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INSTALACE 

 

PŘED INSTALACÍ PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY. 

MOŽNOSTI 
PŘIPOJENÍ 

KOUŘOVODU 
ZADNÍ / HORNÍ  

/ DO BOKU 

PRO BOČNÍ VÝVOD 
KOUŘOVODU JE 

POTŘEBA 
PŘIKOUPIT 

PRAVOU BOČNICI 

S OTVOREM! 

STANDARDNÍ 
PROVEDENÍ 

RÁMU 
KOLEM 

PLOTNY 

VYŠŠÍ RÁM 
KOLEM 

PLOTNY – 
VOLITELNÉ 

(ZA 

PŘÍPLATEK) 

PRO BOČNÍ VÝVOD 
KOUŘOVODU JE 

POTŘEBA 
PŘIKOUPIT LEVOU 

BOČNICI S 

OTVOREM! 

* Z VÝROBY 
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VYROVNÁNÍ SPORÁKU – UPRAVENÍ VÝŠKY 

 
  

NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ 
VYŠŠÍ RÁM 

KOLEM PLOTNY 
– VOLITELNÉ (ZA 

PŘÍPLATEK) 

STANDARDNÍ 
PROVEDENÍ 

RÁMU 
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VYROVNÁNÍ 
RÁMU KOLEM 

PLOTNY 
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DEMONTÁŽ A VÝMĚNA RÁMU KOLEM PLOTNY 

   

STANDARDNÍ 
PROVEDENÍ 

RÁMU 

VYŠŠÍ RÁM 
KOLEM 

PLOTNY – 
VOLITELNÉ (ZA 

PŘÍPLATEK) 
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ÚPRAVA PRO ZADNÍ VÝVOD KOUŘOVODU 
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ÚPRAVA PRO BOČNÍ VÝVOD KOUŘOVODU  

(SX – VÝVOD NA LEVOU STRANU / DX – VÝVOD NA PRAVOU STRANU) 
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STANDARDNÍ 
PROVEDENÍ 

BOČNICE 

BOČNICE 
S OTVOREM – 

VOLITELNÉ (ZA 
PŘÍPLATEK) 
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ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK 
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Během spalování se uvolňuje tepelná energie, která způsobuje výrazné zahřívání povrchů, dveří, rukojetí, 
ovládacích prvků, skel, kouřovodu a případně i předních částí zařízení. Vyhněte se kontaktu s těmito prvky, 
bez příslušných ochranných pomůcek (ochranné rukavice, které jsou součástí dodávky). Ujistěte se, že 
děti jsou si vědomi tohoto nebezpečí a držte je v dostatečné vzdálenosti od zařízení během provozu. 
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Děkujeme, že jste si vybrali naši společnost. Náš produkt je skvělé řešení pro vytápění. Konstrukce je 
vyvinutá z nejmodernějších technologií a materiálů s nejkvalitnějším zpracováním a moderním designem. 
Díky tomu vám kamna umožní vychutnat si fantastický pocit a efekt krbu, který vám do domova přináší 
teplo z ohně v naprostém bezpečí. 

UPOZORNĚNÍ 

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku: ujistěte se, že je stále k dispozici u zařízení, a to i v případě 
převodu/prodeje na jiného vlastníka nebo uživatele, nebo přesunu na jiné místo. Je-li poškozen nebo ztracen, 
požádejte o další kopii místní technický servis. Tento výrobek musí být určen pro použití, pro které byl vyroben. Je 
vyloučena jakákoliv odpovědnost, smluvní a mimosmluvní, výrobce za škody způsobené na lidech, zvířatech nebo 
věcech v důsledku chyb při instalaci, seřízení, údržbě a nesprávného používání. 

Instalace musí být provedena kvalifikovaným a oprávněným personálem, jenž přebírá plnou odpovědnost 
za konečnou instalaci a následné správné provozování instalovaného výrobku. Je třeba mít na paměti 
všechny národní, regionální, krajské a obecní právní předpisy země, ve které bylo zařízení nainstalováno, 
jakož i pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze. V případě nedodržení těchto opatření nenese výrobce 
žádnou odpovědnost. 

Po odstranění obalu zkontrolujte integritu a úplnost obsahu. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se obraťte na 
prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili. Všechny elektrické komponenty, které tvoří výrobek a zaručují jeho 
správný provoz, musí být nahrazeny originálními náhradními díly výhradně autorizovaným servisním střediskem. 

BEZPEČNOST 

 SPOTŘEBIČ MŮŽE BÝT POUŽÍVÁN DĚTMI MLADŠÍMI 8 LET A OSOBAMI SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, 

SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO BEZ ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POUZE 

POKUD JSOU POD DOHLEDEM NEBO POTÉ, CO BYLY POUČENY O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ 

ZAŘÍZENÍ A POCHOPILY RIZIKA S NÍM SPOJENÁ. 

 DĚTI MUSÍ BÝT POD DOHLEDEM, ABY BYLO ZARUČENO, ŽE SI NEBUDOU SE SPOTŘEBIČEM 

HRÁT. 

 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA, KTERÉ MAJÍ BÝT PROVÁDĚNY UŽIVATELEM, NESMÍ BÝT PROVÁDĚNY DĚTMI 

BEZ DOZORU. 

 NEDOTÝKEJTE SE SPOTŘEBIČE, KDYŽ MÁTE HOLÁ CHODIDLA A MOKRÝMI NEBO VLHKÝMI 

ČÁSTMI TĚLA. 

 JE ZAKÁZÁNO MĚNIT BEZPEČNOSTNÍ NEBO REGULAČNÍ PRVKY BEZ POVOLENÍ NEBO POKYNŮ 

VÝROBCE. 

 NETAHEJTE, NEODPOJUJTE, NEKRUŤTE S ELEKTRICKÝMI KABELY VYCHÁZEJÍCÍMI Z KAMEN, I 

KDYŽ JSOU ODPOJENÉ OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ. 

 DOPORUČUJE SE UMÍSTIT NAPÁJECÍ KABEL TAK, ABY NEPŘIŠEL DO KONTAKTU S HORKÝMI 

ČÁSTMI SPOTŘEBIČE. 

 VYHNĚTE SE UCPÁNÍ NEBO SNÍŽENÍ ROZMĚRŮ OTVORŮ SLOUŽÍCÍCH K VĚTRÁNÍ MÍSTA 

INSTALACE, VĚTRACÍ OTVORY JSOU PODSTATNÉ PRO SPRÁVNÉ SPALOVÁNÍ. 

 NENECHÁVEJTE PRVKY OBALU V DOSAHU DĚTÍ NEBO NEZPŮSOBILÝCH OSOB BEZ DOZORU. 

 BĚHEM NORMÁLNÍHO PROVOZU VÝROBKU MUSÍ ZŮSTAT DVÍŘKA TOPENIŠTĚ ZAVŘENÁ. 

 KDYŽ JE SPOTŘEBIČ V PROVOZU, JE NA DOTYK HORKÝ, ZEJMÉNA VŠECHNY JEHO VNĚJŠÍ 

POVRCHY, PROTO JE POTŘEBA DÁVAT POZOR! 

 PŘED ZAPÁLENÍM SPOTŘEBIČE PO DELŠÍ DOBĚ NEPOUŽÍVÁNÍ ZKONTROLUJTE PŘÍPADNÉ 

PŘEKÁŽKY VE SPALINOVÉ CESTĚ. 

 ZAŘÍZENÍ BYLO PROJEKTOVÁNO NA PROVOZ V JAKÝCHKOLIV KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH; V 

PŘÍPADĚ ZVLÁŠTĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK (SILNÝ VÍTR, MRÁZ) BY MOHLY ZASÁHNOUT 

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY, KTERÉ ZAŘÍZENÍ VYPNOU. POKUD K TOMU DOJDE, KONTAKTUJTE 

TECHNICKOU SERVISNÍ PODPORU A V KAŽDÉM PŘÍPADĚ NEVYPÍNEJTE BEZPEČNOSTNÍ 

SYSTÉMY. 
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 V PŘÍPADĚ POŽÁRU KOUŘOVODU SE VYBAVTE VHODNÝMI SYSTÉMY PRO UHAŠENÍ PLAMENŮ 

NEBO POŽÁDEJTE O ZÁSAH HASIČE. 

 TOTO ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNO JAKO SPALOVNA ODPADŮ 

 NEPOUŽÍVEJTE PRO ZAPÁLENÍ ŽÁDNOU HOŘLAVOU KAPALINU 

 KACHLE JSOU RUČNĚ VYRÁBĚNÉ PŘEDMĚTY A JAKO TAKOVÉ MOHOU VYKAZOVAT 

MIKROPRASKLINKY, FLÍČKY A VADY STÍNOVÁNÍ. TYTO VLASTNOSTI SVĚDČÍ O JEJICH 

ORIGINALITĚ. SMALT A KACHLE, VZHLEDEM K JEJICH ROZDÍLNÉMU KOEFICIENTU DILATACE, 

VYTVÁŘÍ MIKROTRHLINY (POPRASKÁNÍ), KTERÉ DEMONSTRUJÍ JEJICH SKUTEČNOU 

ORIGINALITU. PRO ČIŠTĚNÍ KACHLÍ SE DOPORUČUJE POUŽÍVAT MĚKKÝ A SUCHÝ HADR; POKUD 

JE POUŽÍVÁN JAKÝKOLIV ČISTICÍ PROSTŘEDEK NEBO KAPALINA, MOHLY BY PRONIKNOUT DO 

PRASKLIN A ZVÝRAZNIT JE. 

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ 

Odpovědnost výrobce je omezena na dodávku zboží. 

Instalace musí být provedena pečlivě podle pokynů uvedených v této příručce a podle pravidel odborných profesí. 
Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný technik, který pracuje pod jménem společnosti, která je schopna převzít 
celou odpovědnost za instalaci výrobku. 

Společnost La Nordica S.p.A. odmítá převzít odpovědnost za produkt, který byl změněn bez písemného 
souhlasu, a také za použití neoriginálních náhradních dílů. 

Toto zařízení není určeno k obsluze osobami (včetně děti) s omezenými tělesnými, smyslovými a duševními 
schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem a poučeny o používání spotřebiče osobou, odpovědnou za jejich 
bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si 

Se spotřebičem nebudou hrát (EN 60335-2-102 / 7.12). 

Je povinné respektovat národní a evropské normy, místní předpisy týkající se stavebnictví, jakož i 
protipožární předpisy.  

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBCE 

Věc: Absence azbestu a kadmia 

Prohlašujeme, že veškeré materiály použité pro montáž všech našich zařízení jsou bez azbestových částí nebo 
derivátů azbestu a že v materiálu používaného pro svařování, není přítomno kadmium, jak je předepsáno v 
příslušné normě. 

Věc: Nařízení CE 1935/2004. 

Prohlašujeme, že veškeré použité materiály, které se dostanou do kontaktu s potravinami, jsou vhodné pro 
potravinářské použití podle nařízení CE. 

PRAVIDLA PRO INSTALACI 

Instalace výrobku a pomocných zařízení, týkajících se topného systému, musí být v souladu se všemi platnými 
normami a předpisy, a tím, co stanoví zákon. 

Instalace, příslušné připojení zařízení, uvedení do provozu a ověření správné funkčnosti musí být provedeny 
odborně vyškoleným personálem a odborným způsobem v plném souladu s platnými právními předpisy, a to jak na 
vnitrostátní, regionální, provinční a obecní úrovni země, kde je zařízení instalováno, tak v souladu s těmito pokyny. 

Instalace musí být provedena oprávněným personálem, který musí poskytnout kupujícímu prohlášení o shodě 
zařízení, jenž přebírá plnou odpovědnost za konečnou instalaci a následně za správné provozování instalovaného 
výrobku. Před instalací proveďte následující ověření: 

 Připojení na horní, zadní nebo boční vývod kouřovodu. 

 Ověřte nosnost podlahy, zda unese váhu vašeho zařízení. V případě nedostatečné nosnosti nebo v případě 
hořlavého materiálu na podlaze, zajistěte vhodné zpevnění a izolaci (ROZMĚRY PODLE REGIONÁLNÍCH 
PŘEDPISŮ). 

NENÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT ZMĚNY NA ZAŘÍZENÍ. V případě nedodržení těchto opatření nenese 
výrobce La Nordica S.p.A. žádnou odpovědnost. 
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 Ujistěte se, že v místnosti, kde bude zařízení instalováno, je zajištěno dostatečné větrání. 

 Vyhněte se instalaci v prostorech s výskytem hromadných větracích potrubí, odsavačů par s nebo bez 
extraktoru, plynových spotřebičů typu B, tepelných čerpadel nebo přítomnosti spotřebičů, jejichž současny 
provoz může vytvářet v prostoru podtlak (ref. norma UNI 10683). 

 Ujistěte se, že kouřovod a potrubí, kterým bude zařízení připojeno, odpovídá předpisům pro tyto účely. 
NENÍ povoleno připojení více zařízení do stejného komína. 

 Průměr otvoru pro připojení do komína musí odpovídat alespoň průměru kouřové trubky vystupující ze 
spotřebiče. Otvor by měl být vybaven stěnovou koncovkou pro napojení kouřovodu a růžici. 

 Nepoužitý vývod spalin musí být zakryt příslušným víčkem (viz kapitola ROZMĚRY). 

 Instalace musí být provedená tak, aby byl umožněn přístup pro čištění a údržbu zařízení a kouřovodu. 

 

Váš smluvený místní kominík musí být informován o instalaci spotřebiče tak, aby mohl zkontrolovat správné 
připojení ke komínu. 

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI 

Instalace a připojení k elektrické síti spotřebiče musí být provedena pečlivě podle pokynů uvedených v této 
příručce a podle pravidel odborných profesí. Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný technik, podle platných 
předpisů dané země. 

Společnost La Nordica S.p.A. odmítá převzít odpovědnost za produkt, který byl změněn bez písemného 
souhlasu, a také za použití neoriginálních náhradních dílů. 

 

PŘIPOJENÍ: Zařízení je vybaveno elektrickým napájecím kabelem, který se zapojuje do klasické zástrčky 
elektrické sítě 230V 50 Hz s jističem. Zástrčka není součástí balení výrobku. Připojte napájecí kabel k bipolárnímu 
vypínači s kontaktovou vzdáleností minimálně 3 mm (napájení 230 V ~ 50 Hz, nezbytné je správné uzemnění). 
Elektrické zařízení musí být v souladu s normou (zvlášť zkontrolujte okruh uzemnění). Nevhodné uzemnění může 
způsobit nesprávné fungování, za které výrobce nepřebírá odpovědnost. 

 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Při instalaci zařízení musí byt dodržena následující bezpečnostní opatření: 

a) Aby byla zajištěna dostatečná tepelná izolace, dodržujte minimální bezpečnostní vzdálenost od zadní stěny a 
obou stran od konstrukčních prvků a předmětů, které jsou hořlavé a citlivé na teplo (viz CE PROHLAŠENI - 
obrázek 4 - A). Všechny minimální bezpečnostní vzdálenosti jsou uvedeny na typovém štítku výrobku a 
NESMÍ být nižší, než jsou stanovené hodnoty; 

b) Před dvířky ohniště, v oblasti jejich sálání, se nesmí nacházet žádné hořlavé předměty nebo předměty, citlivé na 
teplo nebo stavební materiál ve vzdálenosti méně než 100 cm. Tato vzdálenost může být snížena na 40 cm v 
případě, že je nainstalovaná ochrana, odvětrávaná a odolná proti teplu, před celým komponentem, který má být 
chráněn; 

c) Je-li výrobek instalován na podlaze z hořlavého materiálu, je třeba zajistit ohnivzdorný podklad. Podlahy z 
hořlavého materiálu, jako je koberec, parkety nebo korek, atd., musí být pokryty vrstvou nehořlavého materiálu, 
jako je například keramika, kámen, sklo nebo podkladový plech (rozměry podle regionálních předpisů). Podklad 
musí přesahovat kamna nejméně 50 cm vepředu a minimálně 30 cm po stranách, v kromě otevření nakládacích 
dvířek (viz obrázek 4 – B). 

d) Nad produktem nesmí být přítomny žádné hořlavé komponenty (např. nábytek nebo stěnové jednotky - skříňky). 

e) Je-li výrobek instalován u stěny z hořlavého materiálu, musí být tato část nahrazena nehořlavým materiálem, 
například keramikou, kamenem, sklem nebo ocelí apod. Tato část musí přesahovat zařízení tak, jak je znázorněno 
na obrázku 4 - C. 

UPOZORNĚNÍ! UMÍSTĚNÍ KABELŮ NESMÍ BÝT BLÍZKO HORKÝCH ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ. 

UPOZORNĚNÍ: Tato operace musí být provedena za nepřítomnosti napájení!!! 
UPOZORNĚNÍ: Zařízení musí být připojeno do sítě se správným jištěním podle platných předpisů. 

Za nesprávné připojení nenese výrobce žádnou odpovědnost. 

Společnost La Nordica S.p.A. nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody vzniklé na majetku a/nebo 
u osob způsobené zařízením. Rovněž neodpovídá za upravený výrobek bez povolení a za použití 
neoriginálních náhradních dílů. 
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Výrobek musí být provozován výhradně se zasunutým popelníkem a uzavřenými popelníkovými dvířky. 

Pevné zbytky ze spalování (popel) musí být shromážděny ve vzduchotěsné a ohnivzdorné nádobě. Zařízeni nesmí 
být nikdy zapálené v přítomnosti hořlavých plynů nebo výparů (například lepidlo na linoleum, benzin, atd). 
Nepokládejte hořlavé materiály v blízkosti zařízení. 

 

Při používání nesprávného nebo příliš vlhkého paliva se v kouřovodu vytváří usazeniny (kreosot) s rizikem vzniku 
požáru. 

OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI 
V případě požáru v komínu nebo kouřovodu: 

a) zavřete přikládací dvířka 
b) zavřete ovladače vzduchu pro spalování (primární a sekundární) 
c) haste použitím hasicích přístrojů s oxidem uhličitým (CO2 v prášku) 
d) vyžádejte si okamžitý zásah HASIČSKEHO ZACHRANNEHO SBORU. 
 

 

.TECHNICKÝ POPIS 

Sporák na dřevo je možné zabudovat do kuchyňské linky. Bočnice jsou vybaveny vzduchovou mezerou se 
systémem přirozeného provzdušňování (konvekční proudění) a fungují jako účinná protipožární ochrana. Rám a 
opláštění sporáku je vyrobeno z nerezové oceli. Vzduchové otvory umístěné na obou stranách a na zadní straně 
musí být vždy volné. Tím se zabrání riziku přehřátí zařízení a zahřívání nábytku 

 

Sporáková kamna La Nordica jsou vhodná pro vytápění obytných prostor na určitou dobu, vaření a pečení. Jako 
palivo se používají dřevěná polena nebo dřevěné brikety. Kamna pracují jako spotřebič s přerušovaným chodem 
(doplněk ke stávajícímu vytápění nebo hlavní zdroj v přechodných obdobích).  

Kamna jsou vyrobena z plechů z pozinkované, lakované a smaltované oceli, z litiny (roštu a roštového lůžka, 
dvířek, hrdla pro napojení spalin) a nerezové oceli. Topeniště je obloženo litinovými deskami a keramickými 
deskami NORDIKER. Zařízení je vybaveno přednastaveným terciálním vzduchem pro lepší průběh spalování. 
Uvnitř je snadno vyjímatelný masivní plochý litinový rošt v litinovém rámu. 

Ve dvířkách kamen je keramické sklo (odolné do 700°C), které umožňuje nádherný pohled na hořící plameny a 
zajišťuje dokonalý efekt krbu. Dále brání výstupu jisker a kouře z kamen.  

Pod dvířky ve spodní části sporáku se nachází výsuvný úložný prostor. 

  Pohrabáč Rukavice 

VICENZA V CENĚ V CENĚ 

VERONA V CENĚ V CENĚ 

Sporák předává teplo do prostředí vyzařováním (sáláním a konvekcí). Skrze panoramatické sklo a vnějšími 
horkými povrchy sporáků je teplo vyzařováno do prostředí. 

Sporák je vybaven regulačními prvky primárního a sekundárního vzduchu, kterými je řízeno množství přiváděného 
vzduchu pro spalování. 

1A - Ovladač PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (obrázek 6). 

Ovladačem umístěným ve spodní části dvířek topeniště (otočné kolečko) se nastavuje automatický průchod 
vzduchu přes popelník a rošt. Primární vzduch je nezbytný pro fázi zapalování a roztápění kamen. V této fázi 
otevřete průchod primárního vzduchu naplno, ovladačem je potřeba otočit ve směru hodinových ručiček. Klapka 

Během spalování je uvolněna tepelná energie, která přispívá k výraznému ohřátí povrchů, dvířek, skla 
topeniště, rukojeti dvířek či ovládacích prvků, kouřovodu a případně také přední části zařízení. Vyhněte 
se kontaktu s těmito prvky, bez odpovídajícího ochranného oděvu nebo bez nástrojů/příslušenství 
(tepelně odolné rukavice, ovládací zařízení). Ujistěte se, že děti jsou si vědomy těchto nebezpečí a 
držte je daleko od kamen během jejich provozu. Upozorněte děti, že zařízení dosahuje velmi 

vysokých teplot a že se jej nesmí dotýkat. 

NEHASTE POŽÁR PROUDEM VODY. Když oheň v kouřovodu přestane hořet, musí být spalinová cesta 
zkontrolována odborníkem, aby se zjistily případné trhliny a propustné body 

UPOZORNĚNÍ nebezpečí vzniku požáru: Nezakrývejte otvory pro přirozenou cirkulaci vzduchu, aby 
nedošlo k přehřátí zařízení a nábytku, mezi kterým je instalován. Totéž platí pro otvory vespodu. 
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primárního vzduchu má za úkol automaticky zvyšovat nebo snižovat rychlost hoření v závislosti zahřívání sporáku. 
Termostat bude působit na klapku, která upravuje množství přiváděného vzduchu pod rošt sporáku. Ve směru 
hodinových ručiček se rychlost hoření a výkon zvyšuje a proti směru hodinových ručiček se naopak snižuje. Jelikož 
se jedná o velmi přesné zařízení, doporučuje se otáčet knoflíkem opatrně a nikdy na něj netlačit větší silou. 

 Popelník je nutno pravidelně vyprazdňovat, aby popel nebránil přívodu primárního vzduchu pro spalování.  

Při spalování dřeva je ovladač primárního vzduchu otevřený jen na chvíli, pro roztopení kamen a následně se plně 
uzavírá! Jinak dřevo rychle shoří a může dojít k přetopení sporáku (viz kapitola BĚŽNÝ PROVOZ). 

2A - Ovladač SEKUNDÁRNÍHO VZDUCHU (obrázek 6). 

Ovladačem umístěným nad přikládacími dvířky topeniště (nerezové ploché šoupě) se reguluje průchod vzduchu 
před sklo topeniště (oplachování skla) a následně i samotný výkon kamen. Při spalování dřeva musí být tento 
ovladač otevřen vždy alespoň trochu, aby docházelo k dokonalému spalování uhlíku a prchavé hořlaviny, uvolňující 
se z palivového dřeva. Tím se zvýší účinnost spalování a čištění skla (viz kapitola BĚŽNÝ PROVOZ). Nikdy 
nezavírejte tento vzduch úplně. Je doporučeno nechat tento vzduch otevřený vždy alespoň na jednu polovinu. U 
tohoto modelu je možné přiváděný sekundární vzduch napojit na externí přívod vzduchu a eliminovat tak čerpání 
tohoto vzduchu z místnosti (viz. obrázek 10). 

B - Ovladač přepínací klapky ZATÁPĚNÍ / PEČENÍ V TROUBĚ (obrázek 6). 

Přepínání funkce sporáku - POUŽITÍ POUZE PRO ROZTÁPĚNÍ (symbol plamínku) – POUŽITÍ PRO VAŘENÍ A 
PEČENÍ (symbol nádoby v troubě).  

V horní části sporáku napravo pod plotnou, je ovládací táhlo, kterým se ovládá cesta spalin. Když je táhlo vytaženo 
směrem k sobě, proudí hořlavé plyny pouze pod plotnou přímo k vývodu spalin a nejkratší cestou do komínu 
(funkce sporáku ROZTÁPĚNÍ); naopak při zatlačení táhla směrem k zadní části sporáku proudí spaliny pod 
plotnou a kolem dokola pečící trouby tak, aby se vnitřní teplota v troubě zvýšila rovnoměrně (funkce sporáku – 
VAŘENÍ A PEČENÍ). 

 

Nastavení pozic jednotlivých regulačních prvků pro získání jmenovitého výkonu sporáku jsou následující: 

C – Osvětlení trouby 

Pečící trouba je vybavena světlem, které se spíná vytažením táhla C na obrázku 6. 

Pro zapálení sporáku postupujte podle níže uvedených pokynů (dále viz kapitola ZAPALOVÁNÍ): 

 Přepínací klapku nastavte na funkci VAŘENÍ, aby byl usnadněn odvod spalin. KLAPKU ZAMÁČNĚTE 
(jakákoliv další komínová klapka umístěná ve spalinové cestě, musí být také otevřená). 

 Otevřete ovladače primárního a sekundárního vzduchu (1A a 2A). 

 Po zapálení za pomoci drobných kusů dřeva (třísek) vyčkejte, dokud plameny nebudou dostatečné a na 
roštu se vytvoří dostatečná vrstva žhavých uhlíků. 

 Přepínací klapku nastavte na funkci VAŘENÍ A PEČENÍ pro lepší předávání tepla do. 

 Případně je možné přivřít další komínovou klapku umístěnou ve spalinové cestě pro snížení tahu komínu. 

  

TYP SPORÁKU 
1A - 

PRIMÁRNÍ VZDUCH 
2A - 

SEKUNDÁRNÍ VZDUCH 
TERCIÁLNÍ VZDUCH B - PŘEPÍNACÍ KLAPKA 

VICENZA OTEVŘENÝ OTEVŘENÝ PŘEDNASTAVENÝ 
FUNKCE VAŘENÍ A 

PEČENÍ (symbol 
uzavřené nádoby) 

VERONA OTEVŘENÝ OTEVŘENÝ PŘEDNASTAVENÝ 
FUNKCE VAŘENÍ A 

PEČENÍ (symbol 
uzavřené nádoby) 

UPOZORNĚNÍ: Ovladač přepínací klapky může být vytažený (funkce ROZTÁPĚNÍ) pouze během 
fáze zapalování na krátkou dobu. Zůstane-li vytažený během normálního provozu, může způsobit 
přehřátí spotřebiče a poškození jeho součástí. Navíc se extrémně zvyšuje spotřeba paliva. 
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Pozice jednotlivých ovladačů během fáze zapalování je následující: 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

VICENZA VERONA 

Definice podle EN 12815 EN 12815 

Jmenovitý tepelný výkon (užitkový) [kW] 7,4 8 

Výhřevnost [m
3
] (30 kcal/h / 1m

3
 )

# 212
## 

229
## 

Hodinová spotřeba (dřevo s vlhkostí < 20 %) [kg/h] 2,6 2,4 

Spotřeba elektrické energie [W] 25 25 

Účinnost [%] 79 78,4 

Průměr hrdla pro odvod spalin [mm]
## 120 150 

Požadovaný podtlak v komíně [Pa] 11 10 

CO měřeno při 13% kyslíku [%] 0,07 – 875 mg/m
3 

0,05 – 633 mg/m
3 

Emise výstupních spalin [g/s] 8,6 11,8 

Teplota výstupních spalin [°C] 221 208 

Ideální délka polen [cm] 33 33 

Velikost přikládacího otvoru [mm] 225 x 160 225 x 160 

Velikost topeniště [mm] 220 x 147 x 337 220 x 147 x 337 

Velikost pečící trouby [mm] 350 x 175 x 410 430 x 320 x 430 

Primární / Sekundární / Terciální vzduch Ano / Ano / Ano Ano / Ano / Ano 

Výška komínu [m] – rozměry [mm] 
 4 - 200x200; 

Ø200
# 

 4 - 200x200; 

Ø200
# 

Externí přívod vzduchu Ø [mm] 100 100 

Typ roštu Plochý Plochý 

Výška [mm] 850 – 910 850 – 910 

Šířka [mm] 900 900 

Hloubka [mm] 600 800 

Hmotnost [kg] 131 161 

Požárně bezpečnostní odstupy 
(viz kapitola 

BEZPEČNOST) 

(viz kapitola 

BEZPEČNOST) 
 
(#) Pro budovy jejichž tepelná izolace neodpovídá předpisům pro zateplení, potřebné množství tepla je v případě vhodné budovy  
(30kcal/h x m

3
); v případě méně vhodné budovy (40kcal/h x m

3
); v případě nevhodné budovy (50kcal/h x m

3
). 

V případě tepelné izolace instalované dle norem o snížení energetické náročnosti je výhřevná schopnost zařízení vyšší. Při dočasném  
vytápění se v případě přerušení topení na delší dobu než 8 hodin, topný výkon snižuje o cca 25 %. 
 (##) Navrhovaná hodnota je orientační. Instalace musí být v každém případě dimenzována a ověřována podle obecné metody výpočtu 
UNI EN 13384-1 nebo jinou osvědčenou metodou. 
 
Technické údaje byly získány při používání bukového paliva třídy „A1“ dle normativu UNI EN ISO 17225-5 při vlhkosti nižší než 20%. 
Použití jiných paliv se účinnost zařízení může měnit a může vést k získání jiných výkonových parametrů. 

  

TYP SPORÁKU 
1A - 

PRIMÁRNÍ VZDUCH 
2A - 

SEKUNDÁRNÍ VZDUCH 
TERCIÁLNÍ VZDUCH B - PŘEPÍNACÍ KLAPKA 

VICENZA OTEVŘENÝ OTEVŘENÝ PŘEDNASTAVENÝ 
FUNKCE 

ROZTÁPĚNÍ 

VERONA OTEVŘENÝ OTEVŘENÝ PŘEDNASTAVENÝ 
FUNKCE 

ROZTÁPĚNÍ 
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KOUŘOVOD  

Základní požadavky pro správnou funkci zařízení: 

 vnitřní část musí být pokud možno kruhová; 

 být tepelně izolovaný a neprodyšný a konstruovaný s vhodnými materiály, které odolávají teplu, 
produktům spalování a případným kondenzacím; 

 být bez míst s nedostatečnou propustností a mít svislé uspořádání s odchylkami nepřesahujícími 45°; 

 pokud se již používá, musí být čistý; 

 respektovat technické údaje v návodu k použití; 

V případě, že kouřovody mají čtvercový nebo obdélníkový průřez, musí být vnitřní hrany zaoblené s poloměrem 
nejméně 20 mm. Pro obdélníkový průřez musí být maximální poměr mezi stranami ≤ 1,5. Příliš malá část 
způsobuje snížení tahu. Doporučuje se minimální výška 4 m.  

Následující materiály jsou zakázané, a tudíž ohrožují správnou funkci zařízení: azbestový cement, pozinkovaná 
ocel, drsné a porézní vnitřní plochy. Na obrázku 1 jsou uvedeny některé příklady řešení. 

 

Odtah vytvořený komínem musí být dostatečný, ale ne příliš velký. 

Příliš velký průřez komínu může vykazovat příliš velký tah a v důsledku toho způsobit obtíže při provozu zařízení; 
aby se tomu zabránilo, proveďte jeho intubaci v celé jeho výšce. Příliš malý průřez může způsobit příliš nízký tah. 

 

KOMÍNOVÝ NÁSTAVEC - STŘÍŠKA 

Odtah spalin závisí také na vhodnosti komínového nástavce - stříšky. 

Je proto zásadní, aby v případě, že se jedná o ruční výrobu, byl průřez výstupní části více než dvojnásobkem 
průřezu vnitřní části spalin (obrázek 2). 

Komín musí vždy přesahovat úroveň hřebenu střechy a musí zajistit dostatečný odtah spalin i za přítomnosti větru 
(obrázek 3). 

Komínové stříšky musí splňovat následující požadavky: 

 musí mít účinný výstupní průřez, který není menší než dvojnásobek průřezu komínu nebo kouřovodu, na 
který je zařízení instalováno; 

 být tvarována tak, aby se zabránilo pronikání deště a sněhu do komína nebo kouřovodu; 

 být snadno kontrolovatelný pro případnou údržbu a čištění 

PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU 

Výrobky s automatickým zavíráním dvířek (typ 1) musí být povinně provozovány, z bezpečnostních důvodů, s 
uzavřenými dvířky topeniště (s výjimkou úvodní fáze přikládání paliva nebo případného odebírání popela). 
Výrobky s dvířky bez automatického zavírání (typ 2) musí být připojeny k vlastnímu kouřovodu.  

Provoz s otevřenými dvířky je povolen pouze pod dohledem. 

Potrubní vedení kouřovodu musí být co možná nejkratší, rovné horizontální nebo s mírným sklonem nahoru a 
neprodyšné. 
Připojení musí být provedeno stabilními a pevnými trubkami, vyhovující všem platným normám a předpisům a jak 
je stanoveno zákonem, musí být hermeticky připevněno ke komínu. Vnitřní průměr spojovacího potrubí musí 
odpovídat vnějšímu průměru objímky pro vypouštění kouřových plynů zařízení (DIN 1298). 

UPOZORNĚNÍ: POKUD JDE O REALIZACI PŘIPOJENÍ KE KOUŘOVODU V BLÍZKOSTI HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ, 
POSTUPUJTE PODLE USTANOVENÍ NORMY UNI 10683. KOUŘOVOD MUSÍ MÍT VHODNÝ ODSTUP OD HOŘLAVÝCH NEBO 
SPALITELNÝCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM ODPOVÍDAJÍCÍ IZOLACE NEBO VZDUCHOVÉ MEZERY. JE ZAKÁZÁNO 
NECHAT V NĚM PROCHÁZET POTRUBÍ ZAŘÍZENÍ NEBO VZDUCHOVÉ PŘÍVODNÍ KANÁLY. JE ROVNĚŽ ZAKÁZÁNO 
VYTVÁŘET NA POTRUBÍ POHYBLIVÉ NEBO PEVNÉ OTVORY PRO PŘIPOJENÍ DALŠÍCH ODLIŠNÝCH ZAŘÍZENÍ (VIZ 
KAPITOLA PŘIPOJENÍ KE KOUŘOVODU OTEVŘENÉHO KRBU NEBO OHNIŠTĚ). 

Pro správnou instalaci respektujte průřezy / délky kouřovodu uvedené v technické tabulce. 
Instalace s odlišnými rozměry spalinové cesty musí být vhodně dimenzovány podle EN13384-1. 
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Podtlak na komíně (tah) musí být alespoň 10 Pa nebo 11 Pa (=1,0 =1,1 mm vodního sloupce; viz tabulka 
s technickými údaji;). Měření musí být vždy prováděno když je zařízení v provozu (při jmenovitém výkonu). Když 
podtlak překročí hodnotu 17 Pascal, je nutné jej redukovat instalací doplňkového regulátoru tahu (škrticí komínová 
klapka) na vedení kouřovodu nebo v komíně, podle platných předpisů. 

 

PŘIPOJENÍ KE KOUŘOVODU OTEVŘENÉHO KRBU NEBO OHNIŠTĚ 

 

VENTILACE A VĚTRÁNÍ MÍSTA INSTALACE 

 
 

POZOR: pokud jde o realizaci připojení kouřovodu v blízkosti hořlavých materiálů, postupujte 
podle ustanovení normy UNI10683. Kouřovod musí mít vhodný odstup od hořlavých nebo 
spalitelných materiálů nebo odizolován prostřednictvím odpovídající izolace nebo vzduchové 

mezery. Minimální bezpečnostní vzdálenost je 25 cm.  

DŮLEŽITÉ: nepoužitý otvor pro odvod kouře musí být zakryt příslušným víčkem (viz kapitola 
ROZMĚRY). 

Pro správný provoz zařízení je nezbytné, aby v místě instalace bylo přiváděno dostatečné množství 
vzduchu pro spalování (viz kapitola VENTILACE A VĚTRÁNÍ MÍSTA INSTALACE). 
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POVOLENÁ A NEPOVOLENÁ PALIVA 
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ZAPALOVÁNÍ 

 
 

 

 

ZAPALOVÁNÍ S NÍZKÝMI EMISEMI 
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BĚŽNÝ PROVOZ 

 
 

 

POUŽITÍ TROUBY (JE-LI PŘÍTOMNA) 

Pečící trouba je vybavena osvětlením, které se zapíná vytažením táhla v horní části sporáku napravo pod plotnou 
(viz. obrázek 6 – C). Výměna je podrobně popsána v kapitole „ÚDRŽBA PEČÍCÍ TROUBY“. Po roztopení sporáku  
zamáčkněte přepínací klapku na funkci VAŘENÍ A PEČENÍ (viz. obrázek 6 – B) pro uvedení trouby do provozu. 

Množstvím přiváděného vzduchu pro spalování může být teplota trouby výrazně ovlivněna. Správný chod pro 
pohodlné pečení může být ovlivněn i komínovým tahem a čistotou spalinových cest (obzvláště kolem pečící trouby). 

Tlusté koláče a velké pečeně musí být při pečení umístěny v nejnižší úrovni trouby. Placky, koláče a sušenky se 
pečou ve střední úrovni. Horní úroveň může být použita k rychlému ohřevu nebo grilování. Pečící plech a 
pochromovaná mřížka trouby mohou být umístěny v různých úrovních (viz kapitola Technický popis - příslušenství). 

Při pečení pokrmů s vysokou vlhkostí (ovocné koláče, samotné ovoce,atd…) se může vytvořit v troubě voda 
v podobě páry s kondenzací na stěnách a dvířkách. Je to fyzický jev. Otevřením dveří na krátkou dobu (jednou 
nebo dvakrát, nebo dokonce častěji v případě delší doby pečení) můžete páru z prostoru trouby vypustit a výrazně 
snížit výskyt kondenzátu. 

PROVOZ V PŘECHODNÝCH OBDOBÍ 
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ÚDRŽBA A PÉČE 
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KOMPONENTY Z NEREZOVÉ OCELI 

Očistěte části z nerezové oceli neutrálním (nikoliv abrazivním) mycím prostředkem, pouze za předpokladu, že je 
produkt vychladlý. Použijte ocet k čištění trvalých skvrn. Poté jemným hadříkem vysušte. Nepoužívejte brusný 
papír ani ocelovou drátěnku.  

 

LITINOVÁ PLOTNA A KRUHY NA PLOTNĚ 

 

DŮLEŽITÉ: aby nedošlo ke vzniku rzi v případě, že zařízení bude delší dobu mimo provoz, 
doporučujeme potřít očištěnou litinovou plotnou tukem, když je zařízení vlažné (použijte špek 
nebo kůži ze špeku, vazelínový nebo parafinový olej, nebo olej pro šicí stroje nebo pistolový 
olej). Samozřejmě musí být litinová plotna před dalším použitím vyčištěna a následně vypálena. 
NIKDY nenechávejte hrnce nebo pánve na studené varné plotně. Tím by na plotně mohli 
vzniknout rezavé kruhy, které jsou ošklivé na pohled a obtížně odstranitelné! 
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ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY V PROSTORU KOLEM TROUBY 

Sběrný prostor spalinové cesty může být čištěn z přední části (demontujte plech na dně trouby - obrázek 9), anebo 
shora. Za tímto účelem sejměte kruhy a varnou desku a demontujte kouřovody z litinové objímky na plotně. Čištění 
může být provedeno s pomocí kartáče a vysavače. 

 

STANOVENÍ TEPELNÉHO VÝKONU 

 

  

UPOZORNĚNÍ: Po ukončení čištění musí být všechny díly precizně namontované a utěsněné. 
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

PROBLÉM PŘÍČINA PROBLÉMU ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

Rám sporáku nebo jeho části 
mění barvu. 

Zvýšený tah komínu; 

Otevřený primární vzduch během 
normálního provozu; 

Vyčistěte spalinovou cestu; 

Instalace komínové klapky na 
regulaci tahu (obraťte se na svého 
kominíka); 

Deformace trouby a oprýskaný 
smalt 

Zvýšený tah komínu; 

Otevřený primární vzduch během 
normálního provozu; 

Drobné smaltované oděrky 
neohrožují správné fungování 
zařízení. V případě velkých 
poškození kontaktujte zákaznický 
servis. 

Instalace komínové klapky na 
regulaci tahu (obraťte se na svého 
kominíka); 

Koroze na varné plotně 

Mírný povlak rzi na celém povrchu 
varné desky může záviset na 
vzdušné vlhkosti (pára při vaření 
atd.); 

Zabroušení povrchu litiny; 

Teprve když je deska vychladlá, 
natřete povrch ne kyselinovým 
mazivem (vazelínový nebo 
parafinový olej, špekem nebo kůží 
ze špeku); 

Teprve když je varná plotna vlažná, 
setřete tuk měkkým hadříkem; 
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
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TECHNICKÉ LISTY 
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NEHOŘLAVÝ MATERIÁL 

 

HERMETICKÉ 
UZAVŘENÍ 

 
NEREZOVÁ 
OCEL 

 
VÝPLŇ 

 
KONTROLNÍ 
OTVOR (DVÍŘKA) 

 

Všechny minimální bezpečné vzdálenosti (cm) jsou uvedeny na typovém štítku výrobku a NESMÍ 

klesnout pod stanovené hodnoty (viz PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH - INFORMACE A ZNAČENÍ CE). 



 

38   
 

  

EKOLOGICKÉ 
ZAPALOVÁNÍ 

S NÍZKÝMI 
EMISEMI 

1A – PRIMÁRNÍ VZDUCH 
2A – SEKUNDÁRNÍ VZDUCH 

B – PŘEPÍNACÍ KLAPKA 

POPELNÍK 

 

SPRÁVNÁ 
POZICE 

LITINOVÉHO 
ROŠTU NAD 

POPELNÍKEM 

 

VÝSUVNÝ ÚLOŽNÝ 
PROSTOR 

 
ZÁSTRČKA NENÍ 

SOUČÁSTÍ 
DODÁVKY 

 

DEMONTÁŽ A 
VÝMĚNA 

ŽÁROVKY V 
TROUBĚ 

 

PEČÍCÍ 
TROUBA 

 

OSVĚTLENÍ 
PEČÍCÍ 

TROUBY 
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Přívod externího vzduchu ze 
zadní strany - délka potrubí 

max. 3m. 

 

PŘÍVOD EXTERNÍHO VZDUCHU 

 

Přívod externího vzduchu z 
podlahy - délka potrubí max. 

3m. 

 

Přívod externího od shora – 
POUZE způsobem, který je 

certifikován. 

 

Nehořlavá flexibilní trubka není součástí dodávky. 
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DNO PEČÍCÍ TROUBY JE ODNÍMATELNÉ A SLOUŽÍ JAKO OTVOR PRO MOŽNOST KONTROLY A 

ČIŠTĚNÍ PROSTORU POD TROUBOU. PRO DEMONTÁŽ POVOLTE DVA ŠROUBY V PŘEDNÍ ČÁSTI. 
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VÝKRESY S ROZMĚRY 

 
  

ZÁSTRČKA NENÍ 
SOUČÁSTÍ BALENÍ 

VÝROBKU 

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST KOUŘOVODU A HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ A MATERIÁLŮ CITLIVÝCH NA TEPLO JE 25 CM A MUSÍ 

BÝT DODRŽENA. 

VOLITELNÉ VOLITELNÉ 
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ZÁSTRČKA NENÍ 
SOUČÁSTÍ BALENÍ 

VÝROBKU 

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST KOUŘOVODU A HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ A MATERIÁLŮ CITLIVÝCH NA TEPLO JE 25 CM A MUSÍ 

BÝT DODRŽENA. 

VOLITELNÉ VOLITELNÉ 
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Výrobce si vyhrazuje právo měnit vlastnosti a údaje uvedené v tomto dokumentu kdykoliv a bez 
předchozího upozornění, za účelem zlepšení svých výrobků. 

Tento návod k obsluze tedy nemůže být považován za smlouvu s třetími stranami. 

 
PRO NALEZENÍ NEJBLIŽŠÍHO SERVISNÍHO STŘEDISKA 

KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE NEBO NAHLÉDNĚTE 
NA INTERNETOVÉ STRÁNKY: 

 
WWW.HEDE-KAMNA.CZ 

 

WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM 


