
Návod k obsluze

Plynový závěsný kotel 

Ceraclass

ZS 12/18/24-2 DH KE/AE 23
ZW 18/24-2 DH KE/AE 23

ZS 12/18/24-2 DH KE/AE 31
ZW 18/24-2 DH KE/AE 31
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Bezpečnostní pokyny / Použité symboly

6 720 608 550

1 Bezpečnostní pokyny / Použité symboly

1.1 Bezpečnostní pokyny

Při zápachu plynu:

B Uzavřít plynový kohout.

B Otevřít okna.

B Nemanipulovat s elektrickými spínači.

B Uhasit otevřené ohně.

B Odjinud okamžitě zavolat servisní firmu 
nebo plynárenskou pohotovostní 
službu.

Při zápachu spalin:

B Vypnout kotel.

B Otevřít okna a dveře.

B Informovat servisní firmu.

Instalace, přestavba

B Údržbu kotle svěřit pouze autorizované 
odborné firmě (viz. smlouva o údržbě).

B Nepozměňovat díly vedení spalin.

B Při provozu závislém na vzduchu z 
místnosti: neuzavírat a nezmenšovat 
větrací otvory ve dveřích, oknech a 
zdech. Při vestavbě spárotěsných oken 
musí zůstat zajištěn přísun vzduchu pro 
spalování.

Údržba

B Doporučení pro zákazníka: uzavřít 
smlouvu o údržbě s autorizovaným 
odborným servisem. Ročně nechat 
provést údržbu topného zařízení a 
jednou za rok až dva roky, v závislosti na 
místní kvalitě vody, údržbu zásobníku.

B Provozovatel kotle je zodpovědný za 
bezpečnost a vliv kotle na životní 
prostředí.

B Používat pouze originální náhradní díly!

Výbušné a snadno vznětlivé materiály

B V blízkosti kotle neskladujte a 
nepoužívejte žádné výbušné a snadno 
vznětlivé materiály, resp. hořlavé a 
těkavé látky (papír, ředidla, barvy atd.).

Vzduch pro spalování/vzduch místnosti

B K zábraně koroze musí být vzduch pro 
spalování/ vzduch v místnosti/prostý 
agresivních látek (jako např. 
halogenových uhlovodíků, které 
obsahují chlorové nebo fluorové 
sloučeniny). Tím se zabrání korozi.

Instruktáž zákazníka

B Informovat zákazníka o způsobu 
činnosti kotle a proškolit ho v obsluze.

B Upozornit zákazníka, že nesmí provádět 
žádné změny nebo opravy.
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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! 

 


