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Poznámka: Zariadenie je vhodné 

iba na vonkajšie použitie.
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Vážený zákazník, 

 
blahoželáme vám k nákupu vášho zariadenia. Pozorne si 

prečítajte nasledujúce informácie a riaďte sa nimi, aby ste 

predišli možnému poškodeniu. Neručíme za škody spôsobené 

nedodržaním pokynov a nesprávnym použitím. Naskenovaním 

nasledujúceho QR kódu získate prístup k najnovším návodom 

na obsluhu a ďalším informáciám o produkte. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

Číslo položky  10032138, 10033266 

Veľkosť výrobku (mm)  540 x 180 x500 

Veľkosť otvoru horáka (mm)  280 x 60 x 70 

Čistá hmotnosť (kg)  12,5 

Určené palivo  95% C2H5OH 

Maximálny objem horáka (l)  0,6 

Celková palivová kapacita zariadenia (l)  0,6 

Spotreba paliva (kg / h)  0,4 

Vykurovací výkon (kW)  3,14 

Odporúčaný minimálny objem miestnosti  105 m3
 

1. Zariadenie používajte iba na dekoratívne a domáce použitie. 

2. Pred inštaláciou a uvedením do prevádzky si prečítajte návod. 

3. Toto zariadenie vyhovuje norme EN16647. 

4. Používajte iba palivo s koncentráciou alkoholu najmenej 95%. 

5. Zariadenie používajte iba v dobre vetranej miestnosti, ktorá nie je menšia 
ako 105 m3. 

6. Nikdy nedávajte palivo do horúceho alebo horiaceho spotrebiča. 

7. Pred zapálením palivo nepreplňujte a opatrne utrite rozliate palivo. 

8. Zariadenie používajte iba v prostredí bez prievanu. 

9. Palivo nezapaľujte, pokiaľ je spotrebič horúci. 

10. Nehýbte zariadením počas prevádzky. 

11. Nikdy nenechávajte malé deti alebo domáce zvieratá bez dozoru v blízkosti 

horiaceho spotrebiča. 

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Nemecko 
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OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

 
 

 

 

 

 

 

Nikdy nedávajte palivo 

priamo do ohňa. 

Nikdy nedávajte 

palivo na horúce 

povrchy. 

Na krb neklaďte 
žiadne predmety. 

 

 

 
 

 

 

Vyhnite sa prievanu. Nefúkajte do ohňa. Nesiahajte do ohňa. 

 

 

 

 

 

 

Neumiestňujte 

zariadenie do blízkosti 

horľavých predmetov. 

Pripravte si vhodný 

hasiaci prístroj. 

Postupujte presne podľa 

pokynov pre palivo. 

 

 

 

 

 

Pripravte si hasičskú 

deku. 

Nevdychujte výpary. 

Dostatočne vetrajte. 

V blízkosti zariadenia je 

zakázané používať 

otvorený oheň a fajčiť. 
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POZOR 

Nebezpečenstvo udusenia! Oheň používa kyslík zo vzduchu v 

miestnosti, v ktorej pôsobí. Miestnosť, v ktorej je tento krb 

inštalovaný, musí byť dobre vetraná a vybavená dostatkom 

čerstvého vzduchu. Nikdy neinštalujte ani neprevádzkujte krb v 

nevetranom suteréne alebo vo vzduchotesnej miestnosti. 

V prípade núdze vytočte číslo 112. Požiar uhaste hasiacim prístrojom na 

báze oxidu uhličitého a potom zatvorte požiarnu komoru, aby sa oheň 

úplne zadusil. Neumiestňujte hasiaci prístroj ďalej ako 30 cm od 

zariadenia. 

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE 

 

 

• Nikdy nenechávajte horiaci alebo horúci krb bez dozoru. 

• Zariadenie musí byť vzdialené najmenej 1 m od horľavých materiálov. 

• Udržujte mimo zariadenia deti a domáce zvieratá. Deti nesmú obsluhovať 

zariadenie. 

• Zariadenie nepoužívajte v miestnostiach s nádržami s kyslíkom alebo 

horľavými parami. 

• Nepoužívajte zariadenie, ak má ktokoľvek v dome alebo v miestnosti 

problémy s dýchaním. 

• Nepoužívajte zariadenie v uzavretých priestoroch. Plameň spotrebúva kyslík. 

• Nikdy neotvárajte palivovú fľašu v blízkosti otvoreného plameňa, inak by sa 

palivo mohlo vznietiť. 

• Nikdy neprenášajte krb, pokiaľ horí alebo je ešte horúci. 

• Po naplnení krbu nasaďte uzáver fľaše a odstráňte palivo z priestoru okolo 

krbu, než krb zapálite. 

• Sklo sa zahrieva, keď je zapálené, a zostáva horúce ešte nejaký čas po zhasnutí 

plameňa. Nedotýkajte sa žiadnych sklenených povrchov. Vzhľadom na vysoké 

povrchové teploty držte mimo zariadenia deti, domáce zvieratá, odevy, 

textílie a nábytok. 

• Na zapálenie používajte iba predĺžený zapaľovač. Udržujte svoju tvár, telo a 

predmety mimo krbu, ruku držte ďaleko od seba a tak zapáľte oheň. 

• Nezakrývajte a nezabráňujte ohňu. 

• Zariadenie nepoužívajte na varenie. 

• Pred dotykom, pohybom alebo doplnením nechajte krb aspoň 15-20 minút 

vychladnúť. 

• Pri krbe urobte rovnaké opatrenia ako pri otvorenom ohni (ohnisko, gril a 

ďalšie výrobky s otvoreným ohňom). 
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POZOR 

Riziko popálenia! Krb a povrchy sú počas používania veľmi 

horúce. Nedotýkajte sa ho a držte deti a domáce zvieratá 

mimo krbu. 

• Tieto pokyny sú súčasťou zariadenia. Zariadenie používajte iba na dekoratívne 

a domáce použitie. 

• Uistite sa, že stena, stôl alebo podlaha, na ktorú tento výrobok umiestnite, 

unesie hmotnosť. 

• Vetracie otvory nesmú byť zakryté ani zabudované. 

• Na zariadenie neklaďte žiadne horľavé predmety. 

• Dávajte pozor na typ steny, ku ktorej je možné zariadenie pripevniť. 

• Zaobstarajte si vhodný hasiaci prístroj a protipožiarnu prikrývku a zaistite, aby 

sa vhodné hasiace zariadenie nachádzalo do 1 metra od zariadenia. 

• Zariadenie nepoužívajte v prievane. 

• Dodržujte miestne zákony. 

• Zariadenie používajte iba na dobre vetranom mieste. 

• Nezapaľujte zariadenie, pokiaľ je ešte horúce. 

• Konštrukcia zariadenia sa nesmie meniť. 

• Používajte iba náhradné diely, ktoré boli schválené výrobcom. 

• Prevádzka viacerých zariadení je povolená iba vtedy, ak je výkon menší alebo 

rovný 4,5 kW / h a je venovaná pozornosť dodatočnému vetraniu miestnosti. 

• Pred zapálením spotrebiča odstráňte rozliate palivo. 

• Po naplnení skontrolujte, či nie je palivová komora preplnená. Ak je komora 

preplnená, odstráňte prebytočné palivo. 

• Zariadenie nie je vhodné na nepretržitú prevádzku. 

• Používajte iba palivo špecifikované výrobcom. 

• Palivo skladujte na ohňovzdornom mieste. 
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MONTÁŽ 

Rozsah doručenia 

 

 
 
 
 
 
 

Montáž 
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Poznámka: Niektoré lacné alkoholy obsahujú škodlivé prísady, ako napríklad 

metanol, ktoré sú zdraviu škodlivé. 

 

UVEDENIE DO PREVÁDZKY A PREVÁDZKA 
 

• Toto zariadenie pracuje s prchavým alkoholom a má nízky bod vzplanutia. Na 

zaistenie správnej inštalácie by ste mali nechať kompetentnú osobu 

skontrolovať miestnosť, v ktorej chcete zariadenie nastaviť, aby vám mohla 

poradiť, kde by malo byť zariadenie najlepšie umiestnené. 

• Zariadenie nainštalujte podľa tohto návodu na obsluhu. 

• V okruhu 50-60 cm okolo zariadenia by mal byť materiál, ktorý je ťažké zapáliť 

alebo ktorý nevedie teplo. 

• Dbajte na to, aby bol stolný / voľne stojací krb položený na rovnom povrchu 

(stôl / podlaha) a aby ste sa ho nemohli náhodne dotknúť pri prechádzaní. 

Zabráňte kontaktu detí s plynovým krbom. 

• Dávajte pozor, aby ste nepoužívali plynový krb (ak ho používate vonku) v 

silnom vetre, pretože to predstavuje riziko požiaru. 

 

Návod na obsluhu 

• Alkohol použitý v krbe by mal byť skladovaný na tienistom a bezpečnom 

mieste. 

• Používajte 95% alkohol získaný z biomasy alebo alkohol predávaný výrobcami 

plynových krbov. 

• 95% alkohol získaný z energie biomasy = etanol rafinovaný z rastlín. 
 

 

• Zaistite, aby sa v blízkosti plynového krbu nenachádzali deti. 

• Neblokujte zariadením žiadne vstupy ani výstupy. 

 

Zapálenie 

• Do horáka nalejte alkohol až 1-2 cm pod otvor horáka. 

• Ak dôjde k rozliatiu alkoholu, pred zapnutím zariadenia ho utrite a nechajte 

zaschnúť. 

• Nepridávajte alkohol, pokiaľ je zariadenie zapnuté. Palivá je možné pridávať 

iba vtedy, ak je plameň vypnutý. Pred doplnením paliva nechajte zariadenie 

10-20 minút vychladnúť. 

• Ovládaciu tyč, ktorá je súčasťou dodávky, namočte do alkoholu, zapáľte a 

vložte do horáka. 

• Pri zapaľovaní plynového krbu dbajte na to, aby ostatní ľudia dodržiavali 

minimálny odstup 20-30 cm od krbu, pretože pri prvom zapálení môže dôjsť k 

miernemu vznieteniu. 

 

Uhasenie ohňa 

• Oheň automaticky zhasne, keď je alkohol úplne spálený (asi po 2,5 hodinách). 

• Ak chcete oheň uhasiť vopred, zatvorte otvor horáka riadiacou tyčou. 
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Varovanie: Riziko popálenia 

Zariadenie je počas prevádzky horúce. Nedotýkajte sa, kým 

nevychladne.Zariadenie je počas prevádzky horúce. Nedotýkajte sa, 

kým nevychladne. 

 

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ 
 

Ak už horák nesvieti, použite handru namočenú v alkohole na vyleštenie. 
 

 
Zariadenie je potrebné čistiť mäkkou handričkou a teplou vodou. 

 

Nepoužívajte saponáty ani nič iné s abrazívami zložkami, poškriabete tým povrch 

zariadenia. 

 

Povrchy môžu po určitom čase používania zhnednúť - k tomu dochádza v dôsledku 

zahrievania ocele a nejde o chybu výrobku. 

 

Nádoby na bioetanol by ste mali pravidelne čistiť kefkou a teplou vodou s 

prídavkom čistiaceho prostriedku. 

 

VÝROBCA 
 

 

Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlín 

 



 

 



 

 

 


