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Navodila za uporabo Kaminskega vložka 670 panorama

Tehnični podatki:
Moč:
Teža
Premer nastavka za
odvod dimnih plinov
Vrstagoriva
Dimezije
ŠxGxV :

13 kW
102 kg
150mm
drva,briketi
656x535x739 mm

1. Vgradnja vložka
Pri vgradnji kaminskega vložka mora obvezno ostati
zračna rega med kovinskim delom vložka in
zunanjim delom kamina ki omogoča kroženje
konvekcijskega zraka, ki obliva vložek. Širina rege
mora biti najmanj 5 cm. Ob vgradnji moramo pustiti
prost doktok hladnega konvekcijskega zraka na
spodnji strani vložka in prost odvod vročega zraka
na zgornji strani vložka.
Kaminski vložek priključite na dimnik s spojno
cevjo. Spojna mesta morajo biti dobro zatesnjena.

2. Moč kaminskega vložka
Kaminski vložek je izdelan v skladu s predpisom
EN 13 229 in ustreza razredu II tega predpisa:
- emisija CO (13%O2) 0,15 vol. % v dimnih
plinih
- izkoristek 73 %
Nazivna toplotna moč znaša 13 kW, kar dosežemo
pri minimalnem vleku dimnika ( 10 Pa).
Grelna moč kaminskega vložka zadostuje,
upoštevajoč kvaliteto izolacije prostorov, za
ogrevanje prostorov velikosti do 310 m3.

3. Kurjenje
Zakurimo z lesenimi trskami in papirjem, lahko pa
tudi s kockami za te namene. Regulator primarnega
zraka naj bo pri tem odprt. Takoj, ko trske zagorijo
dodajte v kurišče odgovarjajoče kurivo - lesena
polena, lesne brikete ali brikete rjavega premoga.

Priporočamo, da v kurišču ni preveč kuriva
naenkrat, tri do štiri polena preseka 6x4 cm
(približno).
Primarni zrak vstopa v kurišče skozi rešetko in
vpliva na kurilno moč kaminskega vložka. Če
želimo doseči čim daljši čas izgorevanja, ustrezno
pripremo regulator primarnega zraka .
Z odpiranjem in zapiranjem regulatorja primarnega
zraka vzdržujemo željeno intenzivnost kurjenja in
dosežemo optimalno moč kaminskega vložka pri
optimalnem izkoristku.

4. Vzdrževanje in čiščenje
Redno čiščenje zajema čiščenje kurišča in prostora
za pepel Pogostost čiščenja je odvisna od časa
uporabe kaminskega vložka in od uporabljenega
goriva. Priporočamo, da za to uporablajte ustrezen
pribor za čiščenje kaminskih vložkov.
Kovinski del vložka se lahko čisti z mehko krpo.
Zgornji del kaminskega vložka in dimnik, kamor je
kaminski vložek priključen, je potrebno iz
varnostnih razlogov očistiti vsaj enkrat letno .

rošilo, “roka”, …), ker to lahko povzroči trajne
poškodbe površine barve.

OPOZORILO !
a.) Pred vsakim kurjenjem je potrebno preveriti,
da je pepelnik vložen in da so vrata kurišča
zaprta, sicer lahko pride do pregretja
kovinskega dela kaminskega vložekai.
V tem primeru, barva na določenih mestih
spremeni nianso.
b.) Pri prvem kurjenju se zaradi sušenja barve
pojavi neprijeten vonj, ki po krajšem času
izgine, istočasno se barva zmehča.
Pri nadaljnem segrevanju se barva prične
ponovno utrjevati in doseže dokončno trdoto in
obstojnost. Med tem časom preprečite stike z
zmehčano barvo in trdnimi redmeti ( rokavica,

c.) Kurjenje z odpadki, zlasti plastičnimi, ostanki
ivernih plošč in raznih laminatov je
prepovedano, ker to lahko poškoduje kurišče
in dimnik, poleg tega pa tudi močno
onesnažuje zrak.
d.) V kaminskem vložku je prepovedano kurjenje
premogov in premogovih briketov
(razen briketov rjavega premoga), ker to lahko
povzroči pregretje kaminskga vložka in s tem
trajne poškodbe.

GARANCIJSKA IZJAVA
Izjavljamo:
a.) da bo proivod brezhibno deloval, če boste ravnali z njim v skladu z navodili;
b.) da bomo na vašo zahtevo, predloženo v garancijskem roku, na lastne stroške
poskrbeli za odpravo okvare ali pomanjklivosti
c.) da bomo dele, ki so v garancijskem roku pokazali take napake, ki jih ne bi bilo
mogoče popraviti, zamenjali z novimi.;
Proizvajalec se obvezuje, da bo okvare odpravil najkasneje v 45 dneh od dneva prijave.

Jamstvo ne velja :
- za poškodbe nastale pri transportu in montaži
- za poškodbe in okvare na izdelku in okolici nastale zaradi nepravilne priključitve peči na
dimnik
za napake in poškodbe na izdelku in okolici povzročene z uporabo, ki ni v skladu z navodili
proizvajalca
- za poškodbe in okvare izdelka nastale zaradi mehanskih poškodb po krivdi kupca
- za poškodbe površine izdelka, nastale pri čiščenju zaradi nepazljivosti uporabnika.
za poškodbe izdelk, ki so nastale zaradi politja peči z npr:. vodo, prekipelo hrano,
kondenčno vodo...
- za dele, ki so v direktnem siku z ognjem (npr.steklo,šamot, rešetka , tesnila ipd. )
- za efekt „pajčevine“ na emajliranih površinah
- za skrite napake v oblogah izdelka (kamen, steklo, keramika...)
Pri uveljavljanju reklamacije morate obvezno predložiti originalni račun o nakupu peči in
tovarniško številko, ki jo najdete v teh navodilih in na zadnji strani peči ( tipska tablica ) !
Garancijska doba prične teči z dnem nakupa proizvoda in velja za dobo dveh (2) let !

Tov. številka
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