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Základní technické parametry 
Výkon nominální/maximální………………5 kW/14kW 
Tah…………………………………………   min.12 Pa 
Hmotnostní průtok spalin…………………… 8g/sec 
Teplota spalin………………………………….280°C 
Účinnost……………………………………  min 70% 
Koncentrace CO při 13% O2  ....................  0,20 % 
Průměr odtahového hrdla ……………… … 150mm 
Umístění odtahového hrdla ………………nahoře nebo vzadu 
Hmotnost kamen …………………………..180 kg, 192kg model CUCINA 
 
 
1. DŮLEŽITÉ POKYNY 
 
Kamna musí být instalovány dle platných zásad a norem požární ochrany v souladu s ČSN 061008/1997 a příslušnými 
technickými předpisy. 
Připojení ke komínovému tělesu musí odpovídat normě ČSN 734201 a ČSN 734210. Instalace kamen je definována 
stavebně technickými předpisy dle ČSN 061218. Instalaci kamen doporučujeme přenechat profesionálům. Před instalací si 
zajistěte revizi komínu. 
 
P O Z O R  ! 
 
° Uživatel kamen se musí bezpodmínečně seznámit s fungováním kamen za pomoci návodu k používání 
° POZOR na to, aby kamna nespotřebovala k hoření veškerý vzduch z místnosti, ve které jsou instalována. Dbejte na to, aby   
byl zajištěn vždy dostatečný přívod čerstvého vzduchu do místnosti, kde jsou kamna instalována. 
 
° Používejte vždy kamna se zavřenými dvířky. 
 
° V případě, že jsou dvířka kamen otevřená dochází k nekontrolovatelnému hoření: 
1. riskujete přetopení Vašich kamen a ty části, které jsou v přímém kontaktu s ohněm se mohou poškodit  
2. sklo v dvířkách se deformuje a zbytky popela hoří na povrchu skla 
 
° Naše garance nekryje škody vzniklé špatným používáním. 
 
° I když se ve Vašich kamnech netopí, je třeba, aby dvířka ohniště a regulátor vzduchu byly vždy  zavřeny. 
 
 
2. INSTALACE KAMEN 
 
Jedině kamna instalovaná profesionální firmou zajišťují garanci, že veškeré bezpečnostní předpisy byly dodrženy. Tento 
postup je absolutně nezbytný pro dobré fungování Vašeho přístroje a pro Vaši bezpečnost. 
 
Komín hraje velmi důležitou roli pro správné fungování Vašich kamen. Je určitě nutné se poradit s kominickou firmou, aby 
byly dodrženy všechny bezpečnostní předpisy. 
 
Je nutné přitom přihlížet k následujícím bodům: 
 
Konstrukce kamen umožňuje napojení několika kamen na jeden komín za podmínky, že jejich dvířka budou uzavřena. 
Je nezbytné zajistit dostatek vzduchu k hoření. Dobře těsnící dveře a okna to však mohou zkomplikovat.Napojení několika  
kamen na jeden komín je možné pouze profesionální kominickou firmou. 
 
V rámci možností instalujte Vaše kamna co nejblíže ke komínu. Pod kamna je třeba podložit nehořlavý podklad. Máte 
možnost výběru mezi nehořlavou deskou z tvrzeného skla, litiny, ocelového plechu nebo z kamene a keramiky. Bude chránit 
podlahu proti vysokým teplotám a oharkům. Hořlavé předměty např. dveře, nábytek, výrobky ze dřeva musí být  ve 
vzdálenosti od kamen alespoň 80cm. 
 
Umístěte Vaše kamna alespoň 30cm od zdi. Zeď nesmí obsahovat hořlavé prvky. 
 
 
 
 



 
3. NAPOJENÍ KAMEN NA KOMÍN 
 
Když tah Vašeho komína je správný, mohou být Vaše kamna napojena přímo do komína. Kouřová cesta, průměr napojovací 
roury musí odpovídat průměru odtahové hrdla z kamen, tj. 150mm. 
 
Je jasné, že tato trubka musí být nepropustná a těsná ve všech spojích. Unikající plyn je mimořádně nebezpečný. Parazitní 
přisávaný vzduch snižuje tah komínu. 
 
Když tah komína je příliš silný, doporučuje se zabudovat regulátor tahu. 
 
Při instalaci odváděcí roury zplodin je nutné dodržovat ustanovení uváděná zde níže: 
 
° Průměr odváděcí roury zplodin nemůže být zužován. 
 
°Odváděcí roura kamen nesmí být zapuštěná příliš hluboko do komína, příliš zapuštěná roura by bránila snadnému odtahu 
zplodin. Můžeme se tomu vyhnout tím, že před zapuštěním roury kouřové cesty do komína, zazdíme komínovou zděř. 
 
°Napojení více kamen do jednoho komínového tělesa je nutné konzultovat s profesionální kominickou firmou.. 
 
°Komín nesmí být přetížen, příliš mnoho napojení brání odchodu zplodin. Konzultujte s Vaším kominíkem!   
 
° Komín musí být nepropustný.Prověřte kontrolní průhledy do komína, jakož i  čisticí otvory ve sklepě a na půdě. 
 
° Roura kouřové cesty  musí být precizně a těsně napojena na hrdlo odtahového otvoru kamen. 
 
Zadní připojení kouřovodu na kouřové hrdlo u těchto kamen  je standardní. Je možné také zvolit odvod spalin vrchem tj. 
horní napojení kouřovodu (viz příslušenství ke kamnům). 

 
Montáž horní napojení kouřovodu 
Nejprve je třeba odejmout kulatý kryt otvoru pro připojení kouřového hrdla kamen, který se 
nachází nahoře. Je třeba ho uvolnit klíčem šroub (SW10) přes kouřové hrdlo v zadní části, který 
upevňuje kryt otvoru pro kouřové hrdlo kamen litinovou úchytkou. Potom je třeba přišroubovat 
kouřové hrdlo dvěma šrouby M6x20 dodávaných se 4 podložkami a 2 šrouby M6. Nakonec je 
nutno prostrčit ruku horním otvorem, abychom zachytili a znovu upevnili kulatý kryt otvoru kouřového hrdla litinovou úchytkou 
a šrouby s podložkami M6x60. 
 
 
      Obr. Odvod spalin  zadní částí 
4. DOPORUČENÉ PALIVO 
 
Pro tyto kamna je vhodné následující topivo: 
 
° DŘEVO: čisté dřevo, nesmíchané společně s kůrou ( naštípané dříví) 

max. délka polen 50cm 
dřevo musí být vyschlé alespoň dva roky a nesmí obsahovat více jak 20% vlhkosti 

 
Vlhká polena hoří obtížně a vydávají zápach. Navíc se tvoří kondenzát dehtu, který znečišťuje Vaše kamna, sklo a snižuje  
se celková účinnost kamen. 
POZOR: Nespalujte v kamnech odpady. 
                                        
 
5. PRVNÍ UVÁDĚNÍ DO PROVOZU                                     
 
Při prvním uvádění kamen do provozu musí být dřevo suché. Doporučujeme Vám zapálit nejdříve malé množství topiva (asi 
po dobu 1 hodiny). 
 
Je třeba nastavit termostat na pozici číslo 8 (otevřeno na maximum).   
 
 Při prvním uvedení kamen do provozu může docházet k vypalování ochranného laku kamen. Průvodním znakem vypalování                  
 ochranného laku je mírný zápach a hromadící se výpary u stropu místnosti. Tyto výpary je nutné intenzivně odvětrat. 



 
Postup hoření musí být dobře sledován. Kondenzáty tvořící se na smaltovaném povrchu kamen musí být ihned šetrně 
utřeny, aby tyto kondenzáty nezačaly hořet na povrchu kamen. 
 
 
6. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
                                    
Kamna se zahřívají na vysokou teplotu! Při přímém kontaktu s kamny může dojít k úrazu. 
U kuchyňských modelů se lesklá deska zcela rozpálí. 
  
Dbejte především na to, aby hrající si děti nespadly na kamna. 
Přirozeně, že všechna existující bezpečnostní opatření nemohou vyloučit všechny možné nehody. 
 
NEDOPUSŤTE, ABY SI VAŠE DĚTI HRÁLY KOLEM KAMEN. 
 
 
7.UVEDENÍ DO PROVOZU – NORMÁLNÍ POSTUP (roztopení kamen) 
 
Při zapalování nastavte klapku termostatu na pozici 8 (maximálně otevřeno).Ovládací páčka termostatu je umístěna 
na pravém boku kamen v horní časti..Páčku termostatu uchopíme za plastovou část a železnou část páčky nasměrujeme na 
požadovanou pozici na stupnici (pokud jsou kamna v provozu, vždy si chraňte ruku při manipulaci s páčkou rukavicí).      
Stupnice termostatu je pevnou součástí pravého boku kamen a její umístění je vedle ovládací páčky termostatu.  
POZOR:Na stupnici jsou uvedeny pouze číslovky 0, 4, 8 ostatní čísla 1, 2, 3, 5, 6, 7, jsou nahrazeny  tečkami.                       
 
0   .   .   .   4   .   .   .   8      (zobrazení stupnice na kamnech)    

0   .   .   .   4   .   .   .   8      (tečky na stupnici znázorňují chybějící čísla)  
     (1)  (2) (3)         (5)  (6) (7)   
  
Potom otevřete šoupátka druhotného vzduchu na maximum. Šoupátka sekundárního vzduchu jsou umístěna na čelní stěně 
kamen nad prosklenými dvířky. Šoupátka se vždy uzavírají posunutím do středu kamen, posunutím ven od  středu kamen se 
šoupátka sekundárního vzduchu otevírají. 
 
Potom otevřete prosklená dvířka kamen a na rošt vsuňte kousky zmuchlaných novin (lze též použít tuhý podpalovač). Na 
noviny vložte jemné třísky (přibližně dvě menší hrsti) a na jemné třísky vložte několik slabších polínek (přibližně pět polínek o 
průměru 5 až 6 cm. Po této přípravě můžete zapálit novinový papír. 
Při roztápění kamen je možné otevřít dvířka popelníku.  
POZOR! Po 10 minutách provozu od zapálení kamen musí být dveře popelníku dobře uzavřeny. 
 
Po zapálení kamen je třeba dobře uzavřít prosklená dvířka. 
 
Pro začátek vkládejte jen menší množství paliva. 
 
 
 
 
 
 

      Obr: páčka termostatu 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
       Obr: šoupátko druhotného vzduchu 
DŮLEŽITÉ 
Dvířka popelníku a ohniště se nemají otvírat po dobu užívání kamen s výjimkou přikládání. 



 
8. PLNĚNÍ KAMEN DŘEVEM (přikládání) za provozu 
 
Při hoření: 
-  otevřete termostat na pozici 8 (maximálně otevřeno) zplodiny tak mohou snadno odejít z kamen 
- šoupátko druhotného (sekundárního) vzduchu“otevřete na“maximum 
 
Otevřete boční přikládací dvířka 
 
Přiložte do kamen 3 polena bočními dvířky vpravo (maximálně dvě vrstvy). Maximální naložení kamen viz. obrázek. 
 

                                                                      
                                           Obr: maximální přiložení polen 
          Obr: boční přikládací dvířka 
Poté, kdy polena začnou hořet dlouhým plamenem zavřete termostat na pozici 0 nebo 1.  
Intenzitu hoření regulujte šoupátkem druhotného (sekundárního) vzduchu. 
 
 
9. TOPENÍ DŘEVEM - OVLÁDÁNÍ 
Dřevo je palivo s vysokým plamenem a velkou tvorbou plynů na počátku hoření. V počátku procesu hoření je vždy nutno 
dbát na to, aby docházelo k dostatečné cirkulaci čerstvého vzduchu. V počátku procesu hoření nedoporučujeme hoření 
zpomalovat. 
 
Negativní důsledky by byly: 
°doutnající oheň, tvoření kondenzátu a dehtu 
°silné tvoření sazí 
°přebytek kouře (škodlivý plyn) 
°nebezpečí zadušení 
°nebezpečí výbuchu 
 
Poté, kdy dřevo přestane hořet dlouhým plamenem a z polen se stávají žhavé oharky zcela uzavřete šoupátka druhotného  
(sekundárního) vzduchu. Tím dosáhnete maximální účinnosti při spalování dřeva. 
 
Při topení dřevem nemanipulujte s popelem na roštu. Popel z roštu čistěte, až ve chvíli, kdy začne přepadávat přes zábranu,  
která chrání sklo dvířek. Při spalování dřeva doporučujeme na roštu nechávat vrstvu popela.  
 
 
10. ODSTRAŇOVÁNÍ POPELA 
 
POZOR! NEZABÝVEJTE SE NIKDY POPELEM POKUD KAMNA HOŘÍ. 
 
Popel vynášejte v popelníku za pomoci studené kličky. 
Popel z popelníku odstraňte ve chvíli, kdy je plný po horní okraj. 
Pozor!  zbytky uhlíků stále doutnají v popelu. 
Při spalování uhlí se popel z kamen musí odstraňovat jednou nebo dvakrát denně (toto do značné míry ovlivňuje kvalita 
spalovaného uhlí). Za pomoci studené kličky vytáhneme teleskopické táhlo, které je spojené s pohyblivým roštem a 
jednoduchým pohybem teleskopického táhla vpravo a vlevo pohybujete roštem a popel vypadá do popelníku. 
 
Čas od času je také nutno odstraňovat zbytky strusky, které se mohou nashromáždit na roštu Odstraníme je tak, že 
pohyblivou část roštu vysuneme, čímž nám vznikne otvor v roštu, kterým zbytky strusky a popela odstraníme za pomocí  
pohrabáče do popelníku. 
 
 
 



 
                                    
 
      
 
 
 
 

      Obr: pohyblivá část roštu                                                       Obr: popelník 
 
Popel v popelníku nesmí přesahovat vrchní kraj. Vytváření pyramidy z popele v popelníku není dobré, neboť brání chladnutí 
roštu který by se  mohl poškodit. Po dobu provozu kamen musí být dvířka popelníku absolutně uzavřena, neboť jinak by 
vzniklo riziko přetopení kamen a vznik škod. 
 
 
11. ÚDRŽBA  
 
Po každé topné sezóně, ale alespoň jedenkrát do roka musí být zadní zdvojená  stěna kamen vyčištěna . 
 
Tím, že odejmete dvířka revizního otvoru můžete snadno vyčistit zadní zdvojenou část kamen a roury kouřové cesty od 
poletujícího popílku. Po vyčištění se musí dát dvířka revizního otvoru opět do původní polohy a místa. 
 
Po skončení topné sezony doporučujeme uzavřít roury kouřové cesty mezi kamny a  komínem, abychom zabránili 
kondenzaci nebo rezivění v kamnech.  
 
 
 
 
 
 
 
 

   Obr:dvířka revizního otvoru 
 
12. POKYNY 
 
U modelů s varnou deskou, mohou být na desku pokládány vařící nádoby a kastroly až měsíc po užívání kamen. Kromě 
toho nenechávejte vodní kalužky na kamnech (riziko tvoření skvrn). 
V důsledku používání dostane varná deska ohnivou barvu, která přejde až do modra, to je zcela normální. 
Desku můžeme čistit drátěnkou nebo speciálním čistícím výrobkem. 

               Obr.: varná deska CUCINA 
 
Komíny a kouřovody na nichž jsou připojeny spotřebiče na pevná paliva je nutno vymetat 6x ročně (dle vyhlášky min vnitra č. 
111/82 Sb.). Běžným provozem, zejména vlhkým palivem dochází k usazování sazí a dehtu v komíně. Při zanedbání 
pravidelné kontroly a čištění komína se zvyšuje pravděpodobnost vzniku požáru v komíně. 
 
V tomto případě postupujte následovně: 
-v žádném případě nehaste vodou 
-uzavřete všechny přívody vzduchu pro hoření, pokud je to možné přiklopte komín 
-kontaktujte kominickou službu k posouzení stavu komína po požáru 
-kontaktujte výrobce 
 
 



 
13. GARANCE 
 
VÝROBCE DÁVÁ GARANCI: 5 let na všechny litinové díly kamen.  
VÝROBCE  DÁVÁ GARANCI: 2 roky na žáruvzdorné sklo kamen 
 
°za kvalitu a bezvadné zpracování surovin  
°za profesionální sestavení 
 
Tyto záruky zahrnují náhradu zdarma odmítnutých výrobků za podmínky, že je možno dokázat závadu suroviny nebo 
samotného výrobku. 
Pozdější požadavky nepřichází v úvahu. 
 
 
VÝROBCE NERUČÍ ZA:  
Za normální opotřebení  součástek, závady nebo chyby přístroje nebo jeho součástí způsobené: 
Vnějším chemickým nebo fyzickým působením během přepravy, špatné skladování, špatným umístěním a chybným použitím 
(př. přetopením). 
 
Použití nesprávného topiva – chybné používání. 
 
Výrobce nedává záruky za přímé nebo nepřímé škody způsobené přístrojem. 
Nahrazení částečné nebo integrální může být reklamováno, jestliže výrobce není schopen odstranit závadu nebo škodu ve 
stanovené lhůtě. 
 
 
Dřevěné části obalu kamen lze spálit ostatní části dejte do komunálního odpadu 
Po skončení životnosti kamen je odevzdejte do sběru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


