen informativnû seznámit kupujícího s pouÏitím a obsluhou v˘robku.

Ze záruãních podmínek jsou vyÀaty:

• ·kody, které nastaly nevhodn˘m uloÏením, nesprávnou manipulací nebo nesprávn˘m zacházením.
• NedodrÏování návodu k obsluze, jakoÏ i závadami, které byly zpÛsobeny cizím zásahem.
• Záruka se nepfiizná, pokud spotfiebitel nepfiedloÏí pfii reklamaci fiádnû vyplnûn˘ záruãní list.
• Záruãní nároky rovnûÏ zanikají pfii svévoln˘ch zmûnách pÛvodních zápisÛ v záruãním listû.

Tento záruãní list se vztahuje k v˘robku:

Typ:………………………………ãíslo v˘robku:……………………………………..

Zákazník:…………………………Adresa:…………………………………………….

Datum prodeje: Razítko a podpis prodejce:

V˘robce: Dovozce:
SVT-WAMSLER               V.J.Rousek
Salgótarján Námûstí Bfií.SynkÛ 9
Maìarsko          140 00 Praha 4

                     

Záznamy o provedení záruãních oprav
Datum
Nahlá‰ení
Poruchy

Datum
odstranûní
poruchy

âíslo
protokolu
o opravû

Podpis
Servisního
technika

                   Poznámky
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