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Instalační 

a uživatelská příručka 

2019/R01/Astra_Micronova 



Vážený zákazníku, 

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. 

Doporučujeme, abyste si před prvním uvedením výrobku do provozu pečlivě přečetli 

tuto příručku, abyste si zajistili optimální provoz a abyste si užili teplo a pocit pohody, 

který může oheň přinést u vás doma. 

 

PÉČE O PŘÍRUČKU A JAK SE KONZULTOVAT 

Postarejte se o tuto příručku a uschovejte ji na snadno přístupném místě. 

Pokud by byla příručka nesprávně umístěna nebo zničena, vyžádejte si kopii od 

svého prodejce nebo přímo od autorizovaného oddělení technické asistence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prohlášení o shodě výrobce (ES) 

 

Prohlášení o shodě výrobce (ES) My, „BOYSIS MAKINE TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S.“, se 

sídlem Şerifali Mahallesi Hüsrev Sokak č. 2 Erişkenler Plaza Kat 3 34775 Ümraniye / İstanbul / 

Turkey (TR), tímto prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že Produkty: 

 Peletky na vzduchové pelety Modely: ASTRA-6 / ASTRA-8 Na které se toto prohlášení vztahuje, je 

v souladu s následujícími normami; EN 14785: Zařízení pro vytápění obytných prostorů spalovaná 

dřevěnými peletami - Požadavky a zkušební metody SMĚRNICE Evropského parlamentu a Rady 

2006/42 / EU ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních SMĚRNICE EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY 2014/35 / EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů 

členských států týkajících se uvádění na trh elektrických zařízení určených k použití v určitých 

mezích napětí  

Toto prohlášení se stane neplatným v případě, že produkt byl změněn bez předchozího upozornění 

výrobce.  

 

Podepsáno 27. března 2019 autorem: BOYSIS A.S. 



 
1. ÚVOD  
 
ASTRA je svařovaná ocelová pec na vzduchové pelety se všemi potřebnými komfortními a 
bezpečnostními prvky zabalenými uvnitř skříně. Hlavní rysy a výhody ASTRA jsou 
následující:  
• Automatické zapalování • PID regulace, regulace výstupu  
• Vysoce tepelně odolné keramické hledí s automatickým systémem čištění 
 • Modulace otáček ventilátoru spalování pro spalování  
• Nucené větrání vzduchu v místnosti pro zvýšení účinnosti 
 • Tlakový spínač vzduchu (automatické zastavení, když je nedostatek tahu komína)  
• Bezpečnost proti spálení zad  
• Spalovací nádoba ze speciální nerezové oceli  
• Volitelný dálkový ovladač  
• Možnost přívodu spalovacího vzduchu uzavřeného v místnosti 

 

2 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
Záruční doba je dva roky od data nákupu, což dokládá podpůrný dokument, který obsahuje 

jméno prodávajícího a datum, kdy se prodej uskutečnil. Záruční krytí je platné, pokud je 

produkt nainstalován a otestován kvalifikovaným instalačním technikem podle podrobných 

pokynů uvedených v návodu k použití dodaném s výrobkem. Pojem „záruka“ se vztahuje na 

(bezplatnou) výměnu nebo opravu součástí, které byly uznány za vadné z důvodu výrobních 

vad. 

 
Záruka se nevztahuje na následující položky: 

 
• Ektrické a elektronické komponenty a ventilátory, 
• Součástí podléhající normálnímu opotřebení, jako jsou těsnění, sklo a všechny části, 
  které lze    vyjmout z ohniska.  
• Jakákoli část, která může být vadná v důsledku nedbalosti nebo neopatrného použití, 
nesprávné 
  údržby nebo instalace, která není v souladu s pokyny výrobce (viz příslušné kapitoly v této 
  uživatelské příručce). 

Záruka bude neplatná v případě poškození způsobeného neoprávněnou manipulací, 

atmosférickými činiteli, přírodními katastrofami, elektrickým výbojem, požárem, závadami v 

elektrickém systému a údržbou, která nebude provedena vůbec nebo podle pokynů výrobce. 

 

3 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

• Instalaci, elektrické připojení, funkční ověření a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný 
nebo oprávněný personál. Nainstalujte produkt v souladu se všemi místními a národními 
zákony a normami platnými v relativním místě, regionu nebo zemi. 

• Používejte pouze palivo doporučené v této příručce. Do zásobníku nevkládejte jiné palivo 
než dřevěné pelety. Udržujte kryt palivové nádrže vždy zavřený. 

•  V těchto zařízeních je přísně zakázáno používat alkohol, benzín, kapalné palivo pro 
lucerny, naftu, bioethanol, kapaliny pro osvětlení uhlí nebo podobné kapaliny. Tyto 
hořlavé kapaliny udržujte mimo dosah spotřebiče. • Nepokládejte prádlo na suché místo. 
Veškeré oděvy nebo podobné předměty včetně paliva musí být udržovány v bezpečné 
vzdálenosti od produktu 



• Jakýkoli typ manipulace nebo neoprávněné výměny za neoriginální náhradní díly může 
být nebezpečný pro bezpečnost obsluhy a zbavit výrobce / prodávajícího jakékoli 
občanskoprávní a trestní odpovědnosti. 

• Většina povrchů výrobku je velmi horká (dvířka, kliky, sklo, odvod kouře atd.). Vyvarujte 
se kontaktu s těmito částmi, pokud není použit vhodný ochranný oděv nebo pokud nejsou 
použity vhodné prostředky, jako jsou rukavice na ochranu proti teplu nebo operační 
systémy typu držadla za studena. Je zakázáno obsluhovat kamna s otevřenými dveřmi 
nebo rozbitým sklem. 

•   PRODUKT MUSÍ BÝT NAPÁJEN SYSTÉMEM, KTERÝ JE VYBAVEN EFEKTIVNÍM ZEMNÍM 

SYSTÉMEM. 

• V případě poruchy nebo poruchy produkt vypněte. • Nahromaděné nespálené pelety v hořáku 
(požární nádoba) po každém „neúspěšném spuštění“ musí být před opětovným spuštěním 
odstraněny. 

• Výrobek nemyjte vodou. Voda by se mohla dostat dovnitř jednotky a poškodit elektrickou izolaci a 
způsobit úraz elektrickým proudem.  

• Na produkt nelezte ani se o něj neopírejte. 
 

• INSTALUJTE PŘÍSTROJ V MÍSTNOSTI, KDE JSOU PŘIPOJENY OCHRANY PROTI 
POŽÁRU A VYBAVENY VŠECHNYM ZAŘÍZENÍM, KTERÝM JE DODÁVÁNO 
(VZDUCH A ELEKTŘINA) A KOUŘE VÝSLEDKY. 

• Pokud v komíně vypukne oheň, vypněte spotřebič, odpojte jej od sítě a neotevírejte dveře. Poté 
kontaktujte příslušné orgány 

• Pokud je systém zapalování vadný, netlačte zapalování pomocí hořlavých material 
•  Zvláštní údržbu smí provádět pouze autorizovaný a kvalifikovaný personál. 
•  Před výrobkem v provozu nestůjte dlouho. Nepřehřívejte místnost, ve které je produkt 

nainstalován. Mohlo by to způsobit zranění a zdravotní problémy. 
•  Neodstraňujte nohy, které podpírají produkt, aby byla zaručena dostatečná izolace, zejména 

pokud je podlaha vyrobena z hořlavých materiálů. 

 

VAROVÁNí – Povolení  užívání produktu 
 Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 10 let a starší a osoby se sníženými 

fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo poučení o používání 
spotřebiče bezpečným způsobem a porozumění rizikům zapojen. Děti se se 
zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru. 

 

Nebezpečí – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
• Před prováděním prací na kamnech vypněte systém. 

• SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT ZEMĚ! 

 

UPOZORNĚNÍ – První operace 
• Je zcela běžné cítit vodní páru obsaženou ve speciální vrstvě spalovací jednotky 

produktu. Tento zápach prochází komínem po několika hodinách první operace a neměl 
by být považován za vadu produktu. 

 
 
 



4 HLAVNÍ DÍLY A SPECIFIKACE 

 

 
 
1 

Uživatelské rozhraní a zobrazení příkazů 

12 Hlavní port přepínače 

2 Kryt pro plnění paliva 13 STB 

3 Mřížka nakládky paliva 14 PCB (Hlavní kontrola) 

4 Spalovací komora/ochranná deska 15 Podávací šroub 

5 Přední dveře 16 Ventilátor – větrání  

6 Keramické sklo/ochranné okno 17 Spalovací ventilátor 

7 Sekce kouření 18 Výfukové potrubí 

8 Burning pot 19 Potrubí pro spalování 

9 Popelník 20 Igniter 

10 Kryt na čištění kouře a popela 21 Pellet –napájecí motor 

11 Tlakový spínač vzduchu 22 Zařízení pro otevírání předních dveří 

 



ASTRA 6 ASTRA 8

Thermal power (min/max) kW 3,2  / 6,5 3,6 / 8

Hourly fuel consumption (min/max) kg/h 0,68 / 1,36 0,64 / 1,70

Efficiency (min - max) % 86 - 89 85 - 88

CO content (with 13% O2) min/max % 0,02 / 0,013 0,02 / 0,013

Flue temperature (min/max) °C 135 / 180 155 / 190

Minimum draught Pa

Autonomy (min - max) h 16 - 30 14 - 32

Maximum power rating W

Power rating at work W

Supply voltage and frequency V/Hz

Fuel tank capacity kg 24 26

lt 35 38

Weight kg 86 90

External dimensions                                         Hmm 915 965

W mm 430 480

L mm

Flue outlet diameter mm

Fresh air intake diameter mm Ø 35

Model

10

575

230/50

114

394

Ø 80

 
 

          
 

 
 
 
 
 



5 Před instalací 
 

5.1. Paliva 
 
Pelety musí odpovídat třídě A1 nebo A2 podle EN 14961-2 
 
Průměr(mm) 6 ± 1  

Délka (mm) Max 40  

Vlhkost (w) ≤ 10% 

Popel (w) ≤ 1,5% 
  

Čistá výhřevná hodnota (kWh/kg) ≥ 4.4 

 
Aby se zajistilo bezproblémové spalování, musí být pelety skladovány na suchém místě. 
Nekvalitní pelety nebo jiné výrobky, které nesplňují výše uvedené podmínky, ohrožují 
fungování vašeho produktu, a proto mohou být záruka a odpovědnost za produkt neplatné. 
 

5.2.  Výběr místnosti / provozní prostředí 
 
Produkt musí být nainstalován na vhodném místě pro pravidelný provoz a běžnou údržbu. 
Web musí být: 
 

 Vyhovuje správnému řádkování 
 

• Vybaven odpovídajícím systémem vypuzování kouře. Výrobek musí být připojen k komínu 

nebo k vnitřnímu / vnějšímu svislému potrubí, které vyhovuje platným předpisům. 

• Výrobek musí být umístěn tak, aby byla přístupná elektrická zásuvka. 

• Vybaven větracím otvorem zvenku. 

• Vybaven 230V 50 Hz napájením s uzemňovacím systémem vyhovujícím EC. 

• Provozní prostředí musí zajistit následující předpisy, pokud platné místní předpisy 

nevyžadují jiné podmínky 
 
 

 
• Objem místnosti, ve které je produkt nainstalován, by neměl být menší než 15 m3. 
Vzduch musí pronikat permanentními otvory ve stěnách (v blízkosti produktu), které 
sahají ven, s minimálním průřezem 80 cm2 bez ochranné mřížky. V případě potrubí až 
3,5 lineárních metrů zvětšete průřez asi o 5%, zatímco u delších kanálů jej zvyšte o 
15%. Tyto otvory (přívody vzduchu) musí být provedeny takovým způsobem, aby 
nemohlo být jakýmkoli způsobem bráněno. Otvor musí být umístěn ve spodní části 
vnější stěny, s výhodou naproti tomu, ve kterém je umístěn kouřovod. 

 
 
• Vzduch lze také odebírat ze sousedních místností do místnosti, která má být odvětrána, 
za předpokladu, že mají vnější přívod vzduchu a nepoužívají se jako ložnice nebo 
koupelny nebo kde existuje nebezpečí požáru, jako jsou: garáže, dřevěné sklady, sklady 
hořlavých materiálů, přičemž za všech okolností dodržují ustanovení všech platných 
platných norem. 
 

http://www.forever-fuels.com/what-energy-content-your-wood-pellets


• Přilehlá místnost, ze které se odebírá 
vzduch, nesmí mít ve srovnání s vnějškem 
nízký tlak v důsledku protitlaku způsobeného 
přítomností jiného spotřebovaného zařízení 
nebo odsávacího zařízení v této místnosti. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OZNÁMENÍ  
Produkt nelze instalovat (s výjimkou uzavřených provozních spotřebičů s externím přívodem 
spalovaného vzduchu):  
• v ložnicích nebo koupelnách;  
• v místnostech, kde jsou zařízení na kapalná paliva s nepřetržitým nebo přerušovaným 
provozem, která odvádějí spalovací vzduch z místnosti, ve které jsou instalovány; 
• v místnostech, kde jsou plynová topná zařízení typu B, s přípravou teplé užitkové vody nebo 
bez ní a propojenými místnostmi;  
• pokud je nainstalován jiný topný přístroj bez nezávislého proudění vzduchu. 

 
Doporučuje se instalovat kamna oddělená od jakýchkoli stěn a  nebo nábytku, s minimální 
vůlí, která umožňuje účinné provzdušnění spotřebiče a dobré rozložení tepla v místnosti. 
Dodržujte vzdálenosti od hořlavých nebo na teplo citlivých předmětů (pohovky, nábytek, 
dřevěné obložení atd.), Jak je uvedeno níže. Pokud jsou přítomny zvláště jemné předměty, 
jako je nábytek, závěsy nebo pohovky, zvyšte odpovídajícím způsobem vůli kamen..  

A

B

 
Pokud je podlaha vyrobena z hořlavého materiálu, doporučuje se použít ochranu vyrobenou 
z nehořlavého materiálu (ocel, sklo ...), která také chrání přední část před padajícím 
hořlavým materiálem během čištění. Spotřebič musí být instalován na podlaze s dostatečnou 
nosností. Pokud stávající konstrukce tento požadavek nesplňuje, je třeba přijmout příslušná 
opatření (například desku pro rozložení zátěže). 

VAROVÁNÍ 
• V blízkosti výrobku nelze umístit předměty citlivé na teplo nebo hořlavé předměty. Uchovávejte takové 

předměty v minimální vzdálenosti 80 cm od nejvzdálenějšího bodu produktu. 

• Před nakládkou a čištěním nechte před sporákem nejméně 80 cm volného prostoru 

• spalovací jednotka. 
 
 

REFERENCES FLAMMABLE OBJECTS NON-FLAMMABLE 

A 300 mm 250 mm 

B 200 mm 150 mm 



5.3.  Připojení kouřovodu 
 
 
Při vytváření otvoru pro průchod kouřové 
odtokové trubky je třeba vzít v úvahu možnou 
přítomnost hořlavých materiálů. Pokud musí 
být otvor proveden dřevěnou stěnou nebo 
termolabilním materiálem, musí INSTALLER 
nejprve použít vhodný nástěnný kování 
(minimální průměr 13 cm) a vhodně izolovat 
potrubí produktu, které jím prochází, s 
použitím vhodných izolačních materiálů (1.3 - 
Tloušťka 5 cm s minimální tepelnou vodivostí 
0,07 W / m ° K). Stejná minimální vzdálenost 
musí být použita, pokud trubka produktu musí 
procházet svislými nebo vodorovnými částmi 
poblíž termolabilní stěny. Ve vnějších částech 
se doporučuje použít izolovanou dvojitou 
trubku, aby se zabránilo tvorbě kondenzátu. 
Pamatujte, že spalovací komora pracuje v 
podtlaku.

 

VAROVÁNÍ 
Vždy používejte trubky a tvarovky s odpovídajícími těsněními, která zaručují těsnost. 

OZNÁMENÍ 
Při připojování spotřebiče ke komínu musí být splněny následující podmínky: 

• Kouřovod musí být alespoň kategorie T200 (nebo vyšší, pokud to vyžaduje teplota kouře zařízení) a typ 

P1 (vzduchotěsný). 

• Všechny 90 ° úhly (max. 3) v kouřovodu musí být přednostně vybaveny příslušnými T-kováními s 

kontrolním otvorem. 

• Je přísně zakázáno namontovat na konec výfukového potrubí síťku, protože by to mohlo způsobit 

poruchu produktu (z důvodu ucpání). 

• Je zakázáno používat protišikmé potrubí. 

• Vodorovná část kouřovodu nesmí být delší než 2-3 m. 

• Doporučujeme také nepřesahovat délku 6 metrů u potrubí o průměru 80 mm. 

• Kouřovod nesmí procházet místnostmi, ve kterých je zakázáno instalovat spalovací zařízení. 

 

 
5.4. Připojení komínu 
 

Komín musí splňovat následující požadavky:  
• Musí být teplně izolovaný a vodotěsný. 
• Být vyrobeny z vhodných materiálů, které odolávají mechanickému namáhání v průběhu času, 
teplu, účinkům spalin a případné kondenzaci. 

• Vertikální uspořádání s odchylkami od osy maximálně 45 ° a bez úzkých míst. 

• Musí být vhodné pro specifické provozní podmínky výrobku a musí mít označení CE 

 



(EN1856-1, EN1443). 

• Musí být dostatečně velké, aby vyhovovalo požadavkům na odvádění kouře / kouře, 

které jsou nezbytné pro správnou funkci výrobku (EN13384-1). 

• Vnitřní část je přednostně kruhová. 

• V případě, že již použitý produkt byl použit, musí být vyčištěn. 

• Komín nesmí být sdílen s jinými spotřebiči. 
 
1) Větruvdorný komínový hrnec 2) Komín 3) Kontrolní otvor 

 
 

Připojení ke komínu 
 

PŘIPOJENÍ K AN 

VNĚJŠÍ DUCT S IZOLOVANOU 

NEBO DVOJITOU POTRUBKOU 

 

Připojení ke komínu 
 

 
Vnitřní rozměry komínu nesmí 
překročit průměr 20x20 cm nebo 
20 cm; v případě větších rozměrů 
nebo špatných komínových 
podmínek (např. praskliny, špatná 
izolace atd.) je vhodné 
namontovat trubku z nerezové 
oceli vhodného průměru po celé 
délce komína až na vrchol. 

 
Minimální vnitřní rozměry 
vnějšího potrubí musí být 
10x10 cm nebo 10 cm v 
průměru a nesmí přesahovat 
průměr 20x20 cm nebo 20 cm. 
Musí být použity pouze 
nerezové (dvojité stěny) trubky, 
které jsou zevnitř hladké a 
připevněné ke zdi. Nesmí se 
používat ohebné trubky z 
nerezové oceli. 

Spojení mezi výrobkem a 

komínem nebo kouřovodem 

nesmí mít v horizontálních 

sekcích sklon menší než 3%, 

který musí mít maximální 

celkovou délku 2/3 m. Svislý 

řez mezi jedním T-kováním a 

druhým (úhel) nesmí být menší 

než 1,5 m. 
 

   



5.4. Komín 
 
  

Komínový komín je zařízení namontované na horní 
části komína, které je navrženo tak, aby 
napomáhalo rozptylování produktů spalování v 
atmosféře. Komínový komín musí splňovat 
následující požadavky: 

musí mít vnitřní průřez a tvar stejný jako kouřovod 

(A); 

 musí mít užitnou výstupní část (B) nejméně 

dvojnásobnou než část kouřovodu (A); 

 • část komína, která vychází ze střechy 

nebo zůstává ve styku s vnějškem (např. V případě 

ploché střechy), musí být pokryta cihlovými nebo 

obkladovými prvky a v každém případě dobře 

izolována; 

 • musí být postaven tak, aby se zabránilo 

průniku deště, sněhu a cizích látek do kouřovodu a 

aby bylo zajištěno, že v případě větru ze všech 

směrů a úhlů bude zajištěno vypouštění spalin 

(komínový komín s sklopná kapota). 

  

  

 



6 INSTALLATION  
 
 

 

Materiály tvořící obal nejsou toxické ani škodlivé, a proto nevyžadují žádná zvláštní opatření k 

likvidaci. Po vyjmutí obalu se ujistěte, že je kamna kompletní a nepoškozená. V případě pochybností 

kontaktujte prodejce. 

 

Elektrická bezpečnost systému je zajištěna, pouze pokud je řádně připojena k účinnému 

uzemňovacímu systému vyrobenému v souladu s platnými bezpečnostními normami. Zkontrolujte, zda 

je elektrický systém vhodný pro maximální výkon absorbovaný kamny, zejména se ujistěte, že průměr 

kabelů odpovídá výkonu absorbovanému zátěžemi. Používání jakékoli součásti, která je poháněna 

elektřinou, vyžaduje dodržování některých základních pravidel, například: 

• nedotýkejte se spotřebiče mokrými a / nebo vlhkými částmi těla a / nebo holými nohami; 

• netahejte za elektrické kabely; 

• Nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (déšť, slunce atd.); 

• nedovolte, aby spotřebič používali děti do 10 let nebo nezkušené osoby. 
 

Instalace elektrických součástí příslušenství kamen vyžaduje elektrické připojení k síti 

230 V - 50 Hz. 
 
 

OZNÁMENÍ  
 Elektrickou instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný technik. • Před provedením připojení 

nebo před jakýmkoli zásahem do elektrických částí vždy odpojte napájení a ujistěte se, že jej 
nelze náhodně znovu připojit. • Vezměte prosím na vědomí, že elektrické vedení kamen 
musí být vybaveno bipolárním spínačem s kontaktní mezerou větší než 3 mm, se snadným 
přístupem, aby byla údržba rychlá a bezpečná. • Napájecí kabel musí vyměnit autorizovaný 
technický personál. • Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za speciální 
kabel nebo sestavu, která je k dispozici od výrobce nebo jeho servisního agenta. 

  
 

 

Kamna se dodávají kompletní se všemi svými 

elektrickými součástkami testovanými ve 

výrobním závodě. Otevřete obal a odřízněte 

proužky, které připevňují kamna k paletě. Pokud 

je to možné, rozbalte sporák v blízkosti místa 

instalace. Tělo kamna musí být vždy udržováno 

ve svislé poloze, když se s ním manipuluje a 

pohybuje se pouze pomocí vozíků. Zvláštní 

pozornost věnujte tomu, aby její dveře a sklo byly 

chráněny před nárazy, které by mohly ohrozit 

jejich integritu. Na spodní úroveň kamen jsou 

našroubovány čtyři gumové podstavce. Během 

instalace vyrovnávejte sporák a upravujte gumové 

základny nahoru a dolů. 



VAROVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pokud kamna nepoužíváte, doporučujeme odpojit napájecí kabel. 

 

7 PRVNÍ SPUŠTĚNÍ 

 

7.1. Před uvedením do provozu 
 
Zkontrolujte, zda je nádoba na oheň a její 
kroužek nahoře umístěny správně a zda 
správně spočívá na základně. Ohnivý kroužek 
na krk zajišťuje, že všechny pelety vstoupí do 
ohně, chrání hořící pelety před vystěhováním z 
nádoby. Po připojení napájecího kabelu v 
zadní části kamna otočte spínač do polohy (I). 
Chcete-li kamna zapnout nebo vypnout, 
stiskněte tlačítko ON / OFF (P3) na ovládacím 

panelu.

 

      
 

7.2. Plnění pelet 
 

 
Plnění pelet Palivo se plní zvednutím krytu na 
horní části produktu. Pelety pomalu nalijte do 
násypky. Buďte opatrní, protože kryt může být 
velmi horký. Do zásobníku se nesmí vkládat 
žádné jiné palivo, než pelety, v souladu s výše 
uvedenými specifikacemi. 

 

VAROVÁNÍ 
 

Nedopusťte, aby se na dně zásobníku 
hromadily piliny. Nenechávejte zbytky pelet na 
horní straně kamen, protože by mohly vznítit! 

 
7.3. Otevírání a zavírání dveří 
 

 
Pro otevření dveří použijte hák 
zavěšený na zadní straně kamen 



.

  

VAROVÁNÍ 

 
 Aby kamna správně fungovala, musí být dveře správně zavřeny. • K otevření dvířek 

kamen použijte vhodné osobní ochranné pomůcky (např. Rukavice). 

8 ÚKON 

 
8.1. Uživatelské rozhraní 

 

Prostřednictvím konzoly můžete komunikovat s ovládacím panelem jednoduše stisknutím 

několika tlačítek. Displej a LED indikátory informují obsluhu o provozním stavu ohřívače. V 

programovacím režimu se zobrazují různé parametry, které lze změnit stiskem kláves. 

Následující obrázek popisuje standardní použití konzoly: 

 



K čemu slouží tlačitka: 

Button Description Mode Action 

1 
Decrease 
Temperature 

SET TEMPERATURE Decrease the value of SET room temperature 

PROGRAMMING Decrease the selected parameter 

SET POWER Decrease the power value 

2 
Increase 
temperature 

SET TEMPERATURE Increase the value of SET room temperature 

PROGRAMMING Increase the selected value 

SET POWER Increase the power value 

3 ON/OFF 
ON 

Hold for 2 seconds to switch the stove on 
when  in off mode, or off when in on mode 

PROGRAMMING 
It allows you to select the parameter to be 
programmed 

 

 

 

LED The meaning of led ON 

SET ROOM Set room programming 

SET POWER Set power programming 

TIMER PROGRAM Timer program ON 

ALARM Stove in alarm status 

GLOW PLUG Glow plug lighting 

AUGER ON Auger is moving 

EXCHANGER Exchanger ON 

ON/OFF Working state 

 

8.2. Pracovní režim 

Před zapnutím kamna se zobrazí následující displej. 



 

8.2.1. Spuštění kamen 

 

Chcete-li kamna zapnout, podržte tlačítko P3 na několik sekund. Po zapnutí se na displeji 

zobrazí „Start“ a LED ON / OFF bliká. Kamna nyní přejde do stavu předehřevu, během 

kterého se zapálí žhavicí svíčka a ventilátor odsávání kouře. Na displeji se zobrazí všechny 

problémy během fáze zapnutí a zazní alarm. 

 

8.2.2. Načítání pelet 

 

Asi po 1 minutě začne fáze zavádění pelet, na displeji se zobrazí „Load Pellet“ a LED dioda 

ON / OFF bude přerušovaně blikat. Během první fáze přivádí napájecí šroub pelety do 

páječky, zatímco rychlost odsávání kouře se bude měnit. Žhavicí svíčka a její LED zůstávají 

rozsvíceny. Po této fázi se posuvný šroub pravidelně zapíná a vypíná a rychlost ventilátoru 

odsávání kouře se mění a žhavicí svíčka zůstane zapnutá. 

 

8.2.3. Zapálení 

 

Jakmile teplota spalin dosáhne a překročí úroveň nastavenou výrobcem, systém přejde do 

režimu ON a na displeji se zobrazí „Flame Present“, přičemž LED ON / OFF bliká. V této fázi 



by teplota měla zůstat stabilní po určitou dobu. Podle nastavení se bude měnit rychlost 

ventilátoru kouře a doba podávání šroubů a vypalovací svíčka se vypne. Jakékoli problémy 

během této fáze zastaví kamna a zobrazí se chybová zpráva. 

 

8.2.4. Pracovní režim 

 

Jakmile teplota spalin dosáhne a překročí úroveň a zůstane tak po dobu nastavenou 

výrobcem, kamna přejde do režimu WORK, což je její normální funkce. Na displeji se zobrazí 

„Work“ a LED ON / OFF bude svítit. Výkon lze nastavit stisknutím tlačítka P2 a okolní teploty 

stisknutím tlačítka P1. Pokud teplota vzduchu dosáhne prahu, ventilátor vzduchu se zapne 

pomocí LED. 

 

V této fázi kamna po určité době vypalovačku vyčistí. Na displeji se zobrazí „Čisticí 

pánev“ podávací šroub a jeho LED se rozsvítí a ventilátor odsávacího zařízení bude 

běžet maximální rychlostí. Po fázi čištění se kamna vrátí do pracovního režimu. 

 

 

 

 



8.2.5. Změna nastavení topného výkonu 

Během normálního fungování kamen je možné měnit teplo vyzařované stisknutím tlačítka P2 

(rozsvítí se LED „Set Power“). Pro zvýšení tepla stiskněte znovu P2 a pro snížení stiskněte 

P1. Úroveň vybraného tepla se zobrazí na displeji. Chcete-li toto nastavení ukončit, počkejte 5 

sekund bez stisknutí tlačítek nebo stiskněte P3. 

 

8.2.6. Úprava nastavení pokojové teploty 

 

Chcete-li upravit nastavení pokojové teploty, jednoduše stiskněte tlačítko P1. Na displeji se 

zobrazí nastavená pokojová teplota (SET Teplota). Stisknutím P1 (ke snížení) a P2 (ke 

zvýšení) se toto číslo změní. Po přibližně 5 sekundách se zadané číslo zapamatuje kamna a 

displej se vrátí k normálnímu stavu. Chcete-li ukončit, můžete také stisknout 

P3.

 

8.2.7. Pokojová teplota dosáhne nastavenou teplotu 

Když okolní teplota dosáhne nastavené úrovně, výkon kamna se automaticky sníží 

na minimální úroveň. V tomto okamžiku se na displeji zobrazí zpráva „Modulovat“. 

Pokud pokojová teplota klesne pod nastavenou teplotu, kamna se vrátí do 

provozního režimu při dříve nastaveném výkonu. 

 



8.2.8. Pohotovostní 

Pokud je v nabídce povolena, funkce pohotovostního režimu umožňuje vypnout 

sporák, jakmile jsou splněny následující podmínky. Pokud je po dobu stanovenou 

výrobcem teplota okolí vyšší než nastavená teplota o více než 3 ° C, bude tato 

funkce povolena. Na displeji se zobrazí „Go-standby“ a poté zbývající minuty. 

 

 

Na konci časového období stanoveného výrobcem se na displeji zobrazí „Wait Cooling“. V 

tomto stavu se přívodní šroub (a jeho LED) zhasne, ventilátor vzduchového ventilátoru se 

vypne, jakmile dosáhne prahu a LED ON / OFF bude blikat. 

 

 

Jakmile teplota vzduchu dosáhne prahu, kamna přejde do pohotovostního režimu a na 

displeji se zobrazí „Stop eco temp good“. Přiváděcí šroub (a jeho LED), ventilátor 

vzduchového ventilátoru (a jeho LED) a odsávač kouře se 

vypnou.

 

 

Pokud teplota v místnosti klesne pod nastavenou teplotu o více než práh, kamna se opět 

zapnou. 



8.2.9. Vypnutí sporáku 

Chcete-li sporák vypnout, stiskněte a podržte klávesu P3. Na displeji se zobrazí 

„Čištění finální“. Motor přiváděcího šroubu (a jeho LED) zhasne, odtah kouře bude na 

maximální rychlosti a LED ON / OFF bude blikat. 

 

Ventilátor vzduchového ventilátoru (a jeho LED) zůstane zapnutý, dokud teplota 

vzduchu neklesne pod úroveň stanovenou výrobcem. Po uplynutí určité doby, pokud 

je teplota vzduchu pod prahem, se kamna vypnou a na displeji se zobrazí „Off“. 

 

 

8.3. MENU 

Chcete-li vstoupit do menu, stiskněte a přidržte P1. Nabídka je rozdělena do různých 

úrovní a položek, které umožňují přístup k nastavení a programování systému. 
8.3.1. Použití  Menu:  

Následující prospekt stručně popisuje strukturu nabídky, zejména s ohledem na možnosti, 

které má uživatel k dispozici. 

Level 1 Level 2 Level 3 Value 

M1 - set clock 

  01 - Day Week   
M-T-W-T-F-

S-S 

  02 - Hours Clock   0-23 

  03 - Minute Clock   0-59 

  04 - Day Clock   0-31 

  05 - Month Clock   1-12 

  06 - Year Clock   00-99 

M2- Set Chrono  

  M2-1 Chrono Enable     



    01 - Chrono Enable on/off 

  M2-2 Program Day     

    01 - Chrono Day on/off 

    02 - Start 1 day OFF-0-23:50 

    03 - Stop 1 day OFF-0-23:50 

    04 - Start 2 day OFF-0-23:50 

    05 - Stop 2 day OFF-0-23:50 

  M2-3 - Program Week     

    01 - Weekly Chrono on/off 

    02 - Start prog 1 OFF-0-23:50 

    03 - Stop prog 1 OFF-0-23:50 

    04 - Monday prog 1 on/off 

    05 - Tuesday prog 1 on/off 

    06 - Wednesday prog 1 on/off 

    07 - Thursday prog 1 on/off 

    08 - Friday prog 1 on/off 

    09 - Saturday prog 1 on/off 

    10 - Sunday prog 1 on/off 

    11 - Start prog 2 OFF-0-23:50 

    12 - Stop prog 2 OFF-0-23:50 

    13 - Monday prog 2 on/off 

    14 - Tuesday prog 2 on/off 

    15 - Wednesday prog 2 on/off 

    16 - Thursday prog 2 on/off 

    17 - Friday prog 2 on/off 

    18 - Saturday prog 2 on/off 

    19 - Sunday prog 2 on/off 

    20 - Start prog 3 OFF-0-23:50 

    21 - Stop prog 3 OFF-0-23:50 

    22 - Monday prog 3 on/off 

    23 - Tuesday prog 3 on/off 

    24 - Wednesday prog 3 on/off 

    25 - Thursday prog 3 on/off 

    26 - Friday prog 3 on/off 

    27 - Saturday prog 3 on/off 

    28 - Sunday prog 3 on/off 

    29 - Start prog 4 OFF-0-23:50 

    30 - Stop prog 4 OFF-0-23:50 

    31 - Monday prog 4 on/off 

    32 - Tuesday prog 4 on/off 

    33 - Wednesday prog 4 on/off 

    34 - Thursday prog 4 on/off 

    35 - Friday prog 4 on/off 

    36 - Saturday prog 4 on/off 

    37 - Sunday prog 4 on/off 



  M2-4 - Program Weekend   

    01 - Chrono Weekend on/off 

    02 - Star 1 Weekend OFF-0-23:50 

    03 - Stop 1 Weekend OFF-0-23:50 

    04 - Start 2 Weekend OFF-0-23:50 

    05 - Stop 2 Weekend OFF-0-23:50 

  M2-5 - Escape   set 

M3 - Select Language 

  01 - Italiano   set 

  02 - English   set 

  03 - Francais   set 

  04 - Deutsch   set 

M4 - Stand-by Mode  

  01 - Stand-by   on/off 

M5 - Buzzer Mode  

  01 - Buzzer Mode   on/off 

M6 - Initial Load  

  01 - Initial Load   90" 

M7 - Stove State 

  01 - Stove State     

    01 - Auger state info 

    02 - T minutes info 

    03 - Thermostat state info 

    04 - Flue State info 

    
05 - Smoke extractor rotating 
status (rpm) info 

M8 - Technical Setting  

  01 - Access Key   set 

M9 - Escape  

  01 - Escape   set 

 

8.3.2. Menu M1 – SET CLOCK:   

Nastavuje aktuální čas a datum. Deska s obvody je vybavena lithiovou baterií, která 

umožňuje, aby vnitřní hodiny měly autonomii více než 3/5 let. 

 
Pro přístup do obecné nabídky programování stiskněte P1 na 2 sekundy. Stisknutím tlačítka 

P1 (dolů) nebo P2 (nahoru) vyberete položku M1 a na displeji se zobrazí „M1 set 

time“.



 
Vyberte požadovaný den a stiskněte P3. Poté nastavte hodinu, minutu, den, měsíc a rok 

stisknutím P1, abyste se dostali dolů, a P2, aby se zvýšil. Potvrďte stisknutím P3. 

 

8.3.3. Menu M2 – Set Timer Program 

 

SUBMENU M2 -1 - Enable Chrono Nabídka zobrazená na displeji „M2 set chrono“ umožňuje zapnout 

nebo vypnout všechny funkce termostatu chrono na egu. Chcete-li je povolit, stiskněte P3 a poté buď 

P1 nebo P2 pro Zapnuto nebo Vypnuto. Potvrďte stisknutím P3.. 

 

Submenu M2 -2 – Program day:  Select the menu “M2-2 program day” and press P3 to see 

and enable or disable the various parameters for programming the Daily chrono settings. 

 



It is possible to set two functioning slots, the first with START1 Day and STOP1 Day and the 

second with START2 Day and STOP2 Day. These slots can be defined according to the 

timings set out in the table below, where the OFF setting tells the clock to ignore the 

command. To modify, use P1 (to go down) and P2 (to go up). Confirm with P3. 

PROGRAM DAY 

Menu level Selection Meaning Possible Values 

M2-2-01 PROGRAM DAY Enable chrono day ON/OFF 

M2-2-02 START 1 Day Wake time OFF-0-23:50 

M2-2-03 STOP 1 Day off-time OFF-0-23:50 

M2-2-04 START 2 Day Wake time OFF-0-23:50 

M2-2-05 STOP 2 Day off-time OFF-0-23:50 

 

Submenu M2 - 3- program  week :  The “M2-3 Program Week” menu allows you enable or 

disable and set weekly chrono thermostat. The weekly function has 4 independent programs. 

Additionally, pressing OFF on the timetable will tell the system clock to ignore the 

corresponding command. Following tables present the weekly program functions. To get to 

the next function and select it, press P3. You can exit the menu by pressing and holding P3. 

ENABLE PROGRAM WEEK 

Menu Level Selection Meaning Possible Values 

M2-3-01 PROGRAM WEEK Enable program week ON/OFF 
 

PROGRAM 1 

Menu Level Selection Meaning Possible Values 

M2-3-02 START PROG 1 Wake time OFF-0-23:50 

M2-3-03 STOP PROG 1 off-time OFF-0-23:50 

M2-3-04 MONDAY PROG 1 

re
fe

re
n

ce
 d

ay
 

ON/OFF 

M2-3-05 TUESDAY PROG 1 ON/OFF 

M2-3-06 WEDNESDAY PROG 1 ON/OFF 

M2-3-07 THURDAY PROG 1 ON/OFF 

M2-3-08 FRIDAY PROG 1 ON/OFF 

M2-3-09 SATURDAY PROG 1 ON/OFF 

M2-3-10 SUNDAY PROG 1 ON/OFF 

PROGRAM 2 

Menu Level Selection Meaning Possible Values 

M2-3-11 START PROG 2 Wake time OFF-0-23:50 

M2-3-12 STOP PROG 2 off-time OFF-0-23:50 

M2-3-13 MONDAY PROG 2 

re
fe

re
n

ce
 

d
ay

 ON/OFF 

M2-3-14 TUESDAY PROG 2 ON/OFF 

M2-3-15 WEDNESDAY PROG 2 ON/OFF 



M2-3-16 THURDAY PROG 2 ON/OFF 

M2-3-17 FRIDAY PROG 2 ON/OFF 

M2-3-18 SATURDAY PROG 2 ON/OFF 

M2-3-19 SUNDAY PROG 2 ON/OFF 

 

PROGRAM 3 

Menu Level Selection Meaning Possible Values 

M2-3-20 START PROG 3 Wake time OFF-0-23:50 

M2-3-21 STOP PROG 3 off-time OFF-0-23:50 

M2-3-22 MONDAY PROG 3 

re
fe

re
n

ce
 d

ay
 

ON/OFF 

M2-3-23 TUESDAY PROG 3 ON/OFF 

M2-3-24 WEDNESDAY PROG 3 ON/OFF 

M2-3-25 THURDAY PROG 3 ON/OFF 

M2-3-26 FRIDAY PROG 3 ON/OFF 

M2-3-27 SATURDAY PROG 3 ON/OFF 

M2-3-28 SUNDAY PROG 3 ON/OFF 

 

PROGRAM 4 

Menu Level Selection Meaning Possible Values 

M2-3-29 START PROG 1 Wake time OFF-0-23:50 

M2-3-30 STOP PROG 1 off-time OFF-0-23:50 

M2-3-31 MONDAY PROG 1 

re
fe

re
n

ce
 d

ay
 

ON/OFF 

M2-3-32 TUESDAY PROG 1 ON/OFF 

M2-3-33 WEDNESDAY PROG 1 ON/OFF 

M2-3-34 THURDAY PROG 1 ON/OFF 

M2-3-35 FRIDAY PROG 1 ON/OFF 

M2-3-36 SATURDAY PROG 1 ON/OFF 

M2-3-37 SUNDAY PROG 1 ON/OFF 

 

Submenu M2 – 4 – Program Weekend : Allows you to enable/disable and set chrono 

thermostat function on the weekend (days 6 and 7, or Saturday and Sunday).  

PROGRAM WEEKEND 

Menu Level Selection Meaning Possible Values 

M2-4-01 PROGRAM WEEKEND Enable Chrono Weekend ON/OFF 

M2-4-02 START 1 Weekend Wake time OFF-0-23:50 

M2-4-03 STOP 1 Weekend Off-time OFF-0-23:50 

M2-4-04 START 2 Weekend Wake time OFF-0-23:50 

M2-4-05 STOP 2 Weekend Off-time OFF-0-23:50 

 



To enable, press P3 on the “chrono weekend” item and select “on” by pressing P1 (to go 

down) or P2 (to go up). Selecting the times under Start 1 weekend and Stop 1 weekend will 

set the times that the stove will function on Saturday, while Start 2 weekend and Stop 2 

weekend will set the operating times for Sunday. 

8.3.4. Menu M3 –Výběr jazyka   

Allows you to set the language from those available. To move to the next language, press P2 

(to go up) and to go back press P1. To confirm, press P3. 

 

8.3.5. Menu M4 – Stand-by 

Allows you to enable or disable Standby mode. Once you have selected the M4 menu using 

the P3 key, press P1 (to go down) or P2 (to go up) to switch between ON and OFF and vice 

versa.  

 

8.3.6. Menu M5 – Alarm mode 

Allows you to enable or disable the buzzer on the controller when the alarm goes off. To 

enable or disable, press P1 or P2 respectively. To confirm, press P3. 

 

 

 



8.3.7. Menu M6 – First charge 

This function is only available when the stove is OFF. It allows the feed screw to load at the 

first start of the stove, when the pellet tank is empty. After selecting the M6 menu, the display 

will show “Press again”. Press P2 (to increase). The ventilator will turn on at maximum 

speed, the feed screw (and its LED) will turn on and remain on until the end of the shown on 

the display, or until you press the P3 key. 

 

 

8.3.8. Menu M7 – Stav kamen 

In menu M7, the display will show the status of several variables during the operation of the 

stove in work mode. The table below shows an example of the meaning of these numbers. 

Visualized Status Meaning 

3,1" Feed screw pellet loading status 

52' Time out 

Toff Thermostat status 

106° Flue temperature 

1490 Smoke extraction speed 

 

8.3.9. Menu M8 – Technická nastavení 

Tato položka v nabídce je přístupná pouze pro technika, který kamna nainstaloval. 

Po zadání přístupového klíče vám umožňuje nastavit různé parametry provozu 

kamna stisknutím P1 (jít dolů) a P2 (jít nahoru). 

 
8.3.10. Menu M9 – Escape 

Výběrem této položky stisknutím P3 můžete opustit nabídku a vrátit se na předchozí pozici. 



8.4. ALARMS 

If a problem is detected during operation, the stove will intervene and alert you by turning on 

the alarm LED and making noise. The following alarms could sound:  

Origin of the alarm Display 

Black-out AL 1 ALAR AL 1 BLAC-OUT 

Flue gas temperature probe AL 2 ALAR AL 2 PROBE EXHAUST 

Flue gas over-temperature AL 3 ALAR AL 3 HOT EXHAUST 

Flue encoder damaged AL 4 ALAR AL 4 FAN FAILURE 

Ignition failure AL 5 ALAR AL 5 NO LIGHTIN- 

Pellet absence AL 6 ALAR AL 6 NO PELLET 

Thermal safety over-temperature AL 7 ALAR AL 7 SAFETY THERMAL 

Depression absence AL 8 ALAR AL 8 FAILURE DEPRESS- 

Každý alarm způsobí, že se kamna okamžitě vypnou! 

 

Stav alarmu nastane po dosažení času definovaného výrobcem, s výjimkou alarmu 

výpadku proudu, všechny alarmy se znovu aktivují po určité době. Lze je resetovat 

stisknutím a podržením klávesy P3. Z bezpečnostních důvodů se při každém 

resetování alarmu kamna automaticky vypnou. Když je aktivován alarm, rozsvítí se 

výstražná LED a pokud je to možné, bzučák bude přerušovaně bzučet. Pokud se 

alarm nevynuluje, kamna se vypne a na displeji se bude nadále zobrazovat alarmová 

zpráva. 

 
8.4.1. Výpadek proudu 

 

Během pracovního režimu kamen může docházet energie. Když se restartuje, pokud byla 

doba výpadku energie kratší, než byla definována výrobcem, kamna znovu vstoupí do 

pracovního režimu, v opačném případě zazní alarm. Na displeji se zobrazí zpráva „Al1 alarm 

al 1 Blackout“ a kamna se vypnou. 

 

8.4.2. Alarm čidla teploty spalin 
Pokud je výfuková sonda vadná, zazní alarm. LED dioda alarmu se rozsvítí, na 

displeji se zobrazí „Al2 alarm al 2 Probe výfukový plyn“ a kamna se vypne. 



 
8.4.3. Alarm přehřáti spalin 

Poplach zazní, pokud výfuková sonda dosáhne teploty vyšší než pevná, neměnná 

hodnota uvedená v parametrech. Na displeji se zobrazí „Al3 alarm al 3 Hot výfukový 

plyn“ a kamna se vypnou. 

 
8.4.4. Alarm – snímač kouřovodu 

Pokud je ventilátor odsávání kouře vadný, zazní alarm. Na displeji se zobrazí „Al 4 

alarm al 4 Porucha ventilátoru poškozená“. 

 
8.4.5. Alarm selhání zapalování 

 

Alarm se ozve, když se kamna správně nezapnou, tj. Pokud během doby nastavené 

výrobcem teplota vzduchu nepřesáhne práh. Budík se zapne a na displeji se zobrazí „Al5 

alarm al 5 No lightin-“ 

8.4.6. Alarm nepřítomnosti pelet 

Pokud v pracovním režimu klesne teplota spalin pod předem nastavenou hodnotu, 

zazní alarm. Na displeji se zobrazí „Al6 alarm al 6 no peleta“. 

 
8.4.7. Tepelný bezpečnostní alarm proti přehřátí 

Poplach zazní, jakmile obecný bezpečnostní termostat dosáhne teploty vyšší než spouštěcí 

práh. Termostat zasáhne a vypne přívodní šroub a ovládací prvky budou signalizovat stav 

poplachu, s výstražnou LED diodou a displejem zobrazujícím „Al 7 alarm al 7 safety therm“. 

Kamna se vypnou 

.8.4.8. Depression failure alarm 

Poplach zazní, když spínač tlaku vzduchu dosáhne hodnoty tlaku nižší než spouštěcí 

prahová hodnota. Tlakový spínač vypne podávací šroub a ovládací prvky budou signalizovat 

stav poplachu (se rozsvícenou výstražnou LED diodou), zatímco na displeji se zobrazí „Al 8 

poplach al při selhání 8“. Kamna se poté vypnou. 

VAROVÁNÍ 
Během období používání musí být kamna odpojena. Pro větší bezpečnost, zejména 

pokud jsou v okolí děti, doporučujeme odpojit přívodní kabel ze zadní části kamen. 
 

UPOZORNĚNÍ 
 Kamna budou během spouštěcí a chladicí fáze vystaveny expanzi a kontrakci, proto může 

být slyšet slabé vrzání. To je zcela normální, protože struktura je vyrobena z vrstvené oceli a 
nesmí být považována za vadu. • Je velmi důležité zajistit, aby produkt nebyl okamžitě 
přehřátý a teplota se postupně zvyšovala, zpočátku s nízkým výkonem. Tím se zabrání 
poškození svarů a ocelové konstrukce. • Při prvním uvedení do provozu se nedotýkejte 
kamen, protože barva v této fázi tuhne; dotykem barvy může být ocelový povrch exponován. 



• Po delším období nečinnosti odstraňte veškeré pelety, které zůstaly v zásobníku (pomocí 
vysavače s dlouhou trubkou), protože mohly absorbovat vlhkost, čímž se změnily jejich 
původní vlastnosti a již nebyly vhodné pro spalování. 

9 Bezpečnostní zařízení 
 
Produkt je dodáván s následujícími bezpečnostními zařízeními 
 
Spínač tvzduchu 

 
Sleduje tlak v kouřovodu. Je určen k uzavření zaváděcího šroubu pelet v případě ucpaného 
kouře nebo významného protitlaku (větru). 
 
Průběh teploty kouře 

 
Zjistí  teplotu kouře tím, že umožní spuštění nebo zastavení produktu, když teplota klesne 
pod nastavenou hodnotu. 
 
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST 

 
Výrobek je chráněn před náhlým přepětím hlavní pojistkou v napájecím panelu na zadní části 
produktu. Další pojistky, které chrání elektronické desky, se nacházejí na nich. 
 
Zpětná bezpečnost při požáru 

Bezpečnostní termostat s ručním resetováním chrání kamna před zpětným tokem 

plamene do palivové násypky. 
 
SMOKE FAN 

Pokud se ventilátor zastaví, elektronická deska okamžitě vypne napájení pelet a zobrazí se 
výstražné hlášení. 
 
Převodový motor 
Pokud se motor převodovky zastaví, bude kamna pokračovat v chodu, dokud plamen nezhasne kvůli 
nedostatku paliva a dokud nebude dosaženo minimální úrovně chlazení. 
 
Dočasný výkon 
Pokud výpadek proudu trvá méně než 10 ", vrátí se kamna do předchozího provozního 
stavu; pokud vydrží déle, provede cyklus chlazení / restartu. 
 
FAILED START-UP 

Pokud během zapalování nevznikne plamen, kamna přejde do poplašného stavu. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

 

10.1. Čištění provádí uživatel každé 2 dny 

 
 
Hořící nádoba
 
Vyjměte hořící nádobu z přihrádky a uvolněte otvory štětcem dodávaným se sporákem nebo vhodným 
nástrojem. Pokud se pelety v zásobníku nacházejí, mohou se ve spalovací nádobě hromadit 
nespálené pelety, můžete k odstranění nespálených pelet použít také vysavač. Před spuštěním vždy 
vyprázdněte zbytek v hořící nádobě. 

 

Popelník a spalovací komora 

Část popela se hromadí ve spalovacím prostoru. Po vyjmutí ohnivé nádoby stačí tento popel zametat 

do nádoby na popel otvorem ohnivé nádoby. Pouze pokud je popel zcela studený, lze k jeho 

odstranění použít vysavač. Použijte bubnový vysavač, který je vhodný pro zachytávání částic určité 

velikosti. Zkušenost a kvalita pelet určí potřebnou frekvenci čištění. Doporučuje se však nepřekračovat 

2 nebo 3 dny. Po vyčištění spalovacího prostoru vyjměte popelník a popel vyhoďte. 

 

          

        
 

UPOZORNĚNÍ 
  

Pamatujte, že POUZE SPRÁVNĚ 
POSTAVENÉ A ČIŠTĚNÉ BRAZIŘE MŮŽE 
ZARUČIT ZAHÁJENÍ A OPTIMÁLNÍ 
PROVOZ VAŠEHO PELETOVÉHO 
KAMERA. 

 

Upozornění - Likvidace popela 
Popel by měl být umístěn v kovové nádobě 
s utěsněným krytem. Utěsněná nádoba by měla být  
umístěna na nehořlavý povrch v bezpečné  
vzdálenosti od hořlavých materiálů, dokud nebudou  
zcela uhaseny škvarky. 

 



Popel může být vyhozen organickým odpadem, pouze pokud byly zcela 
uhaseny, za předpokladu, že nehty nebo jiný anorganický materiál nejsou 
přítomny. • Před vyprázdněním do vhodné nádoby se ujistěte, že je popel 
zcela studený. 

 
Čištění skla 
 

Sklo očistěte navlhčeným hadříkem nebo vlhkým papírem setřeným v popelu. 

Sklenici otřete, dokud nebude čistá. I když je pravděpodobné, že se dehtu na skle 

během fáze osvětlení nahromadí, při plném provozu bude vypalovat se sporákem. 

Pokud však dehet zůstane nashromážděn po dlouhou dobu, bude vyžadovat větší 

úsilí k jeho odstranění. Doporučujeme proto, aby se sklo před zapalováním kamna 

čistilo denně. 
 

UPOZORNĚNÍ 
 Nečistěte sklo, když je kamna v provozu a sklo je HORÉ; Nepoužívejte abrazivní 

houby a žíravé látky, jako jsou rozpouštědla. 

 
10.2. Měsíční úklid 
 
Kouřová komora 
 

Odstraňte ohnivou nádobu 

• Pomocí vhodného šroubováku povolte šroub připevňující ochrannou desku 

spalovací komory 

• Uchopte zadní desku spalovací komory, zatáhněte ji směrem k přední části 

spotřebiče a vyjměte ji. 

• Vyjměte popelník 

• Uvolněné šrouby upevňující kryt proti kouření a vyjměte tuto část z kamen. 
 

 



 
 
• Nyní očistěte všechny povrchy kolem spalovací komory dodaným originálním kartáčem s 
plastovou rukojetí. Přesuňte všechny usazeniny dolů do popelníku pod spalovací komorou. • 
Pomocí vysavače (nebo dostupného štětce / látky) odstraňte usazený popel a produkty 
spalování včetně vrtule odsávače kouře (pokud je to možné). 
 

  
 
 
10.4. Pravidelná údržba 
 

Plánované údržbářské práce uvedené níže musí být provedeny JEDNO ROK a před uvedením 

spotřebiče do provozu nebo po dlouhé době nečinnosti. Tato práce je nezbytná, aby se 

zajistilo, že spotřebič zůstane účinný a bezpečný. 
 
 
• Důkladné čištění kouřové komory. • Zkontrolujte a vyčistěte odvod kouře a kouřovod. • 
Odstraňte prach a pavučiny z oblasti uvnitř opláštění. • Vyčistěte pohyblivé části a 
mechanismy (motory / ventilátor). • Zkontrolujte elektrické části / senzory / termostaty / 
spínače • Zkontrolujte těsnost a stav těsnění / těsnění skleněných dveří. • Zkontrolujte 
těsnost a těsnost spojů na kouřovodu • Proveďte veškerou údržbu a kontroly potřebné pro 
správnou funkci a přizpůsobení bezpečnostním předpisům. • Kamna zapalovejte v souladu s 
pokyny uvedenými v odstavci. 

 

Upozornění 
Veškeré čištění a údržba musí být prováděno s napájecím kabelem odpojeným od napájení. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Čištění kouřovodu 
 

Pokud jste si zvykli na 

provozní podmínky kamen, 

doporučujeme tuto údržbu 

provádět měsíčně. Vyjměte 

zátku z Tee a vyčistěte 

potrubí. Pokud je to nutné, 

zejména při několika prvních 

příležitostech, doporučujeme 

zavolat kvalifikovaného technika. 

 
Čištění kouřovodu a obocná kontrola 
 
Vyčistěte odtah kouře, zejména kolem T-kování, křivek a všech vodorovných sekcí. 
Informace o čištění kouřovodu získáte u kominíka. Zkontrolujte těsnost těsnění z 
keramických vláken na dvířkách kamen. V případě potřeby objednejte nová náhradní těsnění 
u prodejce nebo se obraťte na autorizované servisní středisko, aby provedl tento úkol. 
 

Upozornění 
 Četnost čištění kouřových plynů závisí na použití kamen a typu instalace. • Doporučujeme 

obrátit se na autorizované servisní středisko pro údržbu a čištění na konci sezóny, protože 
výše uvedené operace budou prováděny společně s celkovou kontrolou součástí. 

 
Ukončení sezony 
 
Na konci sezóny, před vypnutím kamna, doporučujeme kompletně odstranit pelety z násypky 
pomocí vysavače s prodloužením. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
11 Alarm a odstraňování potíží 
 
Pokud je během provozu zjištěn problém, kamna zasáhnou a upozorní vás rozsvícením 
výstražné LED a vydáním šumu. Mohly zaznít následující poplachy: 

 

Origin of Alarm Display 

Black-out AL 1 OUT 

Flue gas temperature probe AL 2 FUME PROBE 

Flue gas over-temperature AL 3 HOT FUME 

Flue encoder damaged AL 4 FAN FAILURE 

Ignition failure AL 5 FAILED IGNITION 

Pellet absence AL 6 NO PELLET 

Thermal safety over temperature AL 7 THERMAL SAFETY 

Depression absence AL 8 FAILURE DEPRESS- 

 

Každý alarm způsobí, že se kamna okamžitě vypnou! Stav poplachu nastane po 

dosažení přednastaveného času, PŘIJÍMAJÍCÍ PRO ALARM VÝPADEK PROUDU, a 

lze jej resetovat stisknutím a podržením klávesy P4. Z bezpečnostních důvodů se při 

každém resetování alarmu topení automaticky vypne. Když je aktivován alarm, 

rozsvítí se LED segmentového alarmu a, pokud je povoleno, bzučák bude 

přerušovaně bzučet. Pokud se alarm nevynuluje, topení se vypne a displej bude 

nadále zobrazovat alarmovou zprávu. 

 
Výpadek proudu 

Během pracovního režimu ohřívače může dojít k vybití energie. Když se restartuje, pokud 

byla doba výpadku energie kratší než 30 sekund, ohřívač znovu přejde do režimu WORK; v 

opačném případě bude znít alarm. Kamna se vypnou. 

 

Alarm teploty kouře 

Alarm  bude znít, pokud je vadná sonda výfuku. Kamna se vypnou.. 

 

Alarm při nadměrné teplotě 

Poplach bude pokračovat, pokud výfuková sonda dosáhne teploty vyšší než pevná, 

neměnná hodnota uvedená v parametrech. Kamna se vypnou. 

 

Alarm kouřového kodéru 

Pokud je ventilátor vadný, zazní alarm. 



 
Selhání zapalování 

Poplach se spustí, když se topné těleso nezapne správně, tj. Pokud během doby stanovené 

pro zapálení teplota kouře nestoupne nad předem nastavený parametr. Alarm se zobrazí na 

displeji a kamna se vypnou 

Alarm nepřítomnosti pelet 

Pokud v pracovním režimu klesne teplota kouře pod 40 ° C, zazní alarm. Alarm se zobrazí 

na displeji a kamna se vypnou. 

 



12 Elektrické schéma 
 

 
TSP  = Safety Thermostat 
DEP  = Air Pressure Switch 
F = Flue Fan 
S = Air Exchanger Fan 
C = Auger 
 

VAROVÁNÍ 

• Před prováděním jakýchkoli prací na kamnech souvisejících s elektřinou se ujistěte, že 
je napájecí kabel odpojen od síťové elektřiny nebo vypněte hlavní vypínač umístěný na 
zadní straně kamen 

• Vodiče senzorů, senzory a vodiče klávesnice musí být namontovány tak, aby k nim 
nebylo možné přistupovat bez demontáže spalovacího zařízení. 

• Uzemnění musí být připojeno k regulátoru ak kovové části spalovacího zařízení. 

• Některé dráty obsahují nebezpečné napětí. Před jakoukoli údržbou nebo montáží 
odpojte regulátor od síťového napájení. 

• Během montáže regulátoru nevyměňujte vysokonapěťové a nízkonapěťové konektory. 

 


