Vykurovacie systémy

KINGFIRE® Vykurovacie systémy
Ako správne kúriť

GRATULUJEME VÁM!
ŽE STE SA ROZHODLI PRE SCHIEDEL KINGFIRE!
S týmito pár jednoduchými tipmi na správne používanie si následne pri ich dodržiavaní môžete roky
užívať teplo z príjemne praskajúceho horiaceho dreva. Ďaľšie detaily a tipy sa dozviete z montážnych
návodov a návodov na použitie, ktoré sú tiež k dispozícii na našej webovej stránke.

SCHIEDEL vám želá nekonečné hodiny príjemného tepla

SPRÁVNE KÚRIŤ!
Návod
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1. Pred samotným zakúrením prestavte ovládač prívodu vzduchu na stupeň 2. Presunom z bodu
“0” do “2” plne otvoríte prívod vzduchu.
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UPOZORNENIE:

2. Vložte teraz dve, maximálne 3 kusy vysušeného dreva, s obvodom do 20 cm.
Hmotnosť vloženého dreva do komory by mala
byť maximálne 1,6 kg

Drevo nesmie byť povrchovo upravované,
odpadové, stavebné, a nesmie obsahovať
žiadne iné materiálové prvky.
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3. Na to navrstvite suché tenké drevo - triesky.
Na vrchnú časť následne položte podpalovač v
počte 1 - 2 kusy.
Na tento účel sa hodia ekologické podpalovače
z drevnej vlny. Tieto pomôcky pre bezpečné
a bezproblémové zapálenie zakúpite v hobby
obchodoch.
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5. Ak už horí drevo kompletne, priškrťte prívod
vzduchu presunom ovládania prívodu vzduchu
do pozície “I” . Uvidíte pokles intenzity horenia,
čo nie je prejavom chybnej funkcie!
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4. Zapálte podpalovač dlhšou zápalkou zvrchu.
Následne uzavrite dvierka. Už po krátkom čase
budete mať možnosť pozorovať rozvíjajúce sa
plamene v spaľovacej komore.
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6. Správnym časom pre priloženie je, keď už
vidíte len drobné plamene na pozostatkoch
dreva - pahrebe.

7. Aby ste zabránili preniknutiu dymu - spalín do
interiéru, otvorte dvierka pomaly a vždy najskôr
len na malú škáru, aby sa vyrovnali tlaky medzi
interiérom a spaľovacou komorou.
Vložte maximálne 2 kusy dreva s štiepnou hranou nadol (oblá časť dreva je hore)
V žiadnom prípade
drevo do komory NEVHADZUJTE!
Neopatrným vkladaním dreva poškodíte
vnútornú časť spaľovacej komory čo nepodlieha
záručnému plneniu našej spoločnosti.
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8. Akonáhle dôjde k zapáleniu dreva, obmedzte prívod vzduchu prepnutím ovládača prívodu
vzduchu do pozície “I”
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10. Pokiaľ je popolník plný popola, nechajte
ho vychladnúť pred tým ako ho vysypete do
oceľovej nádoby. Dajte pozor na skutočnosť,
že aj vychladnutý popol môže ešte obsahovať
drobné tlejúce časti, ktoré môžu spôsobiť
požiar. Preto pred vysypaním popola do smetnej nádoby ho nechajte vychladnúť v uzavretej
oceľovej nádobe.
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9. Pokiaľ chcete ukončiť vykurovanie, nechajte
drevo dohorieť. Následne uzavrite prívod
vzuchu presunutím ovládača prívodu vzduchu
do pozície “O”.
NEHASTE PAHREBU VODOU!
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11. Spaľovaciu komoru vyčístite od popola
najlepšie s na to určeným vysávačom V
žiadnom prípade nevyužite na čistenie komory
štandardný domáci vysávač!
Vysávač na popol sa dá zakúpiť v DYI obchodoch už od cca. 30 €.

12. S týmto tipom sa dá
postarať o čistotu skla spaľovacej komory jednoduchým
spôsobom
bez použitia chemických prostriedkov.
Pokrčte novinový papier, navlhčite ho a ponorte do popola.
Následne ním vyčistite vnútornú
časť sklenej plochy.
Veľmi jednoduchý ale nesmierne efektívny a lacný
spôsob čistenia krbového skla.

SCHIEDEL KINGFIRE® – viackrát
certifikovaný a ocenený
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Kopírovanie a šírenie je možné len s písomným súhlasom Schiedel Slovensko.
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