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Elektrický krb s krbovým orámováním 

Návod k použití 

Technická data 

Krbová kamna: 220-240 V, 50 Hz, 800/1600 W 
Žárovka: E14, 2 x max.: 40W 
Dálkové ovládání: 2 x AAA baterie 

Důležité bezpečnostní pokyny 

Varování 

Abyste zamezili požáru, elektrickému zkratu a poranění osob, měli byste pozorně pročíst a následně dodržovat tyto 

bezpečnostní pokyny. 

1. Předtím, než poprvé použijete tento elektrický krb, přečtěte si, prosím, pečlivě návod k použití. 

2. Krb je během provozu horký. Abyste zabránili popálení, nikdy se nedotýkejte povrchu krbu, ploch v okolí 

vypouštěcího otvoru holýma rukama. Držte hořlavé materiály jako oblečení, polštáře, nábytek, lůžkoviny, 

papír a záclony minimálně 20 cm od přední strany krbu. Nikdy neblokujte topení nebo otvory ventilace. 

3. Buďte krajně opatrní, pokud užíváte nějaké topné těleso v blízkosti dětí. 

4. Neinstalujte krb přímo na koberec nebo podobné povrchy, mohlo by dojít k omezení oběhu vzduchu. 

5. Pokud není krb v provozu, vytáhněte vždy síťovou zástrčku. 

6. Nepoužívejte přístroj venku. 

7. Tento krb není pro použití na vlhkých místech, jako např. koupelna, prádelna a podobně koncipované 

prostory. Nikdy nestavte krb na místa, kde by mohl přijít do kontaktu s vodou. 

8. Nepoužívejte krb s poškozeným síťovým kabelem nebo síťovou zástrčkou, nebo pokud vykazuje krb funkční 

poškození, nebo pokud by byl nějakým způsobem poškozený. Nikdy sami neprovádějte opravu, nýbrž se 

spojte s opravnou a odstraňte odborně případné škody. 

9. Nikdy nepokládejte napájecí kabel na koberec. Nezakrývejte napájecí kabel přehozem, běhounem nebo 

podobnými a položte kabel tak, aby o něj nikdo nezakopl. 

10. Postarejte se o to, aby nevnikly cizí předměty do větracího průduchu nebo otvoru v krbu, což by způsobilo 

elektrický zkrat nebo požár, nebo poškození krbu. 

11. Abyste předešli možnému požáru, dejte pozor na to, aby nebyl nějakým způsobem blokovaný přívod a výfuk 

vzduchu. 

12. Všechna elektrická topná tělesa mají uvnitř horké, vznětlivé a jiskry vyvíjející díly. Proto jej nikdy 

nepoužívejte v prostorách, kde jsou uskladněny benzín, barvy, nebo hořlavé kapaliny, nebo v prostorách, kde 

může přijít krb do kontaktu s hořlavými výpary. 

13. Neupravujte tento krb. Používejte jej jen, jak je popsáno v návodu. Jakékoli jiné použití, které není 

doporučeno výrobcem, mít za následky požár, elektrický zkrat nebo poranění osob. 

14.  Vyvarujte se použití prodlužovacího kabelu, prodlužovací kabel se může přehřát a tím způsobit riziko požáru. 

15. Netlučte proti krbovému sklu. 

16. Pokud by byla nutná oprava, kontaktujte vždy kvalifikovaného elektrikáře. 

17. Používejte vždy uzemněnou, zabezpečenou a polarizovanou zásuvku. 

18. Než budete krb čistit, provádět údržbu nebo přesouvat, vytáhněte vždy síťovou zástrčku. 

19. Pro přepravu nebo uskladnění krbu vyberte suché místo, které je bez nadměrných vibrací, aby se zamezilo 

škodám. 

20. Napájecí kabel nesmí přijít do kontaktu s horkými plochami. 

Aby byl zajištěn určitý charakter výrobku, jsou možné nepravidelnosti a barevné odlišnosti na kamenech 

povědomě zobrazeny. Tento detailně vyrobený produkt se tím výrazně liší od jiných sériově vyráběných 

produktů. 
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Sestavení krbu 

POZOR! 

1. Nejprve odstraňte veškerý obalový materiál, jako karton, polystyren, fólie, apod. 

2. Vložte elektrický krb do výklenku komínového krytu. 

3. Ujistěte se, že je krb vypnutý. 

4. Vaše domácí napětí musí být 230V/16A. 

5. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Položte síťový kabel na podlahu podélně. 

6. Nestavte krb nikdy úplně ke stěně, nýbrž dodržujte minimální odstup 10 cm, tím nebude postižena cirkulace 

vzduchu krbu. 

7. Krb nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. 

Manipulace s elektrickým krbem 

Funkční tlačítka a symboly 
Vlevo vedle kontrolního panelu se nachází spínač (I/0). Tímto spínačem se elektrický krb aktivuje, popř. 

deaktivuje (I = aktivováno/ 0 = deaktivováno). Následující funkce fungují jen tehdy, pokud je I/0 spínač zapnutý 

(I). 
Na dálkovém ovládání jsou 4 užitná tlačítka, stejně tak na kontrolním panelu krbu, který má tytéž funkce. 
ON/OFF = Zapnutí/Vypnutí krbu 
DIMMER = Nastavení jasu simulovaného plamenu 
LOW = Zapnutí topného tělesa na malý stupeň (800 W) 
Pokud je topení již na malém plamenu, vypne se. 
HIGH = Zapnutí topného tělesa na vysoký stupeň (1600 W). 
Pokud je topení již na velkém plamenu, vypne se. 
Na kontrolním panelu jsou 4 ukazatelé: 

Ukazatel provozu, ten svítí, pokud krb pracuje a zhasne, pokud se zase vypne. 
Poukazuje na stav simulovaného plamene. Svítí, 

pokud komponenty pracují a vzplane, pokud se změní 

jas plamenu. 
Ukazuje, že topení pracuje na malý stupeň. 

 

Ukazuje, že topení pracuje na vysoký stupeň. 

Červený bod je infračervený přijímač pro dálkové ovládání a 

nesmí se zakrývat. 

 

Použití 
Před prvním použitím musíte vložit do dálkového ovládání 2 x AAA baterie správnou polaritou do 

přihrádky na baterie. Pokud nejsou vloženy žádné baterie nebo jsou vybité, dálkové ovládání 

nefunguje. Pro efektivní použití dálkového ovládání jej držte přímo namířené na elektrický krb ve 

vzdálenosti cca 0,5 – max. 5 metrů. 

 

Poznámka: Použité baterie nepatří do domácího odpadu, nýbrž se musí zlikvidovat na 

odpovídajících sběrných místech. Prosím, zeptejte se na Vašem úřadě na příslušná místa. 
Pro zapnutí krbu musíte nejprve odklopit nahoru dekorační mřížku. 
Čtyři ovládací tlačítka na dálkovém ovládání mají tytéž funkce, jako ovládací tlačítka na 

kontrolním panelu. 
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Vedle vlevo kontrolního panelu se nachází spínač (I/0). Tímto 

spínačem se elektrický krb aktivuje, popř. deaktivuje (I = aktivováno/ 0 

= deaktivováno). Následující funkce fungují jen tehdy, pokud je I/0 

spínač zapnutý (I). 

 

1. Stiskněte tlačítko ON/OFF, poté se krb zapne a rozsvítí se 

kontrolka. Topení se nezapne automaticky se zapnutím krbu. Všechny ostatní funkce fungují jen tehdy, 

pokud je krb zapnutý. Stiskněte ještě jednou tlačítko ON/OFF, poté se krb vypne. 

2. Tak nastavíte jas simulovaného plamenu: Pokud je krb zapnutý, plamen je automaticky na stejném stupni do 

okamžiku, než se krb vypne. Stiskněte jednou tlačítko DIMMER pro nastavení jasu. Nyní se rozsvítí lampa a 

bliká a jas plamenu se automaticky změní. Jakmile dosáhnete požadovaného jasu, stiskněte ještě jednou 

tlačítko DIMMER, poté je jas zachován a symbol lampy svítí konstantně.  

3. Symbol  ….. a…….ukazují stav jasu. Topení pracuje na malý stupeň, pokud svítí…, a na vysoký stupeň, pokud 

svítí…… 

Topení je vypnuté, pokud nesvítí ani jeden symbol………. Pokud topení nepracuje na malý stupeň 

(symbol……je tmavý), stiskněte tlačítko LOW, poté se zapne topení na malý stupeň. Pokud topení již pracuje 

na malý stupeň (svítí symbol………) a stisknete tlačítko LOW ještě jednou, pak se topení znovu vypne. Rovněž 

tak reaguje tlačítkem HIGH a symbolem……. 

Pozor! Než začne topení produkovat teplo, nebo poté, co se zastaví, bude u výfuku vzduchu ještě cca 10 

sekund znatelný vzduch. To je důležité pro výměnu vzduchu a žádné chybné funkce. 

4. Spínačem I/0 se krb deaktivuje (0) a funkce na kontrolním panelu, stejně tak na dálkovém ovládání jsou 

vypnuty. 

5. Vypněte krb, pokud je bez dozoru. 

6. Pokud elektrický krb nepoužíváte, např. během letních měsíců, odpojte jej z elektrické sítě. 

7. Topení může při prvním použití malinko zapáchat. Tento zápach je normální a je způsoben díly uvnitř a 

obložením. K tomuto zápachu dochází obyčejně při prvním uvedením do provozu a není důvodem 

k reklamaci. 

Výměna žárovek 

Pokud již plamen nesvítí, mohly by být poškozeny žárovky. Pro výměnu musíte nejprve přístroj odpojit od 

elektrické sítě a počkat minimálně 10 minut, dokud krb a obě žárovky nevychladnou. Poškozené žárovky na zadní 

straně krbu mohou být nyní vyměněny. Odšroubujte malý kovový kryt a uchopte poškozené žárovky, vyšroubujte 

je opatrně z objímek a nahraďte je novými žárovkami. Prosím, používejte pouze žárovky ve tvaru hruškové svíčky 

s max. 40 W a E 14 závitem.  Nyní znovu zašroubujte kovový kryt na tělese. 
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2 roky záruka 

Pro tento přístroj platí záruka 2 roky na všechny vady, které se vztahují na výrobní a materiálové vady, podle 

našeho používání. Záruční lhůta začíná dnem převzetí a je poskytována na základě předložení záručního listu. 

Neexistují žádné další požadavky. 

Pro záruku začínající dnem prodeje platí následující podmínky: 

1. Trvání záruky 2 roky 

2. Záruční servis: Podle našeho výběru, opravy nebo výměny dílů, které se prokáží podle přezkoušení 

materiálových a výrobních chyb. 

Záruka platí jen při předložení záručního listu. List je platný, jen pokud je při prodeji kompletně vyplněn. Záruční 

servis se vztahuje pouze na původního spotřebitele. Prostřednictvím opravy nebo výměny dílů během záruční 

doby neobnovuje ani neprodlužuje původní záruční dobu. Dopravné je účtováno zákazníkovi po prvních 6 

měsících záruční doby. Pokud škoda nebo závada nemůže být odstraněna nebo je vylepšení zamítnuto nebo 

neúnosně zpomalováno, bude 6 měsíců od data doručení/nákupu na přání konečného odběratele buď zdarma 

doručena náhrada, nebo bude uhrazena nižší hodnota nebo bude vrácena kupní cena přístroje, ale ne za 

obvyklou tržní cenu. Další nebo jiné nároky, zejména za škody vzniklé mimo přístroj, jsou vyloučeny – pokud 

odpovědnost není nařízena zákonem.  

3. Záruka neplatí: - pro škrábance a skvrny na přístroji – pro světelné kontrolky a osvětlovací lampy – kartáče 

motoru – snímací jehly – pro snadno křehké díly z bakelitu, skla, platu a dalšího, buď to se jedná o chyby 

materiálu, které jsou nám uznány jako takové – pro poškození, která vznikla špatnou instalací nebo 

připevněním. – pokud byl přístroj připojen k vyššímu napětí – při špatném nebo nepřiměřeném používání, při 

nedostatečné péči – nedostatečnou nebo špatnou údržbou, při pádu přístroje nebo jednotlivých dílů – při 

nepřiměřené přepravě nebo balení pro přepravu. 

4. Záruka zaniká: - pokud je přístroj užíván pro jiné než domácí účely – pokud provádějí opravy nebo změny 

neoprávněné osoby. 

Pro využití záručního servisu se obracejte, prosím, na Vašeho obchodníka nebo zákaznickou centrálu Vaší země. 

Návod pro montáž distančních držáků pro dodržování minimálního odstupu od stěny 

 
Zašroubujte distanční držáky do těchto otvorů na zadní straně  

Likvidace starého přístroje 

Tento produkt na konci svého životního procesu nepatří do běžného domácího odpadu, nýbrž do sběrného 

odpadu pro elektrické spotřebiče. Symbol na produktu, návod k použití nebo balení na toto upozorňuje. 

 


