
                                                                                                                                   

NÁVOD K OBSLUZE  PRO 
KACHLOVÁ KRBOVÁ KAMNA

LAURA  S PLOTÝNKOU

  
1. První uvedení krbových kamen do provozu  

              Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat správné napojení kamen na komín.Dále podle 
obrázku zkontrolujte, zda je správně usazena volně ložená clona pro směrování tahu (díl č.7), vermiculitová vyzdívka 
(díly č.5),zábrana (díl č.8),vrchní tál (díl č.10) (je možné, že během transportu nebo při instalaci kamen  sklouzly ze 
správné polohy). Pokud zjistíte některou závadu v usazení, proveďte její nápravu, jinak bude ohrožena správná funkce 
topidla. 

2. Zapálení a topení  
              Pro snadnější rozhoření nejdříve položte na dno ohniště, resp. na rošt 2 až 3 menší dřevěná polena, na ně 
papír nebo schválené podpalovače, poté chrastí nebo dřevěné třísky, drobné dřevo a nakonec silnější polínka. Paliva 
naložte větší množství (cca. do 2/3 výšky )vermiculitové vyzdívky.
             Naložením většího množství paliva zajistíte dostatečnou dobu hoření pro zahřátí komínového tělesa a tím i 
jeho správnou funkci. Regulátor primárního vzduchu otevřete na maximum( díl č.2). Někdy je pro lepší zapálení paliva 
vhodné zredukovat i přívod sekundárního vzduchu(díl č.3).  Po zapálení musí být dvířka ohniště (díl č.1) uzavřena. 
Jakmile se palivo řádně rozhoří pomocí regulátorů přívodu vzduchu, nastavte klidné, spíše tlumené spalování. Pro 
seřízení plamene a hoření  můžete použít ustanovení z technického listu nebo z tabulky č.1.

3. Přikládání paliva   
             Pro zabránění úniku kouřových plynů do místnosti při přikládání doporučujeme:  přibližně 5 až 10 vteřin před  
otevřením dvířek ohniště (díl  č.1) plně otevřete primární regulátor vzduchu (díl  č.2),  pak přikládací dvířka nejprve 
mírně pootevřete,  vyčkejte  několik  vteřin  na odsátí  kouřových  zplodin do komína a teprve  potom dvířka otevřete 
naplno. Po otevření přikládacích dvířek je vždy nutné zvýšit pozornost, hrozí vypadnutí žhavých oharků.  Po přiložení 
paliva dvířka ohniště opět uzavřete. Po rozhoření paliva (bez čadivého plamene)  regulátor znovu vraťte do původní 
polohy (popř.  uzavřete).  Při  přikládání dbejte na to,  aby palivo  nepřesahovalo  nad úroveň vermiculitové vyzdívky 
spalovacího prostoru. Množství přikládaného paliva má odpovídat hodinové informativní spotřebě pro dané topidlo 
(viz. technický list). Při přetápění může dojít k trvalému poškození konstrukce kamen. 

4. Č  istota skla  
              Na zachování čistoty průhledného okénka má vliv vedle používání vhodného paliva, dostatečného přívodu 
spalovacího  vzduchu  (zejména sekundárního-díl  č.3) a  odpovídajícího  komínového  tahu  také  způsob,  jak  jsou 
krbová kamna obsluhována. V této souvislosti doporučujeme přikládat pouze jednu vrstvu paliva a to tak, aby bylo 
palivo co nejrovnoměrněji rozprostřeno po topeništi a aby bylo co nejdále od skla. Toto platí i pro brikety (vzdálenost 
mezi  nimi  5  až  10  mm).  V  případě  znečištění  skla  při  topení  doporučujeme  zvýšit  intenzitu  hoření  otevřením 
primárního regulátoru vzduchu (díl č.2), čímž se většinou sklo samovolně vyčistí. 
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      5.     Provoz během přechodného období a při zhoršených klimatických  podmínkách  
          V přechodném období, resp. při vyšších venkovních teplotách nad 15oC, při deštivých a vlhkých dnech, při 
prudkém nárazovém větru může podle okolností dojít ke zhoršení komínového tahu (tahu z kamen), takže spaliny 
nejsou plně odváděny.Proto musí být krbová kamna v tomto období provozována s co nejmenším množstvím paliva, 
aby bylo možno otevřením přívodů vzduchu zlepšit hoření a tah komína.

6.    Vyprazdňování popela

          Podle délky a intenzity topení je nutné pomocí pohrabáče sklepávat popel přes rošt do popelníku. Dbejte na to, 
aby nebyl popelník přeplňován, mohlo by dojít k zabránění přívodu vzduchu pod rošt a následným problémům 
se zápalem nebo hořením paliva .
          Vyprazdňování popelníku od popela je nejlépe provádět ve stavu studeném, nejlépe při přípravě na další zátop. 
Popel ze spáleného dřeva je možné použít do kompostů nebo jako hnojivo.

Upozornění:  Dvířka ohniště (spalovací komory-díl č.1)být vždy uzavřeny, 
                       vyjma uvádění do provozu,doplňování paliva a odstraňování popela.

Upozornění:  Po každém delším přerušením provozu kamen je nutno před 
                       opakovaným zapálením provést kontrolu průchodnosti a 
                       čistoty kouřovodů, komína a spalovacího prostoru kamen.

Upozornění:  Nadměrnému unikání spalin do místnosti při přikládání, 
                       zabráníte doplňováním paliva po  jeho vyhoření na žhavý základ.

Upozornění:   Před vyprazdňováním popelníku zkontrolujte, zda neobsahuje   
                        žhnoucí zbytky paliva, které by mohly způsobit požár v odpadní nádobě.

     7.   Čištění topidla 
          Krbová kamna ve studeném stavu je nutné nejméně jednou ročně (po topné sezóně), případně i častěji, vyčistit. 
Při čištění je třeba odstranit usazeniny v kouřovodech, spalovacím prostoru a na clonách pro směrování tahu. Opravit, 
nejlépe výměnou, vypadlé části  vermiculitové vyzdívky.  Úplnost  vermiculitové vyzdívky je nutné sledovat  i  během 
topné sezóny. Mezery mezi jednotlivými vermiculitovými deskami slouží jako tepelná dilatace zamezující popraskání 
desek a není vhodné mezery jakkoli vyplňovat  (např. výmazovou hmotou), tak jak bylo zvykem u starších topidel na 
pevná paliva.
        Popraskané vermiculitové desky neztrácejí svojí funkčnost, pokud zcela nevypadnou!

Na vyčištění skla lze použít běžné přípravky na čištění sporáků a pečících trub, suchý měkký hadr nebo i noviny, 
případně speciální přípravek na čištění skel krbových kamen, např. přípravek CINOL. Sklo se musí zásadně čistit 
pouze v chladném stavu. Na čištění  lakovaných částí povrchu topidla nikdy nepoužívejte vodu, vhodné je použít 
molitanovou houbu nebo měkký flanelový hadr.
             Pravidelným čištěním komínového průduchu zabráníte vznícení tuhých částic zplodin usazených na stěnách 
komína.
Pro čištění kachlových obkladů lze použít jarová voda,pozor musí se zásadně čistit pouze v chladném stavu.

    8.  Těsnící šňůry a pásky
            K těsnění dosedacích ploch dvířek a skel (popř. jiných částí kamen) je použita speciální sklo-keramická těsnící 
šňůra (pásek), která je schopna odolávat vysokým teplotám. Stav těsnění doporučujeme průběžně kontrolovat, a při 
ztrátě jeho funkčnosti nahradit novým. 
            Nové těsnění se po určitém čase používání slehne a proto doporučujeme, aby se přibližně po 3 měsících 
používání  kamen zkontrolovala  těsnost  dotažení  skla  na  konstrukci  dveří  a  případné uvolnění  odstranilo  citlivým 
dotažením držáků skla.  

    9.   Ostatní

            V případě nutnosti potřeby technické konzultace či rady s problémem při obsluze kamen Laura, kontaktujte 
nejlépe pomocí emailového kontaktu přímo výrobce, a to na adrese : alamos.cz@seznam.cz ,kde vám bude okamžitě 
poskytnutý technický servis.
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