OBSLUHA
1. Zapnutí kamen
 Otevřete hlavní kohout před topidlem.
 Regulační knoflík otočte z polohy „VYPNUTO“ do polohy „ZAPÁLENÍ“.
POZOR ! nelze otočit do polohy „PROVOZ“, hlavní hořák je blokován!
 Regulační knoflík stlačte na doraz a několik sekund počkejte, aby mohl uniknout vzduch
z potrubí a zapalovacího hořáčku.
 Držte regulační knoflík stlačený a stiskněte piezozapalovač (event. i několikrát) a
přesvědčete se pohledem do zrcátka, zda hoří zapalovací plamínek.
 Minimálně 10 sekund nechte regulační knoflík stlačený.
 Potom jej uvolněte, zapalovací plamínek hoří. Jestliže po uvolnění regulačního knoflíku
zhasne zapalovací plamínek, znamená to, že jste nedrželi regulační knoflík dostatečně
dlouho stlačený, nebo jste jej nestlačili až na doraz. Po uplynutí alespoň 3 minut čekací
doby zapalovací postup opakujte.
2. Nastavení požadované teploty místnosti
 Regulační knoflík otočte z polohy „ZAPÁLENÍ“ do polohy „PROVOZ“, stupeň 1-7.
Nastavení na vyšší číslo znamená vyšší teplotu a naopak.
3. Vypnutí kamen
 Regulační knoflík otočte z polohy „ZAPÁLENÍ“ do polohy „VYPNUTO“.
Pokud během provozu je záměrně či nezáměrně uhasnut pojistkou ovládaný plamen,
nesmí být proveden žádný pokus o opakované zapálení paliva, dokud neuplynou
alespoň 3 minuty.
REGULACE TEPLOTY MÍSTNOSTI
Probíhá automaticky v závislosti na nastavení regulačního knoflíku na stupeň 1-7, to
znamená, že spotřebič porovnává teplotu nastavenou se skutečnou a automaticky proběhne
zapálení nebo zhasnutí hlavního hořáku, Zapalovací hořáček je trvale v provozu.

BĚHEM PROVOZU A UŽÍVÁNÍ JE ZAKÁZÁNO :
 Pokládat jakékoliv předměty na kryt kamen !
 Zatěžovat spotřebič sedáním, pokládáním jakýchkoliv těžkých předmětů !
 Zasouvání, vkládání a zavěšování předmětů do jakékoliv části kamen (zejména do horní a spodní
mřížky) !
 Zasouvání, vládání předmětů do výdechové části spotřebiče !
 Během provozu dotýkat se jiných částí spotřebiče než dvířek a ovládacích prvků k tomu určených!
 Lití tekutin na spotřebič!
 Snímání krytu spotřebiče!
 Zasahovat do konstrukce spotřebiče !
 Užívat spotřebič k jiným než k tomu určeným účelům !
 Čištění a omývání spotřebiče za provozu !
 Sušení prádla na krytu spotřebiče !
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