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Vanellus Canadian Products  Inserts Napoleon  Fireplaces 

 
Návod na montáž a obsluhu krbovej vložky  

 Napoleon EPI3-C 
 

 
Výrobca:   Wolf Steel Ltd 

 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8 
Typ spotrebiča:   dvojplášťovej krbové kachle na pevné palivo so    
    systémom dvojstupňového bezroštového spaľovania a   
    Airwash systémom (samovoľné omývanie čelného skla  
    horúcim vzduchom)  
Účel použitia:   vhodné pre lokálne vykurovanie obytných objektov, chát  
    a chalúp s možnosťou teplovzdušných rozvodov  
Druh paliva:   drevo, popř.dřevěné brikety lisované z pilín alebo z kôry 
Tepelný výkon: 
 EPI3C 
Nominální /rozsah 
výkon v kW 

10,5 / 5-16  

Hmotnost v kg 218 kg 
 

Záručná opravovňa:   výhradný dovozca a distributór pre Slovensko 

                        DRAGON JH s.r.o., Jarošovská 840, CZ-377 01  Jindřichův Hradec 
 

www.kanadske-kachle.sk 
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Údaje o bezpečnostných opatreniach z hľadiska požiarnej ochrany  

1. Pri inštalácii a užívaní spotrebiča musia byť dodržané nasledujúce pokyny podľa 
miestných noriem 

2. Spotrebič obsluhujte podľa pokynov v návode na obsluhu.  
3. Obsluhu spotrebiča môže vykonávať len dospelé osoby. 
4. Spotrebič smie byť používaný v obyčajnom prostredí podľa miestných noriem 
5. Zmena tohto prostredia, kde by mohlo vzniknúť prechodné nebezpečenstvo požiaru alebo  

výbuchu (napr. pri lepení linolea, PVC, pri práci s náterovými hmotami a pod.) musí byť 
spotřebič včas pred vznikom nebezpečenstva vyradený z prevádzky).  

6. Pripojenie spotrebiča ku komínovému prieduchu musí byť prevedené podľa miestných 
noriem. 

7. Spotrebič je nutné umiestniť tak, aby stál pevne na nehorľavom podklade, presahujúcu 
pôdorys spotrebiča najmenej o 100 mm na všetkých stranách. 

8. Spotrebič vyžaduje občasnú obsluhu a dozor. 
9. Spotrebič je zakázané akokoľvek preťažovať. 
10.  Pri odstraňovaní popola zvlášť horúceho dbajte na zvýšenú opatrnosť. 
11.  Na spotrebič a do vzdialenosti menšej ako bezpečná vzdialenosť od neho nesmú byť    

kladené predmety z horľavých hmôt.  
12.  Informácie o stupni horľavosti niektorých stavebných hmôt 
13.  Akékoľvek úpravy spotrebiča sú neprípustné 

 
 
Stupeň horľavosti stavebných                 Stavebné hmoty zaradené do   

hmôt a výrobkov:                                       do stupňa horľavosti: 

A ............ nehorľavé     žula, pieskovec, betóny, ťažké pórovité tehly, keramické  
      obkladačky, špeciálne omietky 
B ............ nesnadno hořlavé                      akumín, heraklit, lihnos, itavér 
C1 .......... neľahko horľavé                        drevo listnaté, preglejka, sirkolit, tvrdený papier, umakart 
C2 .......... stredne horľavé           drevotrieskové dosky, solodur, korkové dosky, guma,  
      podlahoviny 
C3 .......... ľahko horľavé             drevovláknité dosky, polystyrén, polyuretán, PVC ľahčený  
 

 
 
 

Ďakujeme Vám za nákup produktu NAPOLEON  
 

Váš nový spotrebič bol vyrobený v maximálnej kvalite a prešiel prísnymi skúškami bezpečnosti a 
kvality, aby zabezpečil mnoho rokov bezproblémovej prevádzky. Napriek tomu Vás prosíme, aby ste sa 
dôkladne zoznámil s týmto návodom na montáž a obsluhu. Je tu podrobný popis vlastností Vašich kachlí 
a tipy pre údržbu a prevádzku, ktoré Vášmu spotrebiču pomôžu dosiahnuť optimálnu výkonnosť. 
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Specifikace krbových vložek 
 

 
Špecifikácie EPI3  
KOMORA (H.Š.V): 349.3mm x 530.3mm x 292.1mm  
KAPACITA: 0.05 m3  
PRIBLIŽNÝ PRIESTOR OHREVU **: 139.4 m2  
VÝHREVNOSŤ (HIGH BURN) ***: 55,000 BTU resp. podľa STN 10-16 kW pre 90-180 m2  
DOBA HORENIA **: 8 hodín  
HMOTNOSŤ kompletná: 181.4 kg  
HMOTNOSŤ tehlové výplne: 36.3 kg  
HMOTNOSŤ bez oplechovaním, bez výplne a dverí: 113.4 kg  
** Hodnoty sa môžu značne líšiť s jednotlivými podmienkami.  
*** Ltd odhaduje reálny BTU / hod s protokolmi cordwood a pravidelné dopĺňanie paliva za prevádzky. 

 
Bezpečnostné pokyny 

Pred inštaláciou a použitím tohto zariadenia pozorne 
preštudujte všetky inštrukcie. 

 
Pri inštalácii je nutné dodržať všetky miestne predpisy, vrátane predpisov, ktoré sa týkajú 

národných a európskych noriem najmä ČSN 734201, ČSN 061008 
Odporúčame nainštalovaní dymových detektorov. Ak tieto detektory boli inštalované už 

skôr, možno zistíte, že pracujú častejšie. To môže byť v dôsledku vysúšania farby krbových 
kachlí alebo dymu z náhodne nedovretých krbových dvierok. Neodpájajte detektory. Ak je to 
potrebné, premiestnite ich ďalej od krbu, aby sa tak znížila ich citlivosť.  

Pred každou sezónou odporúčame pravidelnú údržbu zodpovedným technikom.  
Komíny a dymovody na ktoré sú pripojené spotrebiče na pevné palivá je nutné vymetať 6x 

ročne podľa vyhlášky min.vnitra č.111 / 82Sb).  
Bežnou prevádzkou, najmä vlhkým palivom dochádza k usadzovaniu sadzí a dechtu v 

komíně.Při zanedbaní pravidelnej kontroly a čistenia komína sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku 
požiaru v komíne. V tomto prípade postupujte nasledovne:  
 V žiadnom prípade nehaste vodou 
  Zatvorte všetky prívody vzduchu pre horenie, pokiaľ je to možné, priklopte komín  
  Kontaktujte kominárskou službu a posúdenie stavu komína po požiari  
  Kontaktujte výhradného dovozcu 
 
BEZPEČNOSTNÝ POZNÁMKA: Ak nie sú tieto kachle riadne inštalovaná, môžu spôsobiť požiar 
domu. Z dôvodu bezpečnosti postupujte podľa inštalačných pokynov. 
 
Toto zariadenie potrebuje čerstvý vzduch pre dokonalé využitie všetkých jeho možností a pre 
dokonalé spaľovanie a používanie druhej komory. Nedostatok vzduchu alebo námraza na komíne 
môže byť následkom zlého horenia. 
Poznámka: Odsávače vzduchu, ktoré pracujú v rovnakej miestnosti, ako spotrebič môžu spôsobiť 
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problémy pri horení. 
Pri prevádzke je nutné zaistiť privádzanie spaľovacieho vzduchu a vzduchu k vetraniu 
miestnosti, najmä pri súčasnej prevádzke s iným tepelným zariadením  

 

 

 

DOMÁCE INŠTALÁCIA 

1) Prosím, prečítajte si celú túto príručku pred inštaláciou a použitím týchto kachlí. Nedodržanie pokynov 
môže viesť k poškodeniu majetku, úrazu alebo dokonca smrti. Miestne zákony a predpisy môžu zmeniť 
niektoré položky v návode, preto sa informujte u miestneho inšpektora.  

2) Vyberte miesto pre kachle, zaistite stanovenej minimálnej vzdialenosti a umiestnite kachle na toto 
miesto.  

3) Spotrebič môže byť inštalovaný len na podlahách s dostatočnou nosnosťou.  

4) Kachle sa musia umiestniť tak, aby bol zaistený primeraný prístup pre čistenie spotrebiča, dymovodu a 
komína.  

5) Ak chcete zabezpečiť zvislosť, zaveste olovnicu na strop tak, aby smerovala presne do stredu dymovodu 
a miesto kde je olovnica zavesená označte ako stred komína.  

6) Skontrolujte konštrukciu stropu, či je možné do nej rezať. A znova sa uistite predpísaných medzí.  

7) Nainštalujte komín presne podľa pokynov výrobcu. Výkon Vašich kachlí do značnej časti závisí na 
návrhu a prevedenie komína. Krátky komín môže spôsobiť problémy pri zapaľovaní, špinavé sklo, fajčenie 
pri otvorených dvierkach a dokonca aj znížený tepelný výkon. Príliš dlhý komín môže mať za následok 
tvorbu prebytočného tepla. Pri znižovaní prebytočného tepla je užitočná klapka dymovodu.  

UPOZORNENIE: Komín by mal mať rovnaký priemer ako výstup na kachliach. Komín musí byť označený 
ako vhodný pre tuhé palivá.  

8) NEPRIPÁJAJTE TIETO KACHLE NA KOMÍN, SLÚŽIACE INÝM ZARIADENÍM. 

 

Pre správnu prevádzku telesa je potreba, aby komínový ťah mal optimálne 9-15 Pa (maximálne 22 
Pa). K optimálnym parametrom Vám môže pomôcť prípadne i komínový regulátor. Pri vysokom 
ťahu odporúčame do dymovodu štandardne montovať komínovú klapku, ktorú doladíte reguláciu 
samotného telesa. 
 
Pri zapájaní dymovina do telesa je potrebné začať so zvislou trubkou v minimálnej dĺžke 0,5 metra 
a až potom prvé koleno, inak hrozí prehrievanie hornej časti telesa s možným trvalým poškodením 
či prasknutím plášťa. 

 

 

 

VZDUCH V MIESTNOSTI - DÔLEŽITÉ  

Tieto kachle majú možnosť pripojenia externého vzduchu. Čerstvý vzduch je dôležitý - ak nebude dostatok 
čerstvého vzduchu, prístroj nemusí pracovať správne. 
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Prevádzkovanie spotrebiče 

Používanie prístroja môžete zahájiť len, 
keď je správne nainštalovaný a je 
zaistená bezpečnosť. Pred prvým 
použitím je dôležité, aby ste porozumeli 
prevádzky vášho prístroja.  

Vložka nesmie byť pripojená k 
spoločnému komínu.  

Priemerná teplota spalín priamo za 
hrdlom pre odvod spalín, pri 
podmienkach menovitého výkonu 
dosahuje 350 ° C.  

 

VAROVANIE  

Prístroj by ste mali používať len so 
zatvorenými dvierkami, ktorými je 
vložka vybavená. Ak sú dvierka 
otvorené, môže unikať z prístroja  

dym a oheň, ktorý by mohol spôsobiť 
požiar.  

 

Ovládanie  

Ťah je sila, ktorá umožňuje odviesť 
spaliny komínom.  

V návrhu vášho komína záleží na dĺžke, 
zákrutách a ďalších faktoroch. Zlý 
návrh môže zapríčiniť vysoké teploty a 
poškodenie alebo nedostatočné 
odvádzanie spalín.  

Minimálny ťah komína je pre daný 
spotrebič 12 Pa. Prevádzkový ťah 
komína je 12 -20 Pa a neprekročiteľný 
ťah komína je 30 Pa. V prípade 
prekročenia tejto hodnoty je nutné 
inštalovať do komína odťahovú klapku.  

Odpopolnenie: Pre odpopolnenie 
spotrebiča používajte náradie, ktoré je 
dodávané ako príslušenstvo. 

1. Varovanie:  
Spotrebič nesmie byť používaný na 
spaľovanie odpadkov. Je možné 
používať len vhodná a odporúčaná 
paliva, čo je drevo.  
V spotrebiči nesmie byť používaná 
kvapalné palivá.  
varovanie:  
Ak budete tieto informácie ignorovať, 
môže dôjsť k poškodeniu prístroja a 
prepadnutie záruky!  
 
UPOZORNENIE  
Niektoré vonkajšie časti vložky sú pri 
prevádzke horúce. Pre obsluhu 
používajte rukavice priložené ako 
príslušenstvo. 
 

Prvý oheň  

UPOZORNENIE  

Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru, 
ak sú dvierka otvorené  

1. Pred uzavretím dvierok vytvorte 
vrstvu popola.  

2. Teplota v spaľovacej komore musí 
byť medzi 280 ° C a 380 ° C, aby začala 
pyrolitická činnosť.  

  UPOZORNENIE  

Vždy vašej vložku zahrievajte pomaly  

Počas niekoľkých prvých použití, 
udržujte rýchlosť spaľovania na 
strednej úrovni. Až po piatich až 
šiestich takýchto cykloch môžete využiť 
kachle na max. Výkon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Po dobu prvých dní bude z 
kachlí cítiť náter, to je nutné 
očakávať. Po túto dobu by malo 
byť zaistené dostatočné 
vetranie v miestnosti, v ktorej 
je prístroj umiestnený.  
3. Počas procesu vytvrdzovania 
náteru nič neklaďte na povrch 
kachlí, mohlo by to zapríčiniť 
poškodenie povrchovej úpravy.  
4. Počas prvých dní môže byť 
podpaľovanie ťažšie, ale to len 
po dobu kým nevyschnú tehly.  
5. U jednotiek vo väčších 
nadmorských výškach môžu 
vznikať problémy. Poprípade sa 
obráťte na svojho predajcu.  
6. Pri ohreve sa môže ozývať 
praskanie. Až prístroj dosiahne 
optimálnej teploty, zvuky sa 
minimalizujú.  

 
7. Horenie potrebuje kyslík, pri 
prevádzke je dôležitý prívod 
vzduchu do prístroja. Pre tento 
účel stačí pootvorené okno 
alebo prísun vonkajšieho 
vzduchu priamo do vykurovacej 
jednotky.  

2. UPOZORNENIE 
Ak sa prístroj alebo jeho časti sfarbí do 
červena, tak je prístroj prehriaty. V 
tomto prípade neprikladajte a počkajte. 

3. Kúrenie čerstvým alebo vlhkým 
drevom sa neodporúča z dôvodu zlého 
horenia kachlí. 

4. Pre zaistenie spaľovania pri 
minimálnom príkone je, pri riadnom 
rozhoreniu paliva, nutné nastavenie 
prívodu primárneho vzduchu na 1/3. 

5. Pri sezónnom používaní, alebo pri 
zlých ťahových podmienkach môže 
dôjsť k úniku spalín do miestnosti. Z 
tohto dôvodu odporúčame pravidelnú 
kontrolu komína kominárskou firmou 
podľa normy ČSN a pravidelné 
vykonávanie údržby piecky. 
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Údržba 

Upozornenie: Pri opravách a výmenách náhradných dielov je povolené používať len diely odporúčané výrobcom. 

Údržba  

Veľmi dôležité pri údržbe je spaľovanie suchého dreva a 
čistý komínový systém. Komín vyčistite pred sezónou a 
počas sezóny podľa potreby. Usadeniny sa môžu tvoriť 
rýchlo. Pohyblivé časti kachlí nepotrebujú mazanie. 

4.Slabý oheň tlie a zvyšuje tvorbu usadenín.  

5. Komín a komínová prípojka by mali byť kontrolované 
najmenej raz za dva mesiace. 

6.Komínový systém  

nahromadenými usadeninami by mal byť vyčistený 
kominárom najmenej raz za rok. 

 

Pomalé spaľovanie dreva vytvára decht, ktorý v spojení s 
vlhkosťou vytvára usadeniny. Spaliny kondenzujú v 
chladnom komínovom prieduchu a usadzujú sa. Ak sa 
usadeniny vznieti, môže dôjsť k veľmi nebezpečnému 
požáru.Komínová prípojka by mala byť počas 
vykurovacej sezóny kontrolovaná najmenej 2x za 
mesiac. Ak sa usadeniny nahromadí, mali by byť 
odstránené pre zníženie rizika požiaru. 

Nastavenie dvierok  

Dvierka môžu vyžadovať úpravu tesnenie po niekoľkých 
použitiach. Odstránenie podložiek umožní posunúť 
západku bližšie k dvierkam pre lepšie utesnenie. 

Tesnenie dvierok  

Ak je nutné vymeniť tesnenie, musí byť použitý správny 
materiál. Používa sa těsnění16mm (časť 936-060). Prípadne 
sa obráťte na predajcu. 

VAROVANIE:  

V prípade komínového požiaru si zapamätajte:  
1. zatvorte všetky otvory  
2. zavolajte hasičov  
 
Spôsoby ako udržať vykurovaciu jednotku bez usadenín:  
1. Počas vykurovacej sezóny rozpaľujeme kachle po dobu 
10-15 min s přiotevřenými dvierkami.  
2. To umožňuje ľahšie spaľovanie dreva a tým znižuje 
tvorbu usadenín.  
Kúrte iba vyschnutým drevom, ktoré je suché najmenej 
jeden rok. 

Údržba skla 

Na vašom prístroji je použité 5 mm Neoceram keramické 
sklo, ktoré vydrží najväčšiu teplotu. Ak sklo rozbijete, kúpte 
si náhradné len u  

autorizovaného predajcu a pri montáži postupujte krok po 
kroku podľa návodu.Před čistením skla nechajte kachle 
vychladnúť. Nečistite sklo, keď je horúce. Nepoužívajte 
abrazívne čistiace prostriedky, stačí vlhká handrička a 
čistič skiel. 

 Skladovanie dreva  

Drevo sa skladuje v úkryte, napríklad v kôlni alebo pod 
plachtou. Nesprávne skladované drevo môže absorbovať 
vodu a nesprávne horieť. 
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Ako pochopiť a prevádzkovať Vaše kachle Pacific Energy 
Výrobná rada kachlí značky Pacific Energy je vrcholom mnohých rokov výskumu a vývoja. Svojou 
účinnosťou, čistým spaľovaním a používateľskú pohodlnosťou Vám tieto kachle poskytnú mnoho rokov 
skvelých služieb. Prevádzkovateľ, znalý problematiky, je však stále tým najvýznamnejším faktorom pre 
maximálny výkon a súčasťou toho všetkého je pochopenie základných konštrukčných funkcií.  
 
Tento systém má dve zásadné konštrukčné vlastnosti:  
1. Pridávanie druhotného vzduchu do ohňa:  
dutý "vzduchový ventil" vháňa predhriaty sekundárny vzduch priamo nad horiacim obsahom vložky. Ak 
má vložka správnu prevádzkovú teplotu, vytvára sa tým druhotný plameň, ktorý vydrží horieť asi 1/3 z 
celkovej doby spaľovania.  
2. Vysoká hmotnosť a tepelná izolácia:  
vysoká hmotnosť (váha) sa chová ako zásobáreň tepla a tepelná izolácia udržuje spaľovací priestor horúci. 
Počas fázy spaľovania prebieha aktívna horenia. Počas tejto fázy sa teplo uchováva v hmote kachlí a je 
neskôr zvoľna a rovnomerne uvoľňované. Ako drevo uhoľnatie, aktívny horenia klesá. Táto fáza čistého 
uhoľnatého spaľovanie trvá značnú dobu, a kým sa vrstva uhlíkov výrazne nezmenší, nemalo by sa 
prikladať.  
 
Nastavenie prívodu vzduchu  
Optimálne komínový ťah je jedna z najdôležitejších podmienok pre kvalitné spaľovanie. Výška komínového 
ťahu je závislá na množstve aspektov ako napríklad čistota komína, jeho izolácia, výška, priemer, 
umiestnenie objektu a v neposlednom rade aj geografická poloha domu. 
Nastavenie prívodu vzduchu je veľa závislé na týchto aspektoch.  
Nastavením prívodu vzduchu si regulujete pomer výkonu a dobu horenia. Ak chcete najvyšší výkon a 
krátku dobu horenia je potrebné nechať otvorenú klapku na maximálnu hodnotu tzn. 1. V tú chvíľu 
vložka horí krátko, palivo sa rýchlo spotrebuje, ale máte dosiahnutý maximálny výkon a rýchle 
dosiahnutie prevádzkovej teploty. V prípade nočného prevádzky doporučujeme namiešať tvrdé drevo s 
briketami a po nakládke do ohniska po cca 5 min prevádzky uzavrieť prísun vzduchu na minimum. 

 

 

Kreosot 

Ako sa tvorí a kedy sa odstraňuje  

Pri pomalom spaľovaní dreva sa tvorí decht a rôzne organické výpary, ktoré sa miešajú s vylučovanú 
vlhkosťou za vzniku kreozotu. Kreozotový pary sa zrážajú v relatívne chladnom dymovodu, kedy je 
oheň mierny. Dôsledkom toho je akumulácia zvyškov kreozotu vnútri rúry. Pri vznietení horí kreozot 
mimoriadne silným plameňom. Komín by mal podliehať pravidelnej kontrole v priebehu vykurovacej 
sezóny, či sa tvoria kreozot. Ak sa kreozotu vytvoril vo vrstve 3 mm a viac, mal by sa odstrániť, aby 
sa znížilo riziko vzniku ohňa v komíne.  

 1. Najhustejšiu dym vzniká v prípade priloženia veľkého množstva dreva na vrstvu horúcich 
uhlíkov a uzavretie prieduchov. Spaľovaním dreva vzniká dym, ale bez dostatku vzduchu nemôže 
zhorieť. Pre dokonalé spaľovanie bez dymu sú potrebné malé dávky paliva, dve až tri polená alebo 
1/4 až 1/2 dávky paliva za určitý časový interval a otvorení prieduchu pomerne veľa dokorán, najmä 
počas prvých 10 až 30 minút po každom priložení, kedy prebieha väčšina reakcií, pri ktorých vzniká 
dym. Asi po 30 minutách možno prieduchy uzavrieť viac bez nadmernej tvorby dymu. Drevené 
uhlíky vytvára veľmi málo dymu, z ktorého vzniká kreozot.  

2. Čím chladnejšie je povrch, po ktorom prechádza dym z horiaceho dreva, tým viac 
kreozotu sa zráža. Nevyzreté alebo vlhké drevo významne prispieva k vzniku kreozotu tým, ako 
nadmerná vlhkosť, ktorá sa odparuje, chladí oheň, ktorý horšie spaľuje dechty a plyny, a tým 
vytvára hustý dym a zlé spaľovanie. Tento vlhkosťou oťaželi dym chladí komín, a celý problém sa 
komplikuje ešte viac tým, že dym má optimálne miesto ku kondenzácii. Stručne povedané, určitému 
množstvo kreozotu sa nevyhneme a musíme si naň zvyknúť. Riešením je pravidelná kontrola a 
čistenie. Jeho tvorbu možno obmedziť používaním suchého vyzretého dreva a dostatku spaľovacieho 
vzduchu. 
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Ako zabrániť požiaru komína  
Sú dve možnosti, ako zabrániť požiarom komína:  
1. Nedopustite, aby sa kreozot vytvoril v takom množstve, aby to umožnilo vznik požiaru.  
2. Neumožňujte také spaľovania, pri ktorom môže dôjsť k požiarom komína. Jedná sa o spaľovaní pri 
vysokých teplotách, ako pálenie kuchynských odpadkov, lepenky, vianočných stromčekov, či dokonca 
bežného dreveného otopu (tj. Pri plnom naložení na vrstvu žeravých uhlíkov a pri extrémne otvorenom 
prieduchu). 
 
Prevádzkové tipy  
 
1. Vždy používajte suché, vyzreté palivové drevo do dĺžky 46 cm. Prikladajte ho pozdĺžne, ako zmes väčších 
a menších kúskov, na vrstvu žeravého popola aspoň 2,5 cm vysokú.  
2. Používajte pri prevádzke nastavení na stredné až vysoké hodnoty po 1 hodinu od zapálenia ohňa (pri 
vychladnutých kachliach). Po počiatočnej žeravé fáze priložte a ponechajte nastavenie prívodu vzduchu na 
stredných hodnotách asi 5 - 10 minút a potom nastavte prívod vzduchu na potrebnú hodnotu. 

 
                                                                                          
                                                                                           (přívod) 
 
 
                                                                                           (odvod) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.0 Príprava pred montážou  
Odstráňte všetok popol z vnútra zariadenia a uistite sa, že komín a zariadenia nie sú popraskané, 
narušené, upchaté a či sú čisté od usadenín a ďalších nečistôt. Ak je to potrebné, obstarajte pred 
inštaláciou zariadení opravu kvalifikovaným pracovníkom.  
Dodržiavajte minimálne vzdialenosti ako je znázornené na obrázkoch.Hořlavá římsa = Combustible Mantel 
Nehořlavé obložení = Non-Combustible Facing 
Boční zeď = Sidewall 
Nehořlavý obklad a tepelná ochrana podlahy = Non-Combustible Hearth and Thermal Floor Protector 
 
3..1. Minimálne vzdialenosti od horľavých materiálov  
minimálnej vzdialenosti  
A od bočnej steny 304,8 mm  
B od rímsy 406,4 mm  
C od horného obloženia 406,4 mm  
D od bočného obloženia 152,4 mm  
E od ohniska (spredu) 457,2 mm  
F od ohniska (z boku) 203,2 mm  
G od prednej časti vložky 1219,2 mm  
 
Parametre okolo zariadenia  
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H šírka zadnej časti 584,2 mm  
Aj šírka prednej časti 711,2 mm  
J výška v prednej časti 558,8 mm  
K výška v zadnej časti 482,6 mm  
L hĺbka 457,2 mm  
M hĺbka vonkajšieho obkladu 457,2 mm  
N šírka vonkajšieho obkladu 1168,4 mm  
O šírka obloženie 1371,6 mm  
P výška obloženia 1168,4 mm  
Q rímsa od zeme 1168,4 mm 
 
Rozšírenie ohnisko (vonkajší obklad pred vložkou) / ochrana podlahy: musí byť z nehorľavého materiálu a 
musia pokrývať priestor 203,2 mm od prednej strany vložky na oboch stranách s minimálnou hrúbkou 
12,7 mm, s tepelným vodivým faktorom (K) 0,84 a hodnotou odporu (R) 0,59. 
 
4.2 INŠTALÁCIA VLOŽKY EPI 3  
A. Orientácia prstenca dymovodu  
Ak je to možné, pred inštaláciou rozhodnite o spôsobe umiestnenia prstenca dymovodu tak, aby najlepšie 
vyhovovala Vašim podmienkam.  
Orientácia prstenca môže byť vertikálne alebo môžete tiež zvoliť tridsaťstupňovej naklonení tak, že v hornej 
časti otočíte prstenec o 180 °.  
Až budete rozhodovať o metódach čistenia komína, odporúčame čistenie zvrchu nadol. Hrdlo dymovodu na 
vložke je opatrené stredovou lištou, ktorá zabraňuje preniknutiu štetky do vložky (do šamotu). Avšak, ak 
musí byť čistenie vykonávané z vnútra vložky, musí byť odrezaná kus tejto lišty pílkou na železo. 
 
 
 
 
B. Inštalácia vetracieho systému  
Odporúčame, aby montáž vložky alebo komínovej vložky bola dokončená pred ďalším postupom, avšak aj 
to sa môže líšiť zariadenie od zariadenia. Pozrite si schému 1 týkajúce sa komponentov k dymovým 
systému.  
Na získanie prístupu k vláknité deliacej ploche odstráňte predný vzduchovú trubicu, potom vyberte 
deliacu plochu.  
Vyberte železný prstenec dymovodu zo zariadenia. Uistite sa, že ventilové tesnenia je v poriadku a na 
správnom mieste.  
Vyvŕtajte 3 diery do tvarovky alebo komínovej vložky a využite dier v redukcii dymovodu ako šablóny. 
Pripevnite tvarovku alebo komínovú vložku k prstencu dymovodu. Zaistite, aby otvory na prstenci 
dymovodu boli správne zarovnané k ich patričným otvorom na vložke.  
Za využitie uvedené metódy pripevnite ohybnú rúru k trubici.  
Konečná výška od priestoru ohniska po lištu dymovodu by mala byť 482,6 mm. Pre podrobné informácie o 
inštalácii spojovacie rúrky alebo vložky si pozrite schému 2. To umožňuje jednoduché pripojenie, akonáhle 
je zariadenie na mieste. 
PRUŽNÁ KOMÍNOVÁ VLOŽKA - Flexible Ošetrený Liner  
REDUKCIA (AK POTREBNÝ) - Adapter  
NASTAVITEĽNÝ (NA 30 ° alebo vertikálne) PRSTENEC DYMOVODU 
 so zabudovanou lištou - Draw-Down Bar  
VRCH VLOŽKY OKOLO komínový otvor - Top of Insert  
TESNENIE (PODLOŽKY) O PRIEMERE 6,4 MM - Washers  
¼ - 20 šesťhranných MATIEK 
 
 
4.3. Pri inštalácii vložky do priemyselne stavaných krbov na spaľovanie pevných palív, musia byť 
dodržiavané nasledujúce požiadavky:  
A. Priemyselne stavaný krb musí byť zaznamenaný podľa UL 127 alebo ULC S610 štandardov.  
B. Vzdialenosti od horľavých materiálov v okolí tejto vložky musia byť dodržiavané tak, ako sú určené. 
Tieto vzdialenostné požiadavky anulujú predtým existujúce vzdialenosti obkladových materiálov, ktoré boli 
určené pre priemyselne stavaný krb.  
C. Inštalácia musí zahŕňať celé uvedené požiadavky HT (1149 ° C), ako je požadované v UL 1777 (USA) 
alebo ULC S635 (Kanada). Vložka musí byť bezpečne pripevnená k prstencu dymovodu ak hlave komína.  
D. Musí sa zabrániť prúdeniu vzduchu miestností do komínovej dutiny krbu. Tomu sa dá zabrániť 
utesnením dymového priestoru okolo komínovej vložky alebo utesnením prednej strany zariadenia.  
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E. Vzduch prúdiaci vnútri a okolo zariadenie nesmie byť pri inštalácii vložky zmenený (tzn. Žiadne žalúzie, 
prívody studeného vzduchu alebo uzavreté vývody vzduchu), pokiaľ tak nenariadi pre určitý priemyselne 
stavaný krb a alebo modelovú radu. POZNÁMKA: Používanie čelnej dosky (rámu) so žalúziami vyhovuje 
týmto požiadavkám.  
F. Zmena zariadenie akýmkoľvek spôsobom nie je dovolená.  
G. Prúdenie vzduchu v komore (v komore s oceľovým obložením alebo kovovým tepelným čerpadlom) 
nesmie byť blokované.  
H. Kvôli potrebe čistenia komína, musí byť k dispozícii prostriedky na vybratie vložky.  
I. Vložka, ktorá vybieha do prednej časti krbu, musí byť dodaná s potrebnými podpornými prostriedkami.  
J. Odolný kovový štítok s varovaním, že kachle musia byť uvedené do pôvodného stavu pre bezpečné 
použitie bez vložky, musí byť upevnený na zadnej strane kachlí. 
 
4.3. Pri inštalácii vložky do priemyselne stavaných krbov na spaľovanie pevných palív, musia byť 
dodržiavané nasledujúce požiadavky:  
A. Priemyselne stavaný krb musí byť zaznamenaný podľa UL 127 alebo ULC S610 štandardov.  
B. Vzdialenosti od horľavých materiálov v okolí tejto vložky musia byť dodržiavané tak, ako sú určené. 
Tieto vzdialenostné požiadavky anulujú predtým existujúce vzdialenosti obkladových materiálov, ktoré boli 
určené pre priemyselne stavaný krb.  
C. Inštalácia musí zahŕňať celé uvedené požiadavky HT (1149 ° C), ako je požadované v UL 1777 (USA) 
alebo ULC S635 (Kanada). Vložka musí byť bezpečne pripevnená k prstencu dymovodu ak hlave komína.  
D. Musí sa zabrániť prúdeniu vzduchu miestností do komínovej dutiny krbu. Tomu sa dá zabrániť 
utesnením dymového priestoru okolo komínovej vložky alebo utesnením prednej strany zariadenia.  
E. Vzduch prúdiaci vnútri a okolo zariadenie nesmie byť pri inštalácii vložky zmenený (tzn. Žiadne žalúzie, 
prívody studeného vzduchu alebo uzavreté vývody vzduchu), pokiaľ tak nenariadi pre určitý priemyselne 
stavaný krb a alebo modelovú radu. POZNÁMKA: Používanie čelnej dosky (rámu) so žalúziami vyhovuje 
týmto požiadavkám.  
F. Zmena zariadenie akýmkoľvek spôsobom nie je dovolená.  
G. Prúdenie vzduchu v komore (v komore s oceľovým obložením alebo kovovým tepelným čerpadlom) 
nesmie byť blokované.  
H. Kvôli potrebe čistenia komína, musí byť k dispozícii prostriedky na vybratie vložky.  
I. Vložka, ktorá vybieha do prednej časti krbu, musí byť dodaná s potrebnými podpornými prostriedkami.  
J. Odolný kovový štítok s varovaním, že kachle musia byť uvedené do pôvodného stavu pre bezpečné 
použitie bez vložky, musí byť upevnený na zadnej strane kachlí. 
 
 
 
 
 
 
B. Vložte závlačku a zaistite trubicu na mieste, ako ukazuje schéma 2.  
 
 
POZNÁMKA: Odporúčame nechať predné trubicu vybratí, kým nie je nainštalovaná horná doska.  
 
5.2 Montáž šamotových tehál a tepelne odolných dosiek  
 
VAROVANIE  
POUŽÍVANIE ZARIADENIA BEZ TEPELNE SILNOM DOSIEK MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK NADMERNÉ 
TEPLOTY, KTORÉ MÔŽU POŠKODIŤ ZARIADENIE, KOMÍN I OKOLIE.  
 
Po dokončenej inštalácii komína a zariadenia, presuňte tehly na miesto, ako je zobrazené na obrázku 
nižšie. Pred ďalšími krokmi sa uistite, že je izolácia kachlí v poriadku.  
 
A. Upevnite 2 bočné tehly (W090-0191 & W090-0192) po stranách kachlí, zaistite ich pomocou záchytek.  
B. Upevnite zadný tehlu (W090-0190) zasunutím pod a za zadnou rúrky pre druhotný prívod vzduchu, 
zaistite pomocou záchytek.  
C. Upevnite 2 spodné tehly (W090-0193 & W090-0194).  
D. Položte prednú tehlu (W090-0196) na miesto pred spodnú tehlu, aby uhlová hrana sedela v rovine so 
spodnými tehlami.  
E. Upevnite prednú okrajovú tehlu (W090-0195), aby zárezy nadväzovali na otvory krbového rošte.  
F. Upevnite tepelne odolnú vláknitú dosku (W018-0133) nad rúrky pre sekundárny prívod vzduchu a 
zasuňte ju celú až k zadnej časti krbu.Tip: Pravdepodobne bude potrebné trubky pre druhotný prívod 
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vzduchu vybrať. 

                                                                  
5.3. Inštalácia rámu, tradičné konštrukcie  
A. Umiestnite 2 postranné oplechovanie a vrchná oplechovanie vrchom nadol na chránenú plochu a 
zmontujte kúsky tak, ako je zobrazené na schéme 1.  
B. Spojte otvory oplechovania podľa obrázku 1 dohromady pomocou ôsmich skrutiek. Upevnite 
oplechovania spojkou s dvoma skrutkami, ako poukazuje schéma 1.  
C. Voľne upevnite 2 skrutkami do otvorov na bočnom oplechovanie ako na schéme 1. opakujte na druhej 
strane.  
D. Pomocou ôsmich skrutiek zaistite na miesto 4 záchytné držiaky podľa schémy 2.  
E. Zdvihnite oplechovanie a umiestnite 4 skrutky do záchytných držiakov a pevne ich utiahnite, viď. 
Schéma 2.  
POZNÁMKA: Aby boli spoje v jednej rovine, bude treba pravdepodobne upraviť. Ak chcete upraviť liate 
časti, uvoľnite skrutky a zarovnajte oplechovanie do správnej polohy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Inštalácia rámu, súčasná konštrukcia  
A. Prepojte 3 otvory na pravom záchytnom držiaku s príslušnými otvormi na pravej strane zariadenia. 
Priskrutkujte 1 / 4-20 skrutky s šesťhrannou hlavou, ako je predvedené. Opakujte tento postup na ľavej 
strane zariadenia.  
B. Užite skrutky s guľatou hlavou 1 / 4-20 a prestrčte je približne do polovice ich dĺžky do už 
pripevneného držiaka (2 na každú stranu).  
C. Umiestnite oplechovanie vrchnou stranou dole na chránenú plochu a zmontujte tak, ako je ukázané. 
Pripevnite zaisťovacie držiaky.  
D. Pripevnite rohové držiaky na miesto po oboch stranách oplechovania, ako je znázornené na obrázku.  
E. Zdvihnite oplechovanie a umiestnite ho na miesto a utiahnite kľúčom na guľaté skrutky.  
POZNÁMKA: Aby boli spoje v jednej rovine, bude treba pravdepodobne upraviť. Ak chcete upraviť liate 
časti, uvoľnite skrutky a zarovnajte oplechovanie do správnej polohy. 
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6.0 OBSLUHA  
VAROVANIE!  
Počas kúrenie majte dvierka vždy zatvorené a zaistené, otvárajte ich iba pri podpaľovanie a prikladaní. 
Vždy noste rukavice, aby ste zabránili poraneniam. Nikdy nenechávajte oheň bez dozoru, ak nie sú dvierka 
zatvorené - horiace drevo by mohlo vypadnúť z ohniska a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru vo Vašom 
dome.  
Nikdy nenechávajte okolo hořích kachlí deti bez dozoru.  
K podpálenia alebo k obnoveniu uhasínajícího ohňa nikdy nepoužívajte benzín, podpaľovače na báze 
benzínu, petrolej, drevené uhlie, tekuté podpaľovače alebo podobnej tekutiny. Takéto látky udržujte počas 
horenia v dostatočnej vzdialenosti.  
Predmety nachádzajúce sa pred prednou časťou kachlí udržujte najlepšie v minimálnej vzdialenosti 
1219,2 mm od kachlí.  
Akékoľvek zmeny, ktoré neboli písomne schválené skúšobným orgánom sú považované za porušenie.  
Pred otvorením dvierok počas horenia otvorte reguláciu vzduchu.  
 
Kým sú kachle stále horúca udržujte deti, oblečenie a nábytok v dostatočnej vzdialenosti. Bližší kontakt 
môže spôsobiť popáleniny. Noste pri obsluhe rukavice.  
Horenia kachlí s otvorenými alebo pootvorenými dvierkami môže mať za následok nebezpečenstvo požiaru 
v dome alebo komíne. 
 

Vaše zariadenie NAPOLEON EPA bolo vyvinuté za použitia najpokročilejších technológií.  
Počas niekoľkých prvých horenia môžu byť výkon a účinnosť kachlí nižšia z dôvodu vypaľovania 
šamotových dosiek. Pre vypálenie, správny výkon a účinnosť kachlí, nechajte kachle horieť prvých 30 - 40 
hodín pri teplotách v rozmedzí 112 ° C - 932 ° C. Počas napaľovací etapy (prvé 2 - 3 ohňa) zapaľujte iba 
menšie ohňa za použitie triesok; to pomôže šamotu zbaviť sa vlhkosti. Neľakajte sa, ak sa v šamotu začnú 
objavovať malé praskliny. To je normálny jav a nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko. Počas prvých 
horenia a vysychaniu môže aj náter uvoľňovať zápach; v takom prípade otvorte okno či dvere k vyvetranie.  
K podpálenie použite jemne pokrčený papier a umiestnite ho do spodnej časti komory, prikryte ho 
trieskami. Úplne otvorte prívody vzduchu posunutím regulácia vzduchu doprava. Zapáľte papier a 
nechajte dvierka kachlí mierne pootvorené (nie viac ako 25,4 mm), kým všetky triesky nezačnú horieť. 
 
 
 
 
 
 
 
Pomaly pridávajte väčšie kusy dreva. Priložte 2 kusy dreva pozdĺžne z jednej strany na druhú a nechajte 
medzi nimi malý priestor; ten napomôže lepšiemu prúdeniu primárneho vzduchu a lepšiemu vzplanutia 
priloženého drevo. Až bude oheň maximálne rozhorel, môžete pridať ešte väčšie kusy dreva. Akonáhle 
ďalšie priložená polená vzplanú, zatvorte dvierka. (Pri príliš rýchlom zatváraní dvierok po prikladania klesá 
teplota v komore a tým vzniká nedokonalé horenie.) Pamätajte, že častejšie prikladanie stredných kusov 
dreva je oveľa účinnejší a efektívnejší ako nechať kachle naplnené veľkými kusmi - to spôsobuje tlenia, 
menšia účinnosť horenia a znečisteniu skla.  
Akonáhle zatvorte dvierka, pozorujte zmeny plameňov. Plamene sa stanú menšími a lenivejším, pretože sa 
do spaľovacej komory bude dostávať menšie množstvo vzduchu. Avšak plamene budú oveľa účinnejšie. 
Plamene zostanú pomalší, ale budú sa postupne znova zväčšovať, akonáhle sa úplne prehrejú šamotové 
dosky a komín, čo zaistí plynulé prúdenie vzduchu. V tejto fáze kúrenie obmedzte dobu otvárania dvierok, 
zamedzíte tým zbytočnému odvodu teplého vzduchu z miestnosti do komína.  
Teraz môžete pridávať ešte väčšie kusy dreva a obsluhovať kachle bežným spôsobom. Vo chvíli, keď sú 
kachle úplne rozpálenej, budú horieť veľmi účinne a budú produkovať málo dymu. Na dne komory sa 
začnú vytvárať rozžeravené uhlíky a pod hornými prepážkami sa začnú mihotať druhotné plamene. Môžete 
bezpečne naplniť spaľovaciu komoru po vršok dvierok a dosiahnete najlepšieho horenia, ak budete 
udržiavať teplotu na povrchu kachlí v rozmedzí 260 ° C - 315 ° C.  
Ak nemáte teplomer určený pre Vaše zariadenie, pracujete naslepo a nemôžete mať prehľad o tom, ako 
zariadenie pracuje! Teplomer ponúka pomoc ku kvalitnej obsluhe kachlí.  
Nemožno oheň rozrobiť? Použite viac triesok a papiera. Za predpokladu, že komín a otvor sú navrhnuté 
správne a je tu dostatok vzduchu pre horenie, problémom bude pravdepodobne nedostatok malých 
suchých triesok. Hrúbka palca je dobrým pomocníkom pre správnu veľkosť triesok.  
Zariadenie nevydáva teplo? Tento problém môžu zapríčiniť dve veci. Dvierka kachlí môžu byť zavretá 
predčasne a samotná kachle ešte nedosiahli dostatočnej teploty. Aby ste podnietili horenia, znova teda 
otvorte dvierka a / alebo reguláciu vzduchu. Druhou príčinou môže byť používanie vlhkého dreva. 
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Typickým znakom je syčanie (praskanie) a vlhkosť vychádzajúce z dreva. 
 
6.1 Regulácia vzduchu  
Prievan je sila, s ktorej pomocou sa vzduch z komory dostáva hore do komína a skrz neho von. Množstvo 
prúdiaceho vzduchu vo Vašom komíne závisí na jeho dĺžke a priemeru, na zemepisnej polohe, blízkych 
prekážkach a na ďalších faktoroch. Používanie regulácia vzduchu je najlepší spôsob, ako zmierňovať 
teplotu. Prúdenie vzduchu môže byť regulované od nízkeho po vysoké pohyblivú kľučkou sprava do ľava. 
Neadekvátne priechod vzduchu môže spôsobiť fajčenie do miestnosti a cez komínovú vložku, a môže 
zapríčiniť upchatie komína. Príliš veľké množstvo priechodzieho vzduchu môže spôsobiť nadmerné teploty 
v zariadení, rozpálení niektorých častí kachlí alebo komínovej vložky do červena alebo nekontrolované 
horenie, ktoré by mohlo vyústiť v požiar komína alebo v trvalé poškodenie zariadenia. Nenechávajte teda 
kachle horieť sa úplne otvorenou reguláciou vzduchu dlhšie ako 30 minút. 
 
6.2 Hasiace prístroje a detektory dymu  
Všetky domácnosti s pecou na pevné palivo by mali mať minimálne jeden hasiaci prístroj a minimálne 
jeden dymový detektor v miestnosti, kde sa kachle nachádzajú. Ak sa detektor rozoznie, odstráňte príčinu, 
ale nedeaktivujte ho ani nepresúvajte do inej miestnosti. 
 
6.3 Palivo  
VAROVANIE!  
Neskladujte palivo v blízkosti horľavých materiálov ani v priestoroch pre prikladanie alebo vyberanie 
popola.  
Horenia vlhkého a surového dreva môže spôsobiť hromadenie chemických usadenín. Ak začnú horieť, 
môžu spôsobiť požiar komína alebo domu.  
Pre maximálnu účinnosť, keď sú kachle riadne horúca, naplňte kachle po vrch dvierok a nechajte horieť s 
nastavením na polovicu. Maxima tepla z minimálneho množstva paliva dosiahnete, keď povrch kachlí 
bude mať teplotu medzi 260 ° C - 315 ° C. Šamotové dosky budú takmer celé biele a sklo takmer čisté. 
Belosť dosiek a čistota skla sú pozitívnym ukazovateľom správne a efektívne obsluhy. Ak horí iba jeden 
alebo dva kusy dreva, alebo dreva nehorí celé, môže zariadenie vydávať menej tepla. Sú potrebné 
minimálne 3 kusy dreva, aby boli obložené horúce uhlíky, ktoré živia oheň.  
POZNÁMKA: Keď plníte kachle, snažte sa palivo prikladať s ďalej od skla. Ak je drevo situované na prednej 
hrane komory, mohlo by v prípade otvorených dvierok vypadnúť.  
Voľne naskladané drevo horí lepšie ako pevne na seba usadené. Drevo horí v jednotlivých cykloch a nehorí 
stále rovnomerne. Je dobré mať dĺžku cyklov na vedomie, aby ste znovu naplnili kachle kým je v komore 
dostatok žeravého. Večer naplňte kachle minimálne pol hodiny pred spaním, aby ste sa mohli istiť, že 
kachle horí správne. Ak horí príliš, zatvorte cez noc prívod vzduchu.  
Spaľujte iba suché uležané drevo. Vzniká tak viac tepla a menej sadzí a usadenín. Nespaľujte v kachliach 
drevo z pobrežia oceánov. Soľ v ňom obsiahnutá môže produkovať kyseliny kovov. Pri prikladaní otvárajte 
dvierka pomaly, aby ste zabránili unikaniu dymu. K prikladanie používajte rukavice. Majte v blízkosti k 
dispozícii oceľovou lopatku na popol či prohrábnutí uhlíkov. Neskladujte drevo v blízkosti do 1m od kachlí. 
 
6.4 Zapaľovanie ohňa  
POZNÁMKA: Počas prvého zapaľovania môže zariadenie fajčiť, ale to sa stáva najčastejšie, keď je v 
kachliach nedostatok prúdiaceho vzduchu. Aby ste tomu zabránili, mierne pri otvorte dvierka, približne o 
50,8 mm.  
6.4.1 Okamžitý oheň  
Okamžitý oheň je malý oheň, ktorý horí rýchlo, keď nepotrebujete príliš tepla. Keď triesky začnú horieť, 
voľne priložte minimálne 3 kusy dreva. Kúrte sa úplne otvorenými alebo mierne přiotevřenými prívody 
vzduchu.  
6.4.2 Vytrvalý oheň  
Pridajte väčšie kusy dreva tak, aby na sebe boli dostatočne přitištěné, aby sa zabránilo úplnému 
prenikaniu plameňov. Potom, približne po 30 minútach (záleží na veľkosti drevo), úplne zatvorte prívod 
vzduchu a uistite sa, či sa tým oheň neuhasil.  
NEPŘEHŘEJTE ZARIADENIE!  
To môže nastať:  
A. Pri pálení veľkého množstva malých kúskov dreva ako napríklad odrezkov nábytku, rámov alebo 
ošetreného dreva.  
B. Pri horení veľkých kusov dreva úplne otvoreným prívodom vzduchu po dlhú dobu (1-2 hodiny).  
C. Pri používaní zariadení s otvorenými dvierkami u násypky na popol alebo pri zlom tesnenie dvierok. 
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6.5 FAJČENIE  
Správne nainštalované zariadenie by nemalo fajčiť. Ak sa tak deje, skontrolujte nasledovné:  
1. Mal komín dosť času na zahriatie?  
2. Nie je priechod dymu niekde v zariadení, komínovej vložke alebo komíne blokovaný?  
3. Nie je miestnosť príliš vzduchotesná alebo nie je prerušený prívod vzduchu do miestnosti? Skúste 
mierne otvoriť okno.  
4. Nebráni prúdenie dymu príliš dlhá vodorovná odvodnú rúrka alebo príliš kľukatá?  
5. Nie je zlé prúdenie vzduchu spôsobené deravým, studeným, príliš širokým alebo príliš úzkym komínom? 
Nezaclání komína nejaké stromy alebo vyššia strecha? 
 
6.6 Obsluha ventilátora  
VAROVANIE!  
Nebezpečenstvo požiaru a elektrického šoku.  
Pred obsluhou zariadenia vypnite prívod elektriny.  
S týmto zariadením používajte len schválené oceľové príslušenstvo a náhradné súčasti. Používanie 
nevedeného príslušenstvo (ventilátor, dvierka, mriežky ad.) Môže zapríčiniť bezpečnostné riziko a povedie k 
zrušeniu záruky a certifikácie.  
Uistite sa, že napájací kábel dúchadla nie je v kontakte s povrchom zariadenia, aby sa zabránilo 
elektrickému výboju alebo poničeniu ohňom. Neprostrkávejte napájací kábel pod zariadením.  
Je potrebné dbať na to, aby sa prach nedostával do ložísk ventilátora, čo by mohlo spôsobiť nenapraviteľné 
škody. Akékoľvek poškodenie spôsobené touto okolnosťou nie je kryté zárukou.  
Používanie ventilátora zvyšuje tepelný výkon.  
Zabráňte hromadeniu popola pred ventilátorom.  
Toto zariadenie je vybavené mikro (tlakovým) vypínačom, ktorý zastaví ventilátor, ak sú dvierka kachlí 
otvorené. To pomáha redukovať dym, ktorý by mohol prúdiť do miestnosti. Ventilátor môže pracovať len so 
zatvorenými dvierkami a keď tepelný spínač dosiahne teplotu (približne 15-30 minút, záleží však na 
intenzite ohňa).  
A. Otvorte dvierka a nastavte regulátor otáčok ventilátora na požadovanú rýchlosť. (To je dôležité pre 
stláčanie mikro vypínača.)  
POZNÁMKA: Pre vyššiu účinnosť, neobsluhujte ventilátor, ak je vzduchová regulácia nastavená na 
najnižšie nastavenie. Ak je prívod vzduchu otvorený menej ako 9.5 mm od najnižšej polohy, používajte 
ventilátor na nižšiu rýchlosť. Nepoužívajte žiadnu rýchlosť, ak je regulátor vzduchu na iné nastavenie. Keď 
je zariadenie studené, vysajte popol z okolia ventilátora pre lepší výkon a dlhšiu životnosť.  
POZNÁMKA: Tento ventilátor má ochranu proti prehriatiu. Pre optimálny výkon používajte ventilátor 
zakaždým, keď kachle horí, mimo chvíle, kedy je prívod vzduchu na najnižšiu nastavenia. 
 
Mikrovypínač - Micro Switch  
REGULÁTOR OTÁČOK - Variable Speed Switch  
 
7.0 Údržba  
VAROVANIE!  
Pred vykonávaním údržby vypnite napájanie.  
Zariadenie môže byť horúce, neopravujte ho teda, kým nebude chladné.  
Nepoužívajte čističe na báze piesku.  
 
  Každý týždeň kontrolujte Váš komín a komínovú vložku, či v nich nie sú nahromadené sadze a kreozot 
(chemické usadeniny).  
Ak je hromadenie nadmerné, odpojte zariadenie a vyčistite ako komín, tak zariadenie. Poprípade môžete 
zavolať na čistenie kominára. Zariadenia i komín by mali byť čistené minimálne raz ročne alebo tak často, 
ako je potreba.  
Raz ročne vyberte hornú tepelne odrazovú dosku z kachlí a vyčistite priestor nad ňou. Ak je treba, 
vymeňte popraskané šamotové dosky. 
 
7.1 Postupy pri vyberaní popola  
VAROVANIE!  
Nesprávna likvidácia popola môže mať za následok požiar. Nesypte popol do lepenkových škatúľ, na 
skládky za domom, ani ho neskladujte v garáži.  
Ak používate na čistenie kachlí vysávač, uistite sa, že je popol úplne chladný. Pri vysatie teplého či 
horúceho popola by mohlo dôjsť k požiaru vnútri vysávača.  
 
Nechajte popol vo Vašich kachliach hromadiť do výšky 50,8 - 76,2 mm; popol má tendenciu ešte raz 
prehorieť. Keď oheň dohorí a kachle vychladnú, odstráňte prebytočný popol, ale nechajte na dne kachlí 
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približne 25,4 mm vrstvu ako podklad, ktorý potom lepšie udržuje teplo.  
POZNÁMKA: Napriek tomu udržujte hĺbku vrstvy popola čo najnižšie, aby ste zabránili vypadávaniu 
žeravých uhlíkov z pece von.  
LIKVIDÁCIA POPOLA: Popol by ste mali uchovávať v kovovej nádobe s tesne priliehavým vekom. Nádobu 
by ste potom mali až do úplnej likvidácie popola umiestniť na nehorľavú podlahu alebo zem, najlepšie 
ďalej od horľavých materiálov. Ak sa rozhodnete popol zahrabať do pôdy alebo inak lokálne rozptýliť, 
uchovávajte ho v kovovej nádobe až do jeho úplného vychladnutia. 
 
7.2 Tvorba kreozotu a jeho odstraňovanie  
Keď drevo horí pomaly, vytvára sa decht a iné organické výpary, ktoré sa v kombinácii s 
vlhkosťou premieňajú v kreozot. Tieto výpary kondenzujú v relatívne chladnom 
komínovom prieduchu pri pomaly horiacom ohni. Následkom je usadzovanie kreozotu na 
vnútorných stranách komína. Pri horení kreozotu vzniká extrémne horúci oheň.  
Aby sa extrémnemu hromadeniu kreozotu zabránilo, mali by byť komínová vložka a 
komín počas vykurovacej sezóny kontrolované každé dva mesiace.  
Ak na nahromadený kreozot narazíte, odstráňte ho, aby ste zabránili nebezpečenstvu 
požiaru komína. 
 
7.3 Požiar komína  
VAROVANIE!  
Požiar komína môže úplne zničiť celý komínový systém. Škody potom môžu byť 
odstránené len výmenou zničených častí. Takéto škody nekryje doživotná záruka.  
Príčiny:  

 Používanie nevhodného paliva alebo pálenie malých kúskov dreva, ktoré by boli 
bežne použité ako triesky.  

 Ponechanie otvorených dvierok príliš dlhú dobu. Neustálym prúdením vzduchu sa 
potom vytvára príliš vysoká teplota.  

 Nesprávne upevnené alebo opotrebované tesnenie.  
 Usadeniny kreozotu v komíne.  

 
Riešenie:  

 Nespaľujte ošetrené alebo už upravované drevo, uhlie, farebný papier alebo 
kartóny.  

 Dávajte pozor, aby ste kachle neprehriali tým, že necháte dvierka príliš dlho po 
zapálení otvorená. Nápomocné je mať teplomer pre krbovú vložku alebo povrch 
zariadenia.  

 Vymeňte opotrebované, vysušené (neohybné) tesnenia.  
 Nechajte pravidelne čistiť komín.  
  

V prípade horenia komína:  
 Majte dobre premyslený plán pre evakuáciu osôb.  
 Zatvorte prívod vzduchu u kachlí.  
 Zavolajte na požiarnu stanicu. Majte po ruke hasiaci prístroj.  
 Po uhasení požiaru a pred ďalším zapálením kachlí komín vyčistite a riadne 

skontrolujte jeho stav. Tiež skontrolujte horľavé materiály okolo komína a na 
streche. 

 
7.4 Čistenie komína  
Komín aj Vaše kachle musia byť kontrolované a čistené každý rok minimálne raz. 
Čistenie komína sa musí vykonávať podľa potreby, aby sa zamedzilo požiaru komína, a 
aby sa podporilo správne horenie vnútri kachlí. Vetracie systémy pre podporu horenia by 
mali byť čistené aspoň raz mesačne. Všetko však záleží na zvykoch kúrenie a obsluhu 
jednotlivých zariadení. Napríklad je dokonca možné upchať komín zariadenia počas pár 
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dní tým, že sa bude kúriť pomalým, tlejúcim ohňom bez riadne ohriateho komína.  
POZNÁMKA: Kúrenie rovnomerným a tepelne nevydatným spôsobom zvyšuje 
pravdepodobnosť hromadeniu usadenín v komíne.  
Niektoré body dôležité na čistenie komína:  
1. Mali by byť použité správne nástroje, vrátane špeciálneho kefy určeného priamo na 
komíny.  
2. Komínovú vložku a tlmič (zvlhčovač) je potrebné čistiť rovnako ako komín.  
3. Komora zariadení a jej obloženie by malo byť čistené podľa potreby.  
4. Komín by mal byť kontrolovaný a opravovaný kvalifikovanou osobou. 
7.5 Vyjímání dvířek 
VAROVÁNÍ! 
Hoření kamen s otevřenými nebo přiotevřenými dvířky může způsobit nebezpečí požáru 
domu nebo komína. 
Nikdy s dvířky nebouchejte. 
Nikdy nevyjímejte dvířka, jsou-li kamna ještě horká. 
A: K vyjmutí dvířek odstraňte 2 šrouby 
 s horním i spodním závěsu (jak je znázorněno na obrázku). 
 
 
VAROVANIE: Vzhľadom k hmotnosti dvierok odporúčame túto činnosť pre dve osoby.  
7.6 Výmena uzatváracieho mechanizmu  
VAROVANIE!  
Horenia kachlí s otvorenými alebo přiotevřenými dvierkami môže spôsobiť 
nebezpečenstvo požiaru domu alebo komína.  
Nikdy s dvierkami nebúchajte.  
Nikdy nevyberajte dvierka, ak sú kachle ešte horúca. 
A. Odstráňte dve skrutky držiace západkový mechanizmus vo dverách.  
B. Potiahnite rukoväť smerom k vnútornej strane dverí a odstráňte súčiastky, potom 
vyberte západkový blok a kľučku.  
C. K znovu nainštalovaní kľučky vezmite západkový blok a kľučku a zarovnajte horný a 
spodný otvor na skrutky tak, aby korešpondovali s otvormi na dvierkach, ako je 
zobrazené na obrázku.  
D. Zľahka utiahnite hornú skrutku a zapojte kolíky (nity) tak, ako je zobrazené na 
obrázku.  
E. Pružinu prestrčte do spodnej časti západkového bloku a potom upevnite skrutkami. 
Pred zapojením kolíkov a pružiny použite malé množstvo maziva odolného vysokým 
teplotám. RADA: Použite na stlačenie pružiny vnútri bloku skrutkovač, ako naznačuje 
obrázok. Umožní to jednoduchšie pripevnenie skrutiek.  
F. Aby ste zaistili správnu inštaláciu, kľučka by mala mať možnosť zostať v hornej 
pozícii. Nakoniec by mala kľučka plynule zaklapnúť ku konštrukcii kachlí.  
G. Rukoväť kľučky môže byť trvalo upevnená, ak sa tak rozhodnete, použite vysokým 
teplotám odolný silikón, aplikujte ho do vnútra rukoväte a upevnite na miesto. Potom 
nechajte pôsobiť 24 hodín.  
H. Nastavte západkový blok nahor alebo nadol uvedením kľuky do pozície preč od dverí v 
zatvorenej polohe. 
Shora zasuňte rukojeť na kliku. 
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7.7 Výmena skla / tesnenie dvierok  
VAROVANIE!  
Nepoužívajte neoriginálne materiály.  
Sklo môže byť horúce, nedotýkajte sa ho,  
kým nebude úplne chladné.  
 
 
Pri vyberaní a oddeľovanie poškodeného skla alebo súčiastok dbajte opatrnosti. Pred znovupoužitím 
zariadenia sa uistite, že boli z vnútra odstránené črepy.  
S dvierkami nebúchajte a snažte sa nepoškriabe sklo. Nepoužívajte kachle, keď je sklo vyňaté, prasknuté, 
rozbité alebo poškriabané. 
    
DÔLEŽITÉ: Uistite sa, že záchytka skla má jamku smerom navrch tak, ako je na 
obrázku. 
 
 
 
A. Keď je zariadenie chladné, vyberte dvierka a položte ich prednou časťou dolu na 
bezpečný povrch. Buďte opatrní, nech neodrie náter.  
B. Odstráňte vonkajšie tesnenie, potom vyberte 9 skrutiek (4 vrchná a 5 spodných) na 
tradičnej zostave, alebo 6 skrutiek na moderné sústave, ktoré pridržiavajú záchytky skla.  
C. Opatrne vyberte sklo a vnútorné tesnenie naspodku.  
D. Naneste malú vrstvu silikónu do drážky na tesnenie.  
E. Umiestnite 6,4 milimetrový (priemer) pruh tesnenie do drážky priamo na silikón.  
F. Položte sklo na dvierka a znovu pripevnite záchytky skla.  
G. Naneste malú vrstvu silikónu do drážky vonkajšieho tesnenia a priložte naň 12,7 
milimetrový (priemer) pruh tesnenia.  
H. Na konci každej vykurovacej sezóny skontrolujte tesnenia a uistite sa, že je bezpečné. 
Ak je to nutné, môžete ho nahradiť tesnením zo skleného vlákna s väčšou hustotou a 
priemerom 12,7 mm.  
POZNÁMKA: Pre výmenu veľkosti, hrúbky a ďalších parametrov sklá, si pozrite oddiel 
"Náhradné diely". 
 
7.8 Starostlivosť o sklo  
Za normálnych okolností oheň sklo čistí. Najčastejšou príčinou znečisteného skla sú: 
používanie nedostatku paliva k rozohriatie kachlí, používanie surového alebo vlhkého 
dreva, prílišné privieranie prívod vzduchu - vzniká nedostatok vzduchu na horenie.  
Pokiaľ je nutné sklo vyčistiť, vyleštite ho jemne suchou látkou alebo neabrazívnym 
čističom.  
NEČISTITE SKLO, KEĎ JE HORÚCE! Čistite sklo po prvých desiatich hodinách po 
používaní.  
Sklo je síce silné, ale nenechávajte palivo dotýkať sa ho a zatvárajte dvierka jemne.  
Nikdy nezatvárajte silou!  
Keď sklo praskne alebo sa rozbije počas horenia, neotvárajte dvierka, kým oheň 
nezhorela a nepoužívajte zariadenie znovu, kým sklo nevymeníte - k dispozícii u Vášho 
autorizovaného dodávateľa. POUŽÍVAJTE ORIGINÁLNE DIELY! 
 
7.9 Starostlivosť o pochrómované (pozlátené, niklované) časti  
Ak je Vaše zariadenie vybavené takými časťami, musíte pred prvým požitím z ich 
povrchov očistiť odtlačky prstov alebo iné odtlačky. Použite čistič na sklo alebo vínny 
ocot a vyleštite handričkou. Keď odtlačky nie sú pred prvým použitím umyté, môžu na 
povrchu zostať natrvalo. Po zotretí by odtlačky nemali mať vplyv na povrch, napriek 
tomu ho podľa potreby čistite. Príliš dlhotrvajúci vysoká teplota horenia s otvorenými 
dvierkami kachlí môže spôsobiť odfarbenie týchto povrchov.  
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POZNÁMKA: Ochranný obal týchto dielov je dobré odstrániť, až keď je zostava pri izbovej 
teplote, ale to môžete dosiahnuť užitím sušiče vlasov alebo podobného zdroja tepla. 
 
7.10 Údržba alebo výmena ventilátora  
A. Vypnite prívod elektriny do zariadenia.  
B. Odstráňte 4 postranné skrutky z krytu ventilátora a vysuňte celú zostavu ventilátora 
dopredu.  
C. Odskrutkujte 2 prostrednej skrutky krytu a oddeľte ho od ventilátora.  
D. Pri opätovnom pripojení elektrického prúdu sa uistite, že je všetko upevnené.  
E. Ak chcete zostavu ventilátora znova nainštalovať, postupujte obrátene. 
 
 
TEPELNÝ SNÍMAČ = Thermal Disc  
REGULÁTOR OTÁČOK = Variable Speed Switch  
MIKRO SPÍNAČ = Micro Switch  
VENTILÁTOR = Blower  
KRYT VENTILÁTORA = Blower Cover 
 
 
 
 
 
 
 
 
TLAKOVÝ SPÍNAČ = Pressure Switch  
TEPELNÝ SNÍMAČ = Thermodisc  
SIEŤOVÝ KÁBEL = Power Cord  
REGULÁTOR OTÁČOK = Fan-Speed Control  
VENTILÁTOR = Fan  
 
 
8.0 Náhradné diely  
Pre informácie o cenách náhradných dielov kontaktujte Vášho dodávateľa alebo podnik. 
Diely by mali byť bežne dostupné cez Vášho dodávateľa.  
K oprávnenému PRÁV NA ZÁRUKU NÁHRADNÝCH DIELOV bude vyžadované kópiou 
pôvodného dokumentu.  
Pri objednávaní náhradných dielov vždy uvádzajte tieto informácie:  
1. model a sériové číslo zariadenia  
2. dátum inštalácie zariadenia  
3. číslo dielu  
4. popis dielu  
5. typ povrchu 
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VAROVANIE!  
NEUMIESTNI DIELOV V SÚLADE S TÝMTO MANUÁLOM ALEBO NEPOUŽÍVANIA 
SCHVÁLENÝCH DIELOV MÔŽE VYÚSTIŤ NEBEZPEČENSTVO ŠKODY ALEBO 
ZRANENIA. 
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ZARIADENIE VENTILÁTORA (W010-2882) 
POLOŽKY NEMUSÍ BYŤ ÚPLNE ROVNAKÉ AKO NA OBRÁZKU.  
REF. Č. ČÍSLO DIELU POPIS  
1 W500-0719 PODLOŽKA VENTILÁTORA  
2 W450-0231 PRUŽINOVÝ MATKA  
3 W290-0229 VIBRAČNÉ-TLMIACA TESNENIE  
4 W660-0083 MIKRO SPÍNAČ  
5 W380-0026 OTOČNÝ GOMBÍK VENTILÁTORA  
6 W450-0023 MATKA  
7 W105-0002 PROFILOVÁ PRECHODKA  
8 W750-0264 SPOJOVACÍ DRÔT  
9 W062-0049 VENTILÁTOR  
10 W660-0019 REGULÁTOR OTÁČOK  
11 W105-0001 PRECHODKA  
12 W350-0689 ELEKTRICKÁ SKRINKA  
13 W690-0002 TEPELNÝ SNÍMAČ  
 
EPI3C PREHĽAD  
POLOŽKY NEMUSÍ BYŤ ROVNAKÁ AKO NA OBRÁZKU  
REF.Č. ČÍSLO DIELU POPIS  
1 W135-0489 PREDNÉ BOČNÉ OBLOŽENIE (2X)  
2 W080-1234 DRŽIAK OBLOŽENIE (2X)  
3 W655-0427 PODLOŽKA OBLOŽENIE (2X)  
4 W500-0665 (ĽAVÁ) PODPERA OBLOŽENIE  
5 W135-0490 VRCHNÁ PREDNÁ OBLOŽENIE  
6 W500-0642 (PRAVÁ) PODPERA OBLOŽENIE  
7 W010-2855 KONŠTRUKCIA DVIEROK  
8 W190-0053 PRÍVOD VZDUCHU  
9 W385-0678 ZÁŤAŽOVOM DOSKA  
10 W200-0356 KRYT VENTILÁTORA  
11 W010-2882 ZARIADENIE VENTILÁTORA  
12 W135-0488 EPI3C PREDNÁ  
13 W500-0639 PODPERA OPLECHOVANIE (2X)  
14 W570-0031 NIVELAČNÝ SKRUTKY (2X)  
15 W715-0916 ZÁBRANA NA POLENA  
16 W485-0047 ZÁVLAČKY (4X)  
17 W720-0161 TRUBICA PRE SEKUNDÁRNE VZDUCH # 1  
18 W720-0162 TRUBICA PRE SEKUNDÁRNE VZDUCH # 2  
19 W720-0163 TRUBICA PRE SEKUNDÁRNE VZDUCH # 3  
20 W720-0164 TRUBICA PRE SEKUNDÁRNE VZDUCH # 4  
21 W135-0485 PRSTENEC DYMOVODU  
22 W090-0195 PREDNÉ OKRAJOVÁ CIHLA  
23 W090-0196 PREDNÉ CIHLA  
24 W090-0191 ĽAVÁ BOČNÉ CIHLA  
25 W090-0194 SPODNÉ TEHLA (ĽAVÁ)  
26 W090-0193 SPODNÉ TEHLA (PRAVÁ)  
27 W090-0190 ZADNÝ CIHLA  
28 W090-0192 PRAVÁ BOČNÉ CIHLA  
29 W018-0133 TEPELNE ODRAZOVOU DOSKOU  
30 W361-0189 IZOLÁCIA DEBNY KAMEN  
31 W720-0165 VODIACE TRUBICE 
 
9.0 Riešenie problémov  
VAROVANIE!  
Pred údržbou zariadení odpojte prívod elektrickej energie.  
Zariadenie môže byť horúce, počkajte kým nebude zariadenie chladné.  
Nepoužívajte čistiace prípravky na báze piesku.  
Pri kontrole spojov, inštaláciu prepojovacieho drôtu (len na skúšobné účely) alebo pri 
výmene dielov odpojte kúrenie od zásuvky, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom 
alebo poškodenia zariadenia. 
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PROBLÉM   ŘEŠENÍ 
 Kachle nechcú horieť. Nedostatok triesok / papiera? Pridajte viac.  
 Nedostatok vzduchu? Uistite sa, že sú prívody vzduchu úplne otvorené a nie sú 

upchaté.  
 Studený vzduch? Zapáľte menšie kusy papiera k ustáleniu prievanu.  
 Užívajte suché, odležané drevo.  
 Upchatie komína? Skontrolujte komín.  

 
Kachle fajčia, keď sú dvierka otvorené. Studený vzduch? Zapáľte menšie kusy papiera k 
ustáleniu prievanu.  
Nedostatočný prievan? Pridajte ďalšie potrubie.  
Než otvoríte dvierka, nechajte vzduch vnútri ustáliť.  
Uistite sa, že horná odrazová doska je umiestnená dobre.  
Zlý tlak? Otvorte okno blízkosti zariadenia. 
Zariadenie vydáva zápach. Konzervačné náter. Nahliadnite do sekcie "Všeobecné 
informácie".  
Kachle nevydávajú dosť tepla  Dreva je príliš vlhké.  
     Nedostatočný prievan. Pridajte ďalšie potrubie.  
     Nedostatok vzduchu? Uistite sa, že sú prívody vzduchu 
úplne       otvorené a nie sú upchaté.  
 
Drevo horí príliš rýchlo   Prívod vzduchu je potrebné nastaviť na nižší 
stupeň.  
     Uistite sa, že kotlík na popol je dobre upevnený (ak je vo 
       výbave).  
     Uistite sa, či tesnenie dvierok dostatočne prilieha.  
Drevo môže byť príliš vyschnuté.  
     Znečistené sklo. Prívod vzduchu je príliš dlhý čas 
zatvorený.  
     Horenia príliš horúcimi, malými plamienky.  
     Užívajte dobre uležané drevo.  
 
Ventilátor nefunguje.   Zariadenia neprekročí teplotu.  
     Uistite sa, že má ventilátor prívod elektrickej energie.  
     Tepelná ochrana proti preťaženiu vypla.  
     Schladí zariadenia, aby sa tepelná ochrana resetovala.  
 
Západkový mechanizmus drhne / škrípe. Vyberte západkový mechanizmus a namažte 
       pružinu a kolíky, nahliadnite do sekcie  
       "Výmena uzatváracieho mechanizmu". 
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Upozornění 
 

Splyňovacá telesá sú citlivá na vlhkosť dreva. Používajte teda naozaj suché drevo s 
vlhkosťou do 20% vlhkosti !!! 
 
K správne prevádzke resp. prevádzkovej teplote odporúčame používať magnetický 
teplomer, ktorý umiestnite na plášť telesa (v rohu dverí alebo na hornú dosku), ale 
určite nie na dymovinu - tam je teplota v prevádzke omnoho nižšia. 
 
Pre správne dočistenie skla odporúčame vlhkú handričku a popol. Nepoužívajte 
abrazívne a chemické čističe. Dbajte na to, aby ste pri čistení nenamočili tesnenie 
skla ani dverí. 
 
Dbajte tiež na každoročnú kontrolu a čistenie komína, dymoviny i samotného 
telesa. U telesa to znamená kontrolu šamotových tehál, vnútorného plášťa a 
sekundárne komory v hornej časti telesa a jej vyčistenie. V prípade zistenia 
nejakých nedostatkov či nejasností sa obráťte na Vášho predajcu či distribútora. 
 
Pri reklamácii poškodení telesá budeme vyžadovať revízne správy o kontrolách a 
stave spalinových ciest za posledné 3 roky prevádzky a protokol o meraní 
komínového ťahu. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
Dovozce, distributor a servis: 
DRAGON JH s.r.o. 
Jarošovská 840 
CZ – 377 01  Jindřichův Hradec 
DIČ: CZ46683631 
www.vanellus.eu 
www.kanadske-kachle.sk  
info@vanellus.cz  


