
KRBOVÁ KAMNA

NÁVOD K INSTALACI A POUÎITÍ

CZ

âI·TùNÍ A ÚDRÎBA
Pozor: Pfiístroj musí b˘t pfied údrÏbou a ãi‰tûním vypojen˘ ze zásuvky, aby se sníÏilo riziko úrazu
elektrick˘m proudem nebo poÏáru.

A. Postup pfii v˘mûnû Ïárovky
Podobnû jako v‰echny Ïárovky i Ïárovky v tomto pfiístroji vyÏadují pravidelnou v˘mûnu. To, Ïe Ïárovky ve va‰em
pfiístroji pfiestanou fungovat, se projeví jedním nebo více následujícími zpÛsoby:

• Plamen je v nûkter˘ch místech slab˘ a tmav˘
• Topeni‰tû je v nûkter˘ch místech slabû osvûtlené nebo tmavé

Abyste mohli Ïárovky vymûnit, je nutno otevfiít pfiístroj. Abyste ho nemuseli otevírat ãasto, vymûÀte souãasnû v‰ech-
ny Ïárovky, jestliÏe uÏ se blíÏí konec jejich Ïivotnosti.

POZOR:
• Îárovky v pfiístroji se mohou zahfiát na velmi vyso-

kou teplotu. Poãkejte aspoÀ 10 minut po vypnutí 
pfiístroje, neÏ Ïárovky vyjmete, aby nedo‰lo 
k popálení pokoÏky.

• VÏdy dbejte na to, abyste pfii v˘mûnû pouÏili 
Ïárovku se stejn˘mi charakteristikami.

V˘mûna Ïárovek (viz obrázky)
Pod topeni‰tûm jsou dvû Ïárovky. Pfii jejich v˘mûnû
postupujte takto:

• Velmi opatrnû pfiístroj poloÏte

• Od‰roubujte dva ‰rouby umístûné na levém a pra-
vém konci kovové desky ovládacího panelu (obr. 1).

• Sundejte kovovou zaji‰Èovací li‰tu okénka (obr. 2). 
Potom pomalu vyklopte sklo smûrem ven a vytáh-
nûte je z dolního záfiezu (obr. 3).

• Po vyjmutí skla vyjmûte topeni‰tû tak, Ïe vytáhnete
pfiíchytky ze záfiezÛ a zvednete je (obr. 4).

• Nyní máte pfiístup k Ïárovkám (obr. 5). Vy‰roubujte
je a nahraìte je Ïárovkami stejného typu.

• Potom v opaãném pofiadí pfiístroj znovu smontujte.
Dbejte na to, aby na obou stranách skla bylo 
správnû umístûno plastové tûsnûní (obr. 6).

• Vadné Ïárovky lze vymûnit za Ïárovky o stejném 
v˘konu. Pfii montáÏi postupujte v opaãném pofiadí.

• POZOR: ostré hrany!

B. Obecné pokyny pro ãi‰tûní
• Plá‰È mÛÏete otírat zvlhãen˘m hadfiíkem, kter˘ 

nepou‰tí vlasy. NepouÏívejte drsnou stranu hou-
biãky ani drátûnku.

• NepouÏívejte ãisticí ani mycí prostfiedky.

• V pfiípadû nutnosti lze prachové ãástice nahroma-
dûné ve vûtracích otvorech odstranit vysavaãem.

Technické údaje:
Napûtí: 220-240 V, frekvence: 50 Hz, v˘kon: 1800-2000 W

Dovozce: 
EUROBAK s.r.o., Hodkovická 52, 460 06 Liberec 6
Pfiípadnou reklamaci uplatnûte u dovozce EUROBAK s.r.o.
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Tento návod byste mûli pouÏít pfii instalaci a péãi o elektrická kamna.
Pfied instalací a pouÏitím si peãlivû proãtûte v‰echny informace.

DÒLEÎITÁ BEZPEâNOSTNÍ UPOZORNùNÍ
Pfied pouÏíváním pfiístroje si prosím pozornû proãtûte tento návod.
DÛleÏité upozornûní: Osoby (vãetnû dûtí), které nemohou bezpeãnû pouÏívat pfiístroj kvÛli sv˘m fyzick˘m, smy-
slov˘m nebo du‰evním schopnostem nebo nedostatku zku‰eností ãi znalostí, vÏdy smûjí pfiístroj pouÏívat pouze pod
dohledem osoby zodpovûdné za jejich bezpeãnost nebo poté, co byly pfiedem pro‰koleny z hlediska bezpeãného
pouÏívání pfiístroje. Je nutno vûnovat zv˘‰enou pozornost tomu, aby dûti nepouÏívaly pfiístroj jako hraãku.
• Zkontrolujte, Ïe napûtí v elektrické síti odpovídá napûtí uvedenému na typovém ‰títku pfiístroje.
• Nenechávejte kamna bez dozoru a nepou‰tûjte dûti do jejich blízkosti.
• Pravidelnû kontrolujte nepo‰kozenost pfiívodního kabelu. Pfiístroj nikdy nepouÏívejte, pokud jeví stopy po‰kození, 

ale dejte ho zkontrolovat a opravit pfiíslu‰n˘m kvalifikovan˘m servisem (*). Pokud dojde k po‰kození pfiívodního 
kabelu, musí ho opravit pfiíslu‰n˘ kvalifikovan˘ servis (*)

• Pfiístroj pouÏívejte pouze v domácnosti a v souladu s tímto návodem.
• Za Ïádn˘ch okolností pfiístroj nikdy neponofiujte do vody ani do jiné kapaliny. Pfii ãi‰tûní pfiístroje postupujte podle 

pokynÛ v odstavci „âi‰tûní a údrÏba“, protoÏe vniknutí vody do otvorÛ mÛÏe b˘t pro pfiístroj velmi nebezpeãné.
• Pfiístroj nikdy nepouÏívejte v blízkosti hork˘ch ploch.
• Pfiístroj pfied ãi‰tûním, v˘mûnou Ïárovky nebo v pfiípadû, Ïe ho nepouÏíváte, vÏdy odpojte od pfiívodu elektrického 

proudu. Nikdy nevytahujte zástrãku ze zásuvky mokr˘ma rukama.
• Pfiístroj nikdy nepouÏívejte venku; vÏdy ho umístûte do suchého prostfiedí.
• Nikdy nepouÏívejte pfiíslu‰enství, které není doporuãeno v˘robcem. Mohlo by pfiedstavovat nebezpeãí pro uÏiva-

tele a riziko po‰kození pfiístroje.
• Nikdy nepfiemísÈujte pfiístroj vleãením za pfiívodní kabel. Dbejte na to, aby se kabel nikde nezachytil. Kabel neoví-

jejte kolem pfiístroje ani ho neoh˘bejte.
• Neneseme Ïádnou zodpovûdnost za ‰kody vzniklé v dÛsledku nesprávného pouÏívání pfiístroje nebo nedodrÏení 

návodu.
• Pfiístroj postavte na stabilní plochu, aby nedo‰lo k jeho pádu.
• Pfiístroj nestavûjte pod elektrickou zásuvku. Elektrická zásuvka nesmí b˘t v proudu horkého vzduchu z pfiístroje, 

aby nedo‰lo k pfiehfiátí.
• Kamna vÏdy umístûte tak, aby nemohlo dojít ke vznícení hofilav˘ch materiálÛ (napfiíklad záclon). VÏdy se pfie-

svûdãte, Ïe pfiístroj pevnû stojí. Dbejte na to, aby nedo‰lo k ucpání sacích a vûtracích otvorÛ.
• Pozor: Abyste zamezili riziku poÏáru, kamna nezakr˘vejte (napfi. odûvy).
• Kamna by mûla vÏdy stát nejménû 1 metr od zdi, nábytku nebo jiného pfiedmûtu ãi hofilav˘ch 

látek.
• Pozor: Kamna nepouÏívejte v blízkosti van, sprch, um˘vadel, bazénÛ nebo jin˘ch nádrÏí s vodou. V pfiípadû, Ïe 

jste ve styku s vodou, nesmíte nikdy sahat na ovládání pfiístroje.
• Pokud je pfiístroj v provozu, mÛÏe b˘t teplota plá‰tû a mfiíÏek velmi vysoká. Zamezte styku s pokoÏkou.
• Zamezte kontaktu pfiívodního kabelu s horkou ãástí pfiístroje.
• Pfiístroj nikdy nepouÏívejte v blízkosti hofilav˘ch nebo v˘bu‰n˘ch materiálÛ.
• Neprostrkávejte Ïádné pfiedmûty mfiíÏkou ani je nevkládejte do pfiístroje.
• K pfiipojení kamen nepouÏívejte rozdvojky ani jiná zafiízení.

Opravy by mûl provádût pouze pfiíslu‰n˘ kvalifikovan˘ servis, poprodejní oddûlení v˘robce nebo dovozce nebo jiná
osoba kvalifikovaná, schválená a zpÛsobilá provádût tento typ oprav, aby se zamezilo v‰em nebezpeãím. Pfiístroj
byste mûli vÏdy pfiedat do tohoto servisu.

INSTALACE
Kamna byste mûli vÏdy umístit nejménû 1 metr od zdi, nábytku nebo jiného pfiedmûtu ãi hofilav˘ch látek. Díky koleã-
kÛm lze pfiístroj snadno pfiemísÈovat. Aby se zamezilo nebezpeãí, nikdy pfiístroj nepfiemísÈujte, pokud je v provozu.
VÏdy ho pfied pfiemístûním vypojte z elektrické zásuvky. K zapojení pfiístroje vÏdy pouÏívejte uzemnûnou
elektrickou zásuvku.

OBSLUHA
• Krb lze pouÏívat bez funkce kamen, to znamená, Ïe si mÛÏete po cel˘ rok uÏívat nádherného efektu hofiícího ohnû.
• Tepl˘ vzduch vychází do místnosti pfies ochrannou mfiíÏku pod malou Ïeleznou mfiíÏkou v dolní pfiední ãásti  pfiístroje.
Ovládací panel je umístûn v horní ãásti rámu krbu.

A. Topeni‰tû
B. Topné prvky
C. Koleãka

Ovládací panel 
1. Tlaãítko ãasovaãe
2. Spínaã topného reÏimu
3. Hlavní vypínaã (On/Off)
4. Tlaãítko reÏimu stfiedního/vysokého 

topného v˘konu
5. Kontrolky nastavování teploty
6. Kontrolka napájení
7. Kontrolky ãasovaãe

Dálkové ovládání
8. Hlavní vypínaã (On/Off)
9. Tlaãítko reÏimu stfiedního/vysokého 

topného v˘konu 
10. 10 Tlaãítko ãasovaãe
11. Spínaã topného reÏimu
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BATERIE
• Abyste mohli pouÏívat dálkové ovládání, musíte do nûj vloÏit baterie. Postupujte takto:
• Otevfiete bateriov˘ prostor.
• VloÏte baterie a dbejte na správnou polaritu + a -.
• Zavfiete bateriov˘ prostor. PouÏívejte 2 baterie typu AAA nebo 1,5 V. Nikdy nekombinujte nové a staré baterie ani 

baterie rÛzn˘ch typÛ.
• Pokud se rozhodnete pfiístroj zlikvidovat, nezapomeÀte vyjmout baterie a zlikvidovat ho ekologick˘m zpÛsobem 

pfiedáním na místo urãené k tomuto úãelu.
Pozor: Pokud dálkové ovládání del‰í dobu nepouÏíváte, doporuãujeme vyjmout baterie, protoÏe
mohou vytéci.

POUÎITÍ
Pfii prvním zapnutí pfiístroje mÛÏete zaznamenat mírn˘ zápach. Zajistûte dostateãné vûtrání. Tento zápach velmi rych-
le zmizí. K ovládání krbu mÛÏete pouÏít ovládací panel nebo dálkové ovládání.
1. Postavte krb na pevnou rovnou plochu.
2. Zapojte pfiístroj do zásuvky.
3. Zapnûte krb stiskem hlavního vypínaãe (ON/OFF) na dálkovém ovládání nebo na ovládacím panelu. Rozsvítí se 

kontrolka napájení na znamení, Ïe je pfiístroj zapnut˘, a spustí se efekt krbu. Kontrolka napájení bude svítit po celou 
dobu zapnutí pfiístroje.

4. Pokud v tomto okamÏiku stisknete tlaãítko „FAN (650)“, kamna se spustí v reÏimu LOW HEAT (nízk˘ v˘kon). Rozsvítí 
se kontrolka „S“.

5. Pokud stisknete tlaãítko „1300/1950W“, kamna se spustí v reÏimu MEDIUM HEAT (stfiední v˘kon) a rozsvítí se kon-
trolka „M“. Po dal‰ím stisku tlaãítka se kamna spustí v reÏimu HIGH HEAT (vysok˘ v˘kon) a rozsvítí se kontrolka „L“. 
POZNÁMKA: Tlaãítko „1300/1950W“ nebude fungovat, pokud pfiedtím nenastavíte reÏim HEAT (tj. pokud 
nestisknete tlaãítko „FAN (650)“ a nerozsvítí se kontrolka „S“).

POZNÁMKA: Pokud vypnete krbová kamna hlavním vypínaãem ON/OFF, zÛstane topn˘ reÏim zachovan˘ do pfií‰tího
pouÏití, tzn. aÏ kamna pfií‰tû zapnete, spustí se pfiímo pfiedchozí nastaven˘ topn˘ reÏim. Pokud pfiístroj vytáhnete ze
zásuvky, pfiedchozí nastavení se vymaÏou.

FUNKCE âASOVAâE
Stiskem tlaãítka „TIMER“ na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovládání mÛÏete nastavit ãas, kdy se pfiístroj
vypne. âasovaã je nastaviteln˘ v rozmezí 0,5 hodiny (min.) aÏ 7,5 hodiny (max.). KaÏd˘ stisk odpovídá pÛl hodinû.
Pfii nûkter˘ch nastaveních se rozsvítí nûkolik kontrolek. Pokud napfiíklad zvolíte 1 hodinu a 30 minut, rozsvítí se kon-
trolky odpovídající 0,5 hod. a 1 hod.


