
Vrchní keramické krycí ví ko

Vrchní keramické víko

Vrchní keramická elní deska

Spodní keramická
elní deska

Popis jednotlivých díl  kamen

Levá bo nice - L

Pravá bo nice - P

Dví ka topeništ  / spalovací
komory

1) P ed vlastní montáží zkontrolujte stav obalu výrobku. V p ípad  jeho porušení zjist te, zda nedošlo k

poškození výrobku (pokud ano - ihned reklamujte u p epravce).



Vrchní výstup / odtah spalin
(p íruba napojení kou ovodu)

Otvory pro p ívod vzduchu CPV (EPV)
(možnost montáže ze zadní nebo spodní

strany korpusu).

Šroub zadní
plechové st ny - 8x

Detail - D

2a) Topeništ  kamen ustavte na místo a srovnejte do vodorovné polohy podložením plastových stav cích

noh (dotykových ploch viz list .12 - popis). Zárove  p esn  zam te osu napojení do komínu, dle které je

nutné kamna v tomto kroku umístit! Pokud bude použitý p ívod vzduchu pro CPV (EPV), napojte p ívodní

hadici na p írubu kamen a stáhn te hliníkovou páskou viz. detail na listu .11. Nedemontujte žádné díly na

topeništi (korpusu kamen), povolte pouze šrouby ozna ené v tomto dokumentu viz. list .5 detail "A" a list

.6 detail "C", které vždy po usazení keramických díl  zpetn  dotáhn te.

2b) Plechová zadní st na není pevn  spojená s topeništ m - vkládá se mezi pravou a levou bo nici. Po jejím

usazení ji zajist te šrouby, které jsou sou ástí plech. zadní st ny (viz list .12 - popis). V p ípad  zadního

odvodu spalin, je nutné nejprve usadit pot ebné kou ovody a poté p istoupit k usazení plechové zadní

st ny.
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3) Odtah spalin na zadní stranu topeništ  / korpusu
Na zadní plechové st n  vylomte v pot ebném míst  krytku p edchystaného otvoru a umíst te na p írubu
zadního výstupu spalin jednotlivé pot ebné díly / kou ovody (koleno 90°+ rovný díl) dle konkrétní dispozice.
Následuje odborné napojení do komínu / spalinové cesty.

4) Odtah spalin svisle p es vrchní keramické víko
Na p írubu vrchního odtahu spalin umíst te svisle rovný díl (kou ovod), který je nutné p edem upravit na

požadovaný rozm r! Keramický krycí kroužek (montážní-dilata ní spáry), viz. obrázek, usa te až po

dokon ení montáže vrchního keramického víka

(viz.list .8 bod 9b tohoto montážního návodu).
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Levá bo nice "L" - šipky udávají sm r umíst ní bo nice na korpus

(nahoru k víku a dop edu k dví k m).

Akumula ní tvarovky (sada 3ks)

5) Pokud jsou sou ásti dodávky kamen akumula ní tvarovky (sada 3ks), umíst te je do prostoru kolem

kou ovodu s dostate ném odstupem tak, aby nezasahovaly do místa, kde bude vložena vrchní keramická

elní deska (viz list .1 a .8).
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Fixa ní pružiny spodní
keramické elní desky

DETAIL - A

6) Povolte šrouby vrchního držáku bo ní st ny, nasa  te levou bo nici ozna enou "L" na levou stranu

korpusu kamen - nejprve na fixa ní šrouby spodního držáku a poté zajist te vrchním držákem, nakonec

dotáhn te jeho šrouby.

Vrchní držák levé

bo nice Stav cí element pro fixaci
vrchního víka

Šrouby vrchního držáku

bo nice

Fixa ní šrouby spodního

držáku bo nice
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P ed osazením pravé bo nice

povolte šrouby vrchního

držáku bo nice.

Fixa ní šrouby
spodního držáku
bo nice.

DETAIL - C

DETAIL - B

7) Pod rámek dve í nasa te spodní keramickou elní desku, zamá kn te pružiny a desku podsu te sm rem
doleva za již nasazenou bo ní st nu "L", aby bylo následn  možné osadit pravou bo nici ozna enou "P".
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Fixa ní pružiny vrchní
keramické elní desky

8) Montáž pravé bo nice „P“prove  te stejným zp sobem jako montáž levé bo nice a dotáhn te šrouby
vrchního držáku pravé bo nice. Po osazení pravé bo nice "P" posu te spodní elní keramickou desku
zp t mírn  doprava tak, aby mezi ní a bo nicemi vznikly stejné spáry.

Montážní výkres                                Kachlová kamna 1.3.2016
Platný od:

Valid from:

Gultig seit:

List/Listu:

Sheet/Sheets:

Blatt/Blatter:
  DOLO 1



9a) Vrchní keramickou elní desku nasa  te její spodní hranou na vrchní fixa ní pružiny a se sou asným

tlakem na tyto pružiny zasu te elní desku sm rem dol  až na vrchní hranu krycího rámku dví ek. Poté elní

desku op t srovnejte tak, aby vznikly stejné spáry vlevo i vpravo.

9b) V p ípad  vrchního odtahu spalin - nyní prove  te montáž svislého kou ovodu, který je nutné p edem

upravit na požadovaný rozm r! Poté usa  te keramický kroužek (krycí prstenec montážní dilata ní spáry),

viz obrázek na listu .3 bod .4 a poté pokra ujte s montáží dalších kou ovod  (spalinové cesty).

Montážní výkres                                Kachlová kamna 1.3.2016
Platný od:

Valid from:

Gultig seit:

List/Listu:

Sheet/Sheets:

Blatt/Blatter:
  DOLO 1



10) Nasa  te vrchní keramické víko, vycentrujte a vložte keramické krycí ví ko, pokud je použit zadní odvod

spalin. V p ípad  vrchního odvodu spalin použijte keramický krycí kroužek viz list .3 bod .4.

11) Spáry mezi jednotlivými díly, které vzniknou sestavením kamen, vypl te dodaným spárovacím tmelem

dle pokyn  výrobce.
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13) Pokud byla kamna dodána s lavicí, umíst te ji na pravou nebo levou stranu. Lavice se ke kamn m

pokládá voln  bez dalšího spojování mechanicky nebo tmely.
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Otvor pro p ipojení
CPV (EPV)

P íruba pro p ipojení
CPV (EPV)

1
4

0
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Zadní plechová st na

Vylamovací krytky p ed

chystaných otvor  pro

kou ovody (odvod spalin)

Vylamovací krytky p edchystaných

otvor  pro p ívod CPV (EPV)

Šrouby zadní plechové st ny - 8x

Plastové stav cí nohy - dotykové
plochy (viz list .2 bod 2a)
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