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Elektrický krb 
 

Příručka 
 

TECHNICKÁ DATA 
Napájení: 220 V, 50 Hz 

Jmenovitý výkon: 2000 W. 
Osvětlení: Světelná jednotka LED 

Příručku uschovejte pro případné budoucí použití na bazepčeném místě. 
ZÁKLADNÍ POKYNY 
Při používání elektrických přístrojů musíte vždy dodržovat základní věci, abyste minimalizovali riziko 
zranění osob nebo poškození majetku. Proto prosím postupujte podle následujících pokynů: 

• Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku. 

• Přístroj se během provozu zahřívá, proto se vyhněte kontaktu pokožky s přítrojem. Pokud je to 
nutné, používejte během provozu přístroje vhodné rukavice. Vždy udržujte vzdálenost mezi 
přístrojem a hořlavými látkami, předměty apod. nejméně na vzdálenost jednoho metru. 

• Zvláštní opatrnost je nutná, pokud je přístroj provozován v přítomnosti dětí a osob s mentálním / 
tělesným postižením. 

• Pokud se přístroj nepoužívá, vždy jej odpojte od sítě. 

• Nepoužívejte přístroj, pokud je kabel jakýmkoliv způsobem poškozen, pokud přístroj nefunguje 
nebo byl poškozen jakýmkoliv vlivem. Opravy nechte provádět pouze kvalifikovaný personál. 

• Nepoužívejte přístroj venku. 

• Nepoužívejte/neskladujte přístroj ve vlhkém/mokrém prostředí nebo v prostředí s velmi vysokou 
vlhkostí, například toalety nebo sociální zařízení nebo v blízkosti vodních zdrojů. 

• Nepokládejte napájecí kabel pod koberce apod. nebo do blízkosti zdrojů tepla. Kabel položte tak, 
aby o něj nikdo nemohl zakopnout. Nenechávejte kabel viset přes ostré hrany. 

• Přístroj provozujte pouze na řádně uzemněných napájecích připojeních. 

• Po použití přepněte všechny spínače do polohy OFF a vytáhněte síťovou zástrčku. 

• Vždy se ujistěte, že ve větracích otvorech / kanálcích nejsou žádné cizí předměty nebo že do nich 
nemohou proniknout. Při značištění může dojít k poškození přístroje. 

• Větrací otvory / kanálky nesmí být nikdy zakryty nebo blokovány (nebezpečí požáru!). Proto 
umístěte přístroj pouze na pevnou, rovnou podlahu a mimo záclony nebo podobné předměty. 

• Přístroj používejte pouze v souladu s tímto návodem na použití. Jakékoliv jiné použití může 
představovat značné riziko zranění osob nebo poškození majetku, a je proto přísně zakázáno. 

• Nepoužívejte přístroj s prodlužovacím kabelem, protože se kabel může přehřát (nebezpečí požáru!). 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
• Před uvedením do provozu se ujistěte, že je síťové připojení vhodné pro provoz přístroje. Údaje o 

síťovém připojení a štítku na přístroji, by se měly shodovat. 

• Přístroj by neměly obsluhovat děti, osoby s tělesným nebo mentálním postižením nebo lidé s 
nedostatečnými znalostmi o fungování přístroje. 

• Ujistěte se, že si s přístrojem nehrají děti. 

• Poškozený napájecí kabel smí vyměňovat pouze kvalifikovaný personál. 

• Pokud se přístroj nepoužívá, vždy jej odpojte od zásuvky. 

• Přístroj je určen pouze pro soukromé použití v domácnosti. 

• Nikdy přístroj nezakrývejte, protože by se mohl přehřát (nebezpečí požáru!). 

• Přístroj uvádějte do provozu až po dodržení všech uvedených bezpečnostních opatření. 

• Nedovolte, aby se přístroj dostal do kontaktu s vodou / kapalinou. 
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• Nedotýkejte se přístroje a neobsluhujte jej mokrýma rukama. 

• Přístroj nepoužívejte v horkém prostředí, protože to může způsobit přehřátí. 

• Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojen od sítě. 

• Přístroj nečistěte ostrými/drsnými čisticími prostředky. 

• Přístroj nemá termostat, proto by měl být provozováno pouze pod dohledem. 

FUNKCE / VLASTNOSTI 
Manuální obsluha 
Efekt plamenu 
Výkon, 2 úrovně: 1000 a 2000 W. 
Bezpečnostní vypnutí v případě přehřátí 
 
Speciální odpad - likvidace pouze v souladu s předpisy místního úřadu pro likvidaci odpadu! 
 

TIPY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU 
• Veškeré obaly uschovejte, dokud nezkontrolujete bezchybný stav přístroje a úplnost dodávky. 

• Udržujte děti mimo dosah, protože by mohly spolknout malé díly. 

• Malé díly skladujte v nějaké nádobě, abyste zabránili jejich ztrátě. 

UVEDENÍ DO PROVOZU 
• Přístroj neuvádějte do provozu dříve, než jej umístíte do vhodné krbové přestavby. 

• Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte celou příručku. 

• Při montáži dávejte pozor, aby nedošlo k přiskřípnutí nebo k poškození napájecího kabelu. 

• Umístěte přístroj respektive hotový elektrický krb nejméně jeden metr od všech hořlavých látek 
nebo předmětů. 

MONTÁŽ 
Tato část se vztahuje pouze na starší výrobní série. V závislosti na sérii je výrobek již kompletně 
předmontován. 

1. Připevněte vodicí lištu elektrické krbové jednotky na zadní stranu do stanovených otvorů (obr. 1). 
2. Lištu připevněte pomocí dvou šroubů M4 x 14 a utáhněte je (obr. 1). 
3. Nyní vložte krbovou jednotku zezadu do krbové přestavby tak, aby obě části na přední straně krbu 

plynule zapadly (obr. 2). 
4. Vyvrtejte dva otvory do krbové přestavby do příslušných bodů tak, aby bylo možné k trupu 

přišroubovat i vodicí lištu krbové jednotky. Buďte opatrní, aby nedošlo k poškození přestavby. 
Krbovou jednotku upevněte pomocí dalších dvou šroubů M4 x 14 a také je utáhněte. 
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PROVOZNÍ POKYNY 
Krbová jednotka se ovládá pomocí konzoly připojené k přístroji. 

 
 
Konzola je umístěna v levém horním a pravém rohu na přední straně krbové jednotky. Rozložte kovové 
lamely vpředu tak, abyste získali přístup ke konzole. Najdete zde následující přepínače a ovládací prvky: 
 
HLAVNÍ PŘEPÍNAČ 

 
Hlavním spínačem se krbová jednotka zapíná (-) nebo vypíná (O). Malé světlo signalizuje, že je krbová 
jednotka zapnutá. 
 
REGULÁTOR TEPLOTY 

 
Regulátor teploty zajišťuje, že nebude přístroj horký. Když dosáhne topení nebezpečné teploty, 
automaticky se vypne. Když se vrátí topení na bezpečnou teplotu, pokračuje v činnosti.  
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BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ 
Přístroj má bezpečnostní mechanismus, který automaticky přístroj vypne, když je teplota příliš vysoká, aby 
nedošlo k poškození. Vezměte prosím na vědomí, že: 

• přístroj se po dosažení bezpečné teploty znovu sám nezapne 

• po automatickém vypnutí musí být přístroj odpojen od napájení na dobu nejméně 15 minut, aby se 
resetovalo ovládání. 

 

ČIŠTĚNÍ 
Před čištěním přístroj vypněte a nechte jej úplně vychladnout. Přístroj vyčistěte suchým hadříkem. 
Nepoužívejte čisticí prostředky. 
 

PORADCE PŘI POTÍŽÍCH 
 

Chyba Řešení 

Přístroj / ventilátor se nezapne. 

Zkontrolujte připojení u napájení a v případě potřeby jej 
nechte vyměnit. 

Došlo předtím k automatickému vypnutí (viz 
BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ). 

Žádný efekt plamenu. Zkontrolujte osvětlení, v případě potřeby jej vyměňte. 

 
 
 
 
 
 

 
 


