
Vážený zákazníku  

 

 
Děkujeme, že jste si vybral jeden z našich výrobků, který je výsledkem dlouholetých zkušeností a 
soustavného výzkumu, což nás dovedlo k vyvinutí vysoce kvalitního výrobku, který je bezpečný, 
spolehlivý a výkonný. V tomto manuálu najdete všechny nutné informace a užitečná doporučení pro co 
nejbezpečnější a nejefektivnější používání našeho výrobku. 
 
 
 
 
 

 Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené neodbornou instalací, špatně provedenou údržbou a 
nevhodným užíváním výrobku. 

 Zařízení se nesmí používat ke spalování odpadků. Nepoužívejte jiné palivo než pelety. 
 Tento návod vypracoval výrobce a tvoří nedílnou součást výrobku. Musí jej doprovázet po dobu jeho 

životnosti. Bude-li výrobek prodán nebo přemístěn, ujistěte se, že ho příručka doprovází, protože 
informace v ní obsažené jsou určeny kupujícímu a všem osobám, které budou pověřené instalací, 
používáním a údržbou. 

 Před instalací, používáním a před jakoukoli manipulací s výrobkem si pečlivě přečtěte pokyny a technické 
informace, obsažené v tomto návodu. 

 Dodržování pokynů obsažených v tomto návodu zaručuje bezpečnost osob a výrobku, úsporný provoz a 
dlouhou životnost. 

 I když pečlivě provedený návrh a riziková analýza umožnila naší společnosti realizaci bezpečného 
výrobku, přesto Vám doporučujeme mít tento návod vždy k dispozici a věnovat mimořádnou pozornost 
instrukcím v něm uvedeným. 

 Věnujte velkou pozornost manipulaci s případnými keramickými díly.  
 Pečlivě zkontrolujte rovnost podlahy, na kterou má být výrobek umístěn. 
 Zeď, u které má být výrobek umístěn, nesmí být ze dřeva, popř. z hořlavého materiálu. Navíc je nutné 

dodržovat bezpečnostní vzdálenosti. 
 Během provozu kamen dosáhnou některé díly, jako dvířka, madlo, boční stěny, vysokých teplot. Věnujte 

tomu tedy zvláštní pozornost, pokud se v místnosti nacházejí děti, staří lidé, zdravotně postižené osoby 
nebo domácí zvířata. 

 Montáž musí provádět autorizovaný technik (autorizovaný servis).  
 Výkresy a diagramy slouží jako příklad. Výrobce může bez oznámení provést změny, pokud to shledá 

nutným, aby mohl sledovat svou politiku trvalého vývoje a inovace výrobku. 
 Když jsou kamna provozována při nejvyšší teplotě, doporučuje se během manipulace se záklopkou k 

plnění pelet a s madlem dvířek používat rukavice. 
 Je zakázána instalace v ložnicích nebo ve výbušném prostředí. 
 Používejte pouze náhradní díly od výrobce. 

 
 
 
 
V případě požáru přerušte napájení, použijte hasicí přístroj a, pokud to bude nutné, přivolejte hasiče. 
Kontaktujte autorizovaný servis. 
 
Tento návod je nedílnou součástí výrobku: ujistěte se, že vždy doprovází zařízení, a to i v případě převodu 
na jiného vlastníka nebo v případě přemístění. V případě poškození nebo ztráty návodu požádejte oblastní 
servis o kopii.  
Tyto symboly znázorňují specifická upozornění v tomto manuálu: 
 

 

UPOZORNĚNÍ: 
Tento výstražný symbol v návodu znázorňuje, že upozornění, na které se vztahuje, musí být pečlivě přečteno 
a pochopeno, protože jeho nedodržení může značně poškodit kamna a ohrozit bezpečnost uživatele.  

 

 

INFORMACE: 
Tento symbol se použije pro zdůraznění informací, které jsou důležité pro správný provoz kamen. 
Nedodržování tohoto ustanovení ohrozí užívání kamen a jejich provoz nebude uspokojivý. 

 

Kamna Mignon/Petite 
Cod. 001124 

 

 

Doporučuje se, aby prvotní zatápění kamen provedl autorizovaný technický servis, který 
zkontroluje bezvadnou instalaci a fungování zařízení. 

 
 

 

Při provozu zařízení v žádném případě nikdy nezakrývejte těleso kamen nebo boční otvory. 
Všechna naše kamna jsou podrobena zkušebnímu zátopu na výrobní lince. 

 

 



 

Normy a prohlášení o shodě

Naše firma prohlašuje, že kamna se shodují s 

následujícími evropskými směrnicemi ES pro označování: 

 2014/30 EU (EMC směrnice) a pozdější dodatky; 

 2014/35 EU (směrnice o nízkonapěťových zařízeních) 

a pozdější dodatky; 

 2011/65 EU (směrnice RoHS 2); 

 Nové nařízení pro stavební výrobky (Nařízení o 

stavebních výrobcích) č. 305/2011 týkající se 

stavebnictví; 

 Pro instalaci v Itálii se odkazuje na UNI 10683/98 nebo 

pozdější změny. Instalace zařízení musí splňovat 

všechny místní i celostátní právní předpisy a 

evropské normy; 

 EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; 

EN 60335-1; EN 60335-2-102; EN 62233, EN 50581. 

Bezpečnostní informace 

Před instalací a uvedením kamen do provozu si prosím 
důkladně přečtěte tento návod na použití a údržbu!  
V případě potřeby dalšího vysvětlení kontaktujte 
obchodníka nebo autorizovaný servis.  

 Kamna na pelety lze provozovat pouze v obytných 
prostorech. Tato kamna jsou ovládána elektronickou 
deskou, což umožňuje zcela automatické a řízené 
spalování. Řídicí jednotka reguluje zapalovací fázi, 5 
výkonnostních úrovní i vypínací fázi a zaručuje tak 
bezpečný provoz kamen.  

 Koš používaný pro spalování umožňuje propadání 
největší části popele ze spalovaných pelet do sběrné 
nádoby. Nicméně sběrnou nádobu kontrolujte denně, 
jelikož ne všechny pelety jsou vysoce kvalitní 
(používejte pouze pelety doporučené výrobcem). 

 

 

Odpovědnost  
 
Po dodání tohoto návodu nepřebíráme žádnou 
odpovědnost, jak občanskoprávní, tak ani trestněprávní, 
za nehody vzniklé na základě částečného nebo úplného 
nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu.  
Navíc neručíme za škody způsobené nevhodným 
používáním kamen, nesprávným používáním uživatelem, 
neoprávněnými změnami a/nebo opravami či používáním 
neoriginálních dílů pro tento model.  
Výrobce vylučuje jakoukoli trestněprávní či 
občanskoprávní, přímou nebo nepřímou odpovědnost za: 

 nedostatečnou údržbu; 

 nedodržení pokynů uvedených v návodu; 

 používání, které není v souladu s bezpečnostními 
předpisy; 

 instalaci v rozporu s platnými národními normami; 

 instalaci nekvalifikovaným, popř. nevyškoleným 

personálem; 

 změny nebo opravy, které nebyly schváleny 

výrobcem; 
 použití neoriginálních náhradních dílů; 

 mimořádné okolnosti 
 

 

 Používejte pouze dřevěné 
pelety; 

 Skladujte pelety na chladném, 
suchém místě. Nikdy nesypejte pelety 

přímo do topeniště; 

 V kamnech se smí spalovat pouze kvalitní 
pelety doporučené výrobcem o průměru 6 mm 
a délce 30 mm. 

 Před elektrickým zapojením kamen je nutné 
zapojit kouřové roury do průduchu; 

 Nikdy neodnímejte ochranný rošt uvnitř 
zásobníku pelet; 

 Prostor, kde budou kamna instalována, musí 
mít dostatečnou cirkulaci vzduchu; 

 Je zakázáno provozovat kamna s otevřenými 
dvířky nebo s rozbitým sklem; 

 Nikdy nepoužívejte kamna ke spalování 
odpadků; kamna se smí používat pouze k 
určenému účelu; 

 Jakékoli jiné použití se považuje za nevhodné 
a tudíž nebezpečné. Nevkládejte do násypky 
nic jiného než dřevěné pelety; 

 Během provozu kamen dochází ke značnému 
zahřívání povrchů, skla, madla a potrubí. 
Nedotýkejte se těchto dílů za provozu bez 
přiměřené ochrany; 

 Udržujte dostatečnou vzdálenost kamen od 
paliva a ostatních hořlavých materiálů. 

 

 

 . 

 



GB
 Plnění zásobníku na pelety

 
Palivo se plní z horní části kamen otevřením záklopky. 

Nasypte pelety do násypky. Když je prázdná, vejde se do 

ní cca 11 kg pelet. Je jednodušší toto provádět ve dvou 

pracovních krocích: 

 Nasypte polovinu obsahu do násypky a počkejte, 

dokud se palivo na dně neusadí.  

 Poté nasypte druhou polovinu; 

 Po naložení pelet nechejte víko zásobníku na palivo 

vždy uzavřené; 

 Před zavřením záklopky se musíte ujistit, že se okolo 

těsnění nenachází žádné zbytky pelet. Pokud se tam 

pelety vyskytují, opatrně je odstraňte, aby se zamezilo 

poškození těsnění. 

Kamna jsou výrobkem na vytápění a vnější části se 

obzvláště zahřívají. Z tohoto důvodu doporučujeme při 

provozu velkou opatrnost, především: 

 nedotýkejte se tělesa kamen či různých součástí a 

 nepřibližujte se k dvířkám, mohli byste se popálit; 

 nedotýkejte se kouřovodů; 

 neprovádějte čištění jakéhokoli druhu; 

 nevysypávejte popel; 

 neotevírejte popelník; 

 dbejte na to, aby nebyly v blízkosti žádné děti. 

 

. 

 

Pokyny pro bezpečné a efektivní použití 

 Toto zařízení není určeno k tomu, aby jej používaly 

osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými 

nebo mentálními schopnostmi či s nedostatkem 

zkušeností a znalostí, ledaže jsou pod dozorem nebo byly 

poučeny osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. 

 Nepoužívejte kamna jako žebřík nebo lešení; 

 Nesušte na kamnech oblečení. Věšáky na oblečení a 

podobně musí případně zůstat ve vhodné vzdálenosti od 

kamen. Nebezpečí požáru.  

 Pečlivě vysvětlete seniorům, zdravotně postiženým a 

zejména dětem, že kamna jsou vyrobena z materiálu 

vystaveného vysokým teplotám a nenechejte je přiblížit 

se ke krbovým kamnům.  

 Nedotýkejte se krbových kamen mokrýma rukama, 

jelikož se jedná o elektrické zařízení. Před zásahem vždy 

vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

 Nikdy neotevírejte skleněná dvířka kamen během jejich 

provozu.  

 Krbová kamna musí být připojena na elektrickou síť se 

zemnícím vodičem dle předpisů 73/23 EHS a 93/98 EHS.  

 Zařízení musí mít adekvátní napájení deklarované pro 

kamna; 

 Nemyjte vnitřní části krbových kamen vodou. Voda 

může poškodit elektrické izolace, což může způsobit úraz 

elektrickým proudem; 

 Nevystavujte své tělo horkému vzduchu na delší dobu. 

Nepřehřívejte pokoj, ve kterém se nacházíte a kde jsou 

nainstalována krbová kamna.  

Může to poškodit Váš fyzický stav a způsobit zdravotní 

problémy; 

 Nevystavujte přímému proudění horkého vzduchu 

rostliny nebo zvířata; 

  Krbová kamna na pelety nejsou určena k vaření; 

 Vnější povrchy se mohou během provozu velmi zahřát. 

Nedotýkejte se jich bez odpovídajícího ochranného 

vybavení. 

 

 

Nikdy nevyjímejte ochranný rošt z 

násypky. Při plnění dbejte na to, aby se 

pytel s peletami nedotýkal horkých 

povrchů. 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


