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1. Při zatápění posuňte páčku regulátoru spalovacího vzduchu nad dvířky do „zatápěcí polohy“. Učiníte tak
posunutím páčky nad spalovací komorou z polohy 0 do polohy II. Tím se otevře přívod vzduchu na maximum.
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UPOZORNĚNÍ:

2. Nyní na sebe naskládejte dva nebo tři suché a ne
příliš silné (obvod <20 cm) kusy dřeva. Připravte
dohromady maximálně 1,6 kg dřeva.

Dřevo musí být neošetřené a nesmí se
spalovat odpad nebo plasty.
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3. Poté na hromadu dřeva položte třísky nebo
dřevěnou vlnu nakrájenou na tloušťku prstu.
Na vrch položte 1 - 2 kusy větších třísek.
Drobné dřevo a podpalovače jsou běžně
k dostání v obchodech.
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5. Když je všechno dřevo v plamenech, snižte
přívod vzduchu nastavením páčky na „vytápění“.
Za tímto účelem posuňte páčku regulátoru
vzduchu nad spalovací komorou z polohy II
do polohy I.
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4. Zapalte oheň shora například dlouhými zápalkami.
Poté zavřete dvířka topeniště. Ve spalovací komoře
se po krátké době objeví viditelné plameny.
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6. Správný čas na doplnění paliva nastal, když
vidíte žhavé uhlíky a pouze menší plameny.
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7. Abyste zabránili úniku kouře, otevírejte dvířka
pomalu. Přiložte maximálně dva malé kousky
dřeva dělenou hranou dolů. V žádném případě
palivo do spalovací komory nevhazujte. To by
mohlo poškodit vyzdívku pece a způsobit únik
žhavých uhlíků.
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8. Jakmile se dřevo vznítí, snižte přívod
spalovacího vzduchu opět nastavením páčky
ovladače do „režimu vytápění“ (poloha I).
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10. Pokud je popelník plný, musí úplně vychladnout,
než bude možné ho vyprázdnit do kovové
nádoby s víkem. Vezměte prosím na vědomí,
že i údajně studený popel může stále obsahovat
malé kousky žhavých uhlíků. Aby se předešlo
požáru, je vhodné popel z krbu před jeho
likvidací dočasně skladovat ve vhodné kovové
nádobě s víkem.
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9. Pokud chcete přestat topit, nechte zbývající uhlíky
vyhasnout. Poté zavřete regulátor vzduchu. Za
tímto účelem posuňte páčku regulátoru vzduchu
nad spalovací komoru do polohy 0.
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11. Čištění spalovací komory funguje je nejlépe
provádět speciálním vysavačem na popel.
Nepoužívejte k tomu domácí vysavač.
Vysavače popela jsou běžně v obchodech k
dostání od cca 1.000 Kč, v závislosti na vybavení.

12. TIP na čištění skla dvířek
snadno a ekologicky:
Zmuchlejte nějaké noviny a
navlhčete je trochou vody. Poté
papír ponořte do trochu
studeného popela a použijte jej
k vyčištění skla. Velmi
jednoduchá, ale extrémně
efektivní a levná metoda!

Gratulujeme!

Rozhodli jste se pro krbový modul Schiedel
KINGFIRE®
S těmito velmi jednoduchými tipy pro správný provoz si můžete roky užívat nádherného ohně
s praskajícím dřevem. Další podrobnosti o správném provozu najdete v dodaném návodu k instalaci
a provozu.

SCHIEDEL VÁM PŘEJE NESPOČET PŘÍJEMNÝCH CHVIL
U PLÁPOLAJÍCÍHO OHNĚ!
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Kopírování. a to i částečné, pouze se souhlasem Schiedel, s.r.o. Technické změny, chyby v sazbě a tisku vyhrazeny.

Art.-Nr. 940003039

KFGS11.1.2.DA.0719

Ersetzt KFGS11.1.1.DA.1018 Technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr. 940003399

KFRS11.1.1.DA.0719 Technische Änderungen vorbehalten. Ersetzt KFRS11.1.0.DA.0816 Art.-Nr. 940003214

KFLS11.1.1.DA.0719 Ersetzt KFLS11.1.0.DA.0816 Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 940003213

KFCS11.2.1.DA.0719 Ersetzt KFCS11.2.0.DA.0816 Technische Änderungen vorbehalten.

Tento QR kód vás přenese
přímo na náš film na
YouTube, který Vám vysvětlí
správné fungování krbových
systémů SCHIEDEL
Kingfire®.
www.kingfire.cz
Inspirujte se v našem
krbovém inspirátoru.
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