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Spodaj	naveden	EDILKAMIN	S.p.a.	z	registriranim	sedežem	
na	naslovu	-	ters	at	Via	Vincenzo	Monti	47	-	20123	Milano	-	
Italija	-	VAT	IT00192220192

Z	vso	odgovornostjo	zagotavlja,	da:
Je	peletna	peč	navedena	spodaj,	skladna	z	EU	uredbo
305/2011	(CPR)	in	harmonizirana	z	EU	standardom
EN	14785:2006

PELETNA	PEČ,	proizvajalec	EDILKAMIN,	model	CHERIE	UP

SERIJSKA	ŠT.:	Glej	ploščico	na	izdelku
CHERIE	UP:	Izjava	glede	moči:	(DoP	-	EK	No.	043):

Prav	tako	izjavlja	da:
CHERIE	 UP	 peč	 na	 lesne	 pelete	 zadovoljuje	 zahteve	
naslednjih	evropskih	direktiv:
2014/35/EC	–	Nizko	napetostna	direktiva
2014/30/EC	 –	 Direktiva	 glede	 elektromagnetne	
kompatibilnosti

Uvod  3

Varnostne informacije  4

Dimenzije  5

Tehnični podatki  6

Odpakiranje  7

Montaža jeklenih oblog  9

Montaža keramičnih oblog 13

Montaža steklenih oblog  19

Montaža oblog iz kamna  24

Montaža  28

Uporaba  32

Vzdrževanje  43

Odpravljanje napak  46

KAZALO

UPORABNIK/INŠTALATER

Originalni jezik teh navodil je italijanski.



3

S
LO

VE
N

S
K

O

Draga	gospa/gospod

Čestitke	ob	izbiri	našega	produkta.

Prosimo	 skrbno	 preberite	 ta	 dokument	 pred	 uporabo	

produkta,	 saj	 si	 boste	 na	 ta	 način	 zagotovili	 najboljše	

delovanje	in	popolno	varnost.

Ta	 navodila	 so	 sestavni	 del	 izdelka.	 Prosimo	 vas,	 da	 jih	

hranite	 vso	 življenjsko	 dobo	 izdelka.	Če	 jih	 izgubite,	 lahko	

zaprosite	 za	 novo	 kopijo	 pri	 prodajalcu	 ali	 jo	 poiščete	 na	

www.edilkamin.com.

Namembnost navodil
Ta	navodila	so	namenjena:

•				tistim,	ki	uporabljajo	izdelek	doma	(“UPORABNIK”);

•				Inštalaterjem,	ki	bodo	izdelek	montirali	(“INSTALATER”).	

Ciljna	 publika	 za	 vsako	 stran	 je	 navedena	 v	 pasu	 na	 dnu	

vsake	strani	(UPORABNIK	ali	INSTALATER).

Splošne informacije
Po	 razpakiranju	 produkta	 preverite	 stanje	 in	 celovitost	

dobave.	 V	 primeru	 napake,	 nemudoma	 kontaktirajte	

dobavitelja,	 kjer	 ste	 kupili	 izdelek	 ter	mu	 zagotovite	 kopijo	

garancijske	knjižice	in	kopijo	računa.

Naprava	se	mora	montirati	in	uporabljati	skladno	z	lokalnimi	

in	 nacionalnimi	 predpisi	 ter	 evropskimi	 direktivami.	 Pri	

montaži,	 za	 vse	 kar	 ni	 posebej	 specificirano	 v	 navodilih,	

upoštevajte	lokalne	predpise.

Diagrami	 v	 teh	 navodilih	 so	 ilustrativne	 narave;	 slednji	 se	

ne	 nanašajo	 vedno	 na	 vaš	 izdelek	 in	 niso	 zavezujoči	 na	

katerikoli	način.

POMEN SIMBOLOV
V	nekaterih	delih	navodil	so	uporabljeni	sledeči	simboli.

INFORMACIJA: 
Če	ne	boste	upoštevali	teh	zahtev	lahko	
slednje	vodi	do	nedelovanja	produkta.

POZOR: 
Pozorno	preberite	in	razumite	tozadevno	
sporočilo,	 saj	 lahko	 neupoštevanje	
teh	 navodil	 vodi	 do	 resnih	poškodb	na	
izdelku	in	ogrozi	varnost	uporabnikov

OPERACIJSKO ZAPOREDJE:
sledite	navodilom	za	opisano	operacijo

Identifikacija izdelka ter garancija.
Produkt	je	označen	z	edinstveno	številko,	serijsko	številko,	ki	

je	navedena	na	garancijski	izjavi	znotraj	produkta.

Prosimo	obdržite:

• garancijsko	izjavo,	ki	spremlja	produkt

• račun	nakupa	izdelka,	ki	vam	ga	je	izstavil	dobavitelj

• izjavo	o	skladnosti,	ki	vam	jo	je	izstavil	monter.

Garancijski	 pogoji	 so	 navedeni	 na	 garancijskem	 listu,	 ki	

spremlja	izdelek.

Prvi zagon naprave 	je	zahtevan	s	strani	avtoriziranega	
servisnega	tehnika,	v	skladu	z	UNI		10683,	in	se	ga	priporoča	

za	zagotovitev	najboljših	rezultatov/delovanja	izdelka.

Zagon	je	sestavljen	iz:

•	 preverbe	 dokumentacije	 izdelka	 (izjava	 o	

skladnosti)	in	ustreznosti	same	montaže;

•	 kalibracije	samega	 izdelka	za	samo	namembnost	

le	tega

•	 pojasnitev	 delovanja	 in	 upravljanja	 izdelka	

končnemu	 uporabniku	 ter	 predaja	 celotne	 dokumentacije			

(servisno	poročilo	o	zagonu).

Kvaliteten	 in	 pravilen	 zagon	 naprave	 zagotavlja,	 da	 bo	

slednja	delovala	varno	in	učinkovito.

Zagon	 s	 strani	 pooblaščenega	 serviserja	 je	 nujen	 za	

veljavnost	garancije	proizvajalca.	Garancija	je	veljavna	samo	

v	državi,	kjer	je	bil	izdelek	prodan.

Če	naprava	ni	 zagnana	s	strani	pooblaščenega	serviserja,	

Edilkamin	 ne	 bo	 nudil	 servisa	 pod	 garancijo.	 Glejte	

garancijsko	knjižico	glede	detajlov.	Zgornji	pogoji	ne	vplivajo	

na	zakonska	določila	glede	pravne	odgovornosti.

Garancija	 krije	 samo	 dokazljive	 proizvodne	 napake	 in	 na	

primer	 ne	 težave	 ki	 so	 posledica	 nepravilne	 montaže	 ali	

kalibracije.	

UPORABNIK/INŠTALATER
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VARNOSTNE INFORMACIJE

Izdelek	 ni	 konstruiran	 za	 upravljanje	 s	 strani	 ljudi,	
vključno	otroki,	katerih	fizične,	senzorične	ali	mentalne	
kapacitete	so	omejene.
•	 Ta	izdelek	ni	namenjen	kuhanju.
•	 Produkt	 je	 načrtovan	 za	 zgorevanje	 lesnih	
pelet	po	standardu	UNI	EN	ISO	17225-2	kategorije	A1,	
v	količinah	in	na	način	kot	opisano	v	teh	navodilih.
•	 Izdelek	 je	 načrtovan	 za	 uporabo	 v	 zaprtih	
prostorih,	kjer	vlada	normalna	vlažnost.
•	 Izdelek	se	mora	hraniti	na	suhem	 in	ne	sme	
biti	izpostavljen	slabemu	vremenu.
•	 Garancijske	 pogoje	 najdete	 v	 priloženi	
garancijski	knjižici:	ne	Edilkamin	in	tudi	ne	prodajalec	
nista	odgovorna	za	poškodbe,	ki	so	rezultat	nepravilne	
montaže	ali	vzdrževanja.

Varnostne	rizike	lahko	povzročijo,	med	drugim,	tudi:
•	 Montaža	 na	 neprimerni	 lokaciji,	 še	 posebej	
na	 takšni,	 kjer	 obstaja	 nevarnost	 požara.	 NE	
INSTALIRAJTE	IZDELKA	NA	LOKACIJI,	KJER	LAHKO	
PRIDE	DO	POŽARA.
•	 kontakt	 z	 ognjem	 in	 vročimi	 deli	 (npr.	 steklo	
in	 cevi).	 NE	 SE	 DOTIKATI	 VROČIH	 DELOV	 in	 pri	
izklopljenem,	 ampak	 še	 vročem	 produktu,	 vedno	
uporabite	dobavljeno	rokavico.	V	nasprotnem	primeru	
se	lahko	opečete.
4	 •	 Kontakt	 z	 interno	 električno	 opremo	
pod	napetostjo.
NE	 DOSTOPAJTE	 DO	 INTERNIH	 ELEKTRIČNIH	
KOMPONENT,	 MEDTEM,	 KO	 JE	 NAPRAVA	 POD	
NAPETOSTJO.	Nevarnost	elektro	šoka!
•	 uporaba	neprimernih	produktov	za	vžig	 (npr.	
alkohol).	 NE	 PRIŽIGAJTE	 PLAMENA	 S	 TEKOČIMI	
SPREJI	ALI	PLAMENICAMI.	Lahko	se	resno	opečete	in	
poškodujete	lastnino	in	ljudi.
•	 ne	 uporabljate	 drugega	 goriva	 kot	 pa	 samo	
lesnih	 pelet.	 NE	 SEŽIGAJTE	 SMETI,	 PLASTIKE	
ALIKARKOLI	DRUGEGA	KOT	LES	V	KAMINU.	Riskirate	
umazanje	 izdelka,	 požar	 v	 dimniku	 in	 onesnaženje	
okolja.
•	 Nikoli	 ne	 čistite	 vroče	 peči.	 NE	 ČISTITI	
VROČEGA	 PEPELA.	 Ogrožate	 sesalec	 in	 uhajanje	
dima	v	prostor.
•	 Čiščenje	 dimovoda	 z	 različnimi	 snovmi.	
NIKOLI	 NE	 ČISTITE	 Z	 VNETLJIVIMI	 PRODUKTI.		
Obstaja	nevarnost	ognja	ali	povratnega	ognja.
 
•	 čiščenje	stekla	z	neprimernimi	izdelki.
	 NE	ČISTITI	STEKLA,	KO	JE	VROČE,	Z	VODO	
ALI	S	ČISTILI,	DRUGIMI	KOT	POSEBEJ	ZA	ČIŠČENJE	
STEKLA	ALI	SUHO	KRPO.	Obstaja	nevarnost	razpok	v	

steklu,	kot	tudi	trajna	in	nepopravljiva	škoda	na	samem	
steklu.
•	 bližina	 gorljivih	 materialov	 bližje	 izdelku,	 kot	
so	 v	 teh	 navodilih	 navedene	 varnostne	 razdalje.	 NE	
POLAGAJTE	 PERILA	 NA	 IZDELEK.	 NE	 PUŠČAJTE	
STOJALA	ZA	PERILO	BLIŽJE	IZDELKU	KOT	NAVAJAJO	
VARNOSTNA	 NAVODILA.	 Ne	 shranjujte	 gorljive	
tekočine	blizu	naprave.	Obstaja	možnost	požara.
•	 bližina	 gorljivih	 materialov	 bližje	 izdelku,	 kot	
so	 v	 teh	 navodilih	 navedene	 varnostne	 razdalje.	 NE	
POLAGAJTE	 PERILA	 NA	 IZDELEK.	 NE	 PUŠČAJTE	
STOJALA	ZA	PERILO	BLIŽJE	IZDELKU	KOT	NAVAJAJO	
VARNOSTNA	 NAVODILA.	 Ne	 shranjujte	 gorljive	
tekočine	blizu	naprave.	Obstaja	možnost	požara.
•	 uporaba	izdelka	kot	podpornika	ali	lestev	(NE	
PLEZAJTE	NA	IZDELEK	TER	GA	NE	UPORABLJAJTE	
KOT	PODPORO).	S	tem	ogrožate	lastnino	in	ljudi.
•	 uporaba	 izdelka	 z	 odprtimi	 vrati.	 NE	
UPORABLJAJTE	 IZDELKA	 Z	 ODPRTIMI	 VRATI.	 Za	
boljšo	 zaščito	 izdelka	 lahko	 uporabite	 vzmet,	 ki	
omogoča	avtomatsko	zaprtje	vrat.
•	 odpiranje	vrat	z	izpadanjem	žerjavice.
	 NIKOLI	ne	mečite	 žerjavice	 ven	 iz	 izdelka.	S	
tem	lahko	povzročite	požar.
•	 Uporaba	vode	v	primeru	požara.	POKLIČITE	
REŠEVALCE	v	primeru	požara.
•	 Če	 ste	 v	 kakršnihkoli	 dvomih,	 ne	 ukrepajte,	
ampak	 prosimo	 kontaktirajte	 vašega	 prodajalca	 ali	
monterja.

Zaradi	 varnostnih	 razlogov	 preberite	 navodila	 za	
uporabnika,	ki	so	vključena	v	teh	navodilih.

UPORABNIK/INŠTALATER
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DIMENZIJE

DIMENZIJE	(cm)

UPORABNIK/INŠTALATER

57

62

11
5 Ø	8	cm	

dimni	plini

33

13

11
5

57

Ø	4	cm	
sveži	zrak

42

Ø	8	cm	
kanal	za	vroč	zrak		*

*	seti	kanalov	za	vroč	
zrak	so	opcijsko
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Navedeni	podatki	so	ilustrativne	narave	in	podani	s	strani	neodvisnega	inštituta.
EDILKAMIN	s.p.a.	si	pridržuje	pravico,	da	modificira	izdelek	brez	predhodne	najave	z	namenom	izboljšanja	izdelka.

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Moč 230	Vac	+/-	10%	50	Hz
Povprečna		poraba	pri	delovanju 50	-	80	W	
Zagonska	moč	(pri	startu) 300	W	
Frekvenca	daljinskega	upravljalnika	 	2,4	GHz	
Varovalka	matične	plošče Fuse		4	AT,	250	Vac	5x20	

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

TEHNIČNE KARAKTERISITKE glede na EN 14785
Spodnji	podatki	so	le	smernice	in	so	bili	ugotovljeni	s	strani	certificiranega	inštituta	pod	pogoji,	ki	jih	narekuje	
naveden	standard.

CHERIE UP

Nominalna	moč Minimalna	moč

Razpoložljiva	moč 11,2 5,5 kW

Izkoristek	 90,0 93,3 %

Emisije	CO	13%	O2 0,016 0,044 %

Temperatura	dimnih	plinov 179 109 °C

Poraba	goriva 2,5 1,2 kg/h

Kapaciteta	zalogovnika 26 kg

Vlek 12	 10	 Pa

Avtonomnost 10 22 ore

Ogrevalni	volumen	* 285 m3

Premer	izhoda	dimnih	plinov	(moški	priključek) 80 mm

Premer	zajema	svežega	zraka	(moški	priključek) 40 mm

Premer	kanalov	vročega	zraka 80 mm

Teža	vključno	z	embalažo		(jeklo/steklo/kamen) 214/230/207/271 kg

TEHNIČNI PODATKI ZA DIMENZIONIRANJE DIMNIKA 
slednji	morajo	v	vsakem	primeru	ustrezati	smernicam	v	teh	navodilih	in	lokalnim	predpisom

Nominalna	moč Minimalna	moč

Temperatura	dimnih	plinov	na	izhodu	iz	peči 215 130 °C

Minimalni	vlek 0,01 Pa

Volumen	dimnih	plinov 7,2 4,3 g/s

UPORABNIK/INŠTALATER
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ODPAKIRANJE

INŠTALATER

NASTAVLJIVE NOGE
Peč	 ima	 štiri	 nastavljive	 noge	 za	 prilagoditev	
neravnim	tlem.
Slednje	se	lahko	nastavi	tako,	da	se	rahlo	dvigne	
peč.	 Zaradi	 potrebe	 po	 zadostnem	 pretoku	
svežega	zraka	za	hlajenje,	prosimo,	da	zagotovite	
višino	nog	vsaj	en	centimeter.

PRIPRAVA IN RAZPAKIRANJE
Embalažni	material	ni	ne	strupen	in	ne	škodljiv	ter	ne	
potrebuje	posebne	odstranitve.
Uporabnik	 je	 odgovoren	 za	 odgovorno	 skladiščenje,	
odstranitev	 in/ali	 recikliranje	 slednjega	 skladno	 z	
zakonodajo.

PAKIRANJE 
CHERIE UP STEEL 
Pakiranje	vsebuje:
• konstrukcijo	peči
• škatlo	z	jeklenimi	stranicami
• škatlo	s	spodnjo	sprednjo	stranico,	konzolami	 in	

drobnimi	deli
• škatlo	s	pokrovom	iz	litega	železa
CHERIE UP CERAMIC
Pakiranje	vsebuje:
• konstrukcijo	peči
• škatlo	s	keramičnimi	stranicami
• škatlo	s	spodnjo	sprednjo	stranico,	konzolami	 in	

drobnimi	deli
• škatlo	s	pokrovom	iz	keramike
CHERIE UP GLASS
Pakiranje	vsebuje:
• konstrukcijo	peči
• škatlo	s	steklenimi	stranicami
• škatlo	s	spodnjo	sprednjo	stranico,	konzolami	 in	

drobnimi	deli
• škatlo	s	pokrovom	iz	litega	železa
CHERIE UP STONE
Pakiranje	vsebuje:
• konstrukcijo	peči
• škatlo	s	stranicami
• škatlo	s	spodnjo	sprednjo	stranico
• škatlo	s	pokrovom	iz	litega	železa

Paket	 s	 pečjo	 vsebuje:	 garancijsko	 izjavo,	 zaščitno	
rokavico,	 navodila,	 priključni	 kabel,	 napravo	
za	 aktivacijo	 sistema	 za	 čiščenje	 (glej	 poglavje	
‘vzdrževanje’).	Ročica	za	odpiranje	vrat	se	nahaja	na	
paleti.

Vedno	 premikajte	 peč	 vertikalno	 z	
ustrezno	opremo	in	skladno	z	varnostnimi	
smernicami.
Ne	 obračajte	 paketa	 in	 ravnajte	 z	 vsemi	
deli	pozorno	in	skrbno.

ODSTRANITE IZDELEK S PALETE (VSI 
MODELI)
Peč	je	pritrjena	na	paleto	s	štirimi	konzolami:
dve	 sta	 spredaj	 in	 dve	 zadaj.	 Odvijte	 oba	 vijaka	 na	
posamezno	konzolo.
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JEKLENE OBLOGE

Kot	je	navedeno	v	poglavju	‘Pakiranje’,	se	jeklene	obloge	nahajajo	v	treh	ločenih	škatlah.
• škatla	z	jeklenimi	stranicami
• škatla	s	spodnjo	sprednjo	stranico,	konzolami	in	drobnimi	deli
• škatla	s	pokrovom	iz	litega	železa

2

1

1

2

5

škatla	z	jeklenimi	stranicami

škatla	s	pokrovom	iz	litega	železa

škatla	s	spodnjo	sprednjo	stranico,	konzolami	in	drobnimi	deli

3

4

INŠTALATER

ohranite	to	za	sestavo	oblog
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Opis Referenca 
na sliki

Količina

Stranica	(spodaj	desno	ali	zgoraj	
levo)

(1) 2

Stranica	(spodaj	levo	ali	zgoraj	
desno

(2) 2

Konzole	za	pritrditev	stranic	in	
drobnih	delov

(3) konzole	za	stranice	(2	na	stranico)	podložke,	matice,	M5	
vijaki	4	M5	nazobčane	podložke	za	stranice	20	M6	vijakov	in	

M6	nazobčane	podložke	za	sprednjo	stranico

Spodnja	sprednja	stranica (4) 1

Litoželezni	pokrov (5) 1

1. Odstranite pokrov rezervoarja za pelete

Odvijte	krilate	matice	na	spodnji	strani	in	odstranite	pokrov	rezervoarja	za	pelete	tako,	da	ga	potegnete	naprej.	To	vam	
bo	omogočilo,	da	lahko	namestite	pokrov	in	privijete	stranice.

2. Sestava in pritrjevanje stranic na konstrukcijo

Na	vsaki	strani,	odstranite	kovinske	podporne	vijake	in	odstranite	kovinske	podpore.

Krilate	matice

Vijaki	 za	 pritrditev	 kovinske	
podpore

Kovinska	
podpora

JEKLENE OBLOGE

INŠTALATER
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Za	sestavo	obeh	delov	priporočamo,	da	ju	postavite	na	oblikovan	kos	iz	polistirena	in	sledite	naslednjim	korakom

vijak

podložka

matica

INŠTALATER

Središčni	distančnik

1

1

1.	 postavite	oba	dela	skupaj,	namestite	sredinski	distančnik	in	ju	privijačite	skupaj	(1);

oblikovan	polistirenski	kos

OPOMBA.	 Lahko	 se	 zgodi,	 da	 se	 linija	 (zakrivljenost)	 stranic	 ne	 sklada	 povsem	 z	 linijo	 konzol.	 V	 tem	primeru	 z	
rokami	 prilagodite	 pozicijo,	 da	 se	 ujema	 in	 nato	 privijte	 vijake	 na	 konzolo.	 Za	 slednje	 ne	 uporabljajte	 orodja,	 da	
ne	poškodujete	stranico.	Ko	je	pozicija	stranic	pravilna,	privijte	vijake,	medtem,	ko	je	stranica	pravilno	nameščena.	
Slednje	bo	onemogočilo	dotikanje	z	vrati	med	uporabo	peči.

JEKLENE OBLOGE
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2.	Namestite	konzole.	Pritrdite	vijake	in	vstavite	tudi	matice	ter	podložke	na	zgornji	in	spodnji	strani.

OPOMBA	Za	boljše	 razumevanje	pozicioniranja,	 spodnja	slika	prikazuje	komponente	v	 vertikalnem	prikazu,	 kljub	
temu	pa	priporočamo,	da	slednje	naredite	v	horizontalnem	položaju	s	pomočjo	oblikovanega	polistirenskega	kosa.

INŠTALATER

vijak

podložka

konzola

konzola

matica

vijak

JEKLENE OBLOGE

podložka

črna	nazobčana	

črna	nazobčana	podložka	

nazobčana	podložka	
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3.	namestite	jekleno	podporo.	Pritrdite	vijake	in	vstavite	tudi	matice	ter	podložke	spodaj	in	zgoraj,	samo	na	eni	strani

OPOMBA.	Lahko	se	zgodi,	da	se	 linija	(zakrivljenost)	stranic	ne	sklada	
povsem	z	linijo	konzol.	V	tem	primeru	z	rokami	prilagodite	pozicijo,	da	se	
ujema	in	nato	privijte	vijake	na	konzolo.	Za	slednje	ne	uporabljajte	orodja,	
da	ne	poškodujete	stranico.	Ko	je	pozicija	stranic	pravilna,	privijte	vijake,	
medtem,	 ko	 je	 stranica	 pravilno	 nameščena.	 Slednje	 bo	 onemogočilo	
dotikanje	z	vrati	med	uporabo	peči.

(V)

(V)

(V)

Poskrbite,	 da	 je	 centralni	 distančnik	 nameščen	 v	
‘utor’	na	kovinski	podpori.

centralni	distančnik

“utor”	na	kovinski	podpori

INŠTALATER

JEKLENE OBLOGE

podložka

matica

nazobčana	podložka
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Nato	zataknite	sestavljeno	stranico	skupaj	s	kovinsko	podporo	na	konstrukcijo	peči	(znotraj	rež)	in	ponovno	privijte	
vijake,	ki	držijo	kovinsko	podporo.

vijaki	za	pritrditve	kovinske	podpore

3. Pritrditev spodnje sprednje stranice
Odprite	vrata	zgorevalne	komore	s	pomočjo	odstranljive	ročice.	Zataknite	spodnjo	sprednjo	stranico	(4	zatiči,	dva	na	
stran)	in	jo	pritrdite	z	M6	imbus	vijaki	ter	nazobčanimi	podložkami.

pritrdite	 z	 M6	
imbus	 vijaki	 in	
n a z o b č a n i m i	
podložkami

4. Namestitev pokrova
Namestite	pokrov	tako,	da	ga	vstavite	na	dva	moznika.
Ponovno	namestite	pokrov	rezervoarja	za	pelete	in	ga	pričvrstite
s	krilatimi	maticami,	ki	se	ju	je	odstranilo	v	koraku		1

INŠTALATER

JEKLENE OBLOGE
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KERAMIČNE OBLOGE

4

f
c
g

h

i l

a
b

d

m

e

Kot	je	navedeno	v	poglavju	‘Pakiranje’,	se	jeklene	obloge	nahajajo	v	treh	ločenih	škatlah.
• škatla	s	keramičnimi	stranicami
• škatla	s	spodnjo	sprednjo	stranico,	konzolami	in	drobnimi	deli
• škatla	s	keramičnim	pokrovom

2

1 5

škatla	s	keramičnimi	stranicami	 škatla	s	keramičnim	pokrovom

škatla	s	spodnjo	sprednjo	stranico,	konzolami	in	drobnimi	deli

3

Opis Referenca na 
sliki

Količina

Stranica	(spodaj	desno	ali	zgoraj	levo) (1) 2

Stranica	(spodaj	levo	ali	zgoraj	desno) (2) 2

Konzole	za	pritrditev	stranic	in	drobnih	delov (3) konzole	za	stranice	(2	na	stranico)	podložke,	
matice,	M5	vijaki	4	M5	nazobčane	podložke	
za	stranice	20	M6	vijakov	in	M6	nazobčane	

podložke	za	sprednjo	stranico

Spodnja	sprednja	stranica (4) 1

Keramični	pokrov (5) 1

INŠTALATER
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KERAMIČNE OBLOGE

INŠTALATER

1. Odstranite pokrov rezervoarja za pelete

Odvijte	krilate	matice	na	spodnji	strani	in	odstranite	pokrov	rezervoarja	za	pelete	tako,	da	ga	potegnete	naprej.	To	vam	
bo	omogočilo,	da	lahko	namestite	pokrov	in	privijete	stranice.

2. Sestava in pritrjevanje na konstrukcijo

Na	vsaki	strani,	odstranite	kovinske	podporne	vijake	in	odstranite	kovinske	podpore.

krilate	matice

vijaki	za	pritrditev	kovinske	podpore

kovinska	
podpora
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INŠTALATER

KERAMIČNE OBLOGE

Za	sestavo	obeh	stranic:	
Postavite	 oba	 keramična	 elementa	 drug	 poleg	 drugega,	 pozicionirajte	 štiri	 podložke	 na	 vsak	 element,	 nastavite	
kovinsko	podporo	in	jo	pričvrstite	s	štirimi	vijaki	in	podložkami	za	vsak	element

M4	vijaki

kovinska	podpora

podložka

Keramični	element

distančnik

sestavljena	stranica

Ne	 uporabljati	 prekomerne	 sile	 pri	
pričvrstitvi	 vijaka	 v	 navojni	moznik,	 da	 ga	
ne	zlomite.

podložka

M4	vijaki
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INŠTALATER

KERAMIČNE OBLOGE

Nato	zataknite	sestavljeno	stranico	skupaj	s	kovinsko	podporo	na	konstrukcijo	peči	(znotraj	rež)	in	ponovno	privijte	
vijake,	ki	držijo	kovinsko	podporo.

vijaki	za	pritrditev	kovinske	podpore
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KERAMIČNE OBLOGE

INŠTALATER

3. Sestava in pritrditev spodnje sprednje stranice
Sestavite	sprednjo	stranico	tako,	da	pozicionirate	konzole	(eno	na	stran)	in	jih	pritrdite	z	vijaki

Pritrdite	 z	 M6	
imbus	vijaki

Odprite	vrata	zgorevalne	komore	s	pomočjo	odstranljive	ročice.	Zataknite	spodnjo	sprednjo	stranico	(4	zatiči,	dva	na	
stran)	in	jo	pritrdite	z	M6	imbus	vijaki	ter	nazobčanimi	podložkami

rondella

vite	M4

Za	boljšo	pozicijo	pokrivanja	je	potrebno	postaviti	podložke,	kot	prikazano	spodaj	*

*	

*	
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KERAMIČNE OBLOGE

INŠTALATER

4. Namestitev pokrova
Namestite	pokrov	tako,	da	ga	vstavite	na	dva	moznika.
Ponovno	namestite	pokrov	rezervoarja	za	pelete	in	ga	pričvrstite	s	krilatimi	maticami,	ki	se	ju	je	odstranilo	v	koraku	1.

Za	boljši	prekrivni	položaj	namestite	podložke*

*	

*	

*	

*	
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2

4

STEKLENE OBLOGE

Kot	je	navedeno	v	poglavju	‘Pakiranje’,	se	jeklene	obloge	nahajajo	v	treh	ločenih	škatlah.
• škatla	s	steklenimi	stranicami
• škatla	s	spodnjo	sprednjo	stranico,	konzolami	in	drobnimi	deli
• škatla	z	litoželeznim	pokrovom

1

škatla	s	steklenimi	
stranicami

	škatla	s	spodnjo	sprednjo	stranico,	konzolami	in	drobnimi	deli

4

Opis Referenca na sliki Količina

Steklena	stranica	 (1) 2

Konzole	za	pritrditev	stranic	ter	
drobni	deli

(2) 4	konzole	za	steklene	stranice
8	silikonskih	podložk	za	stranice

6	gumijastih	uvodnic
12	samoreznih	vijakov	4.2x9.5

8	M6	matic
20xM6	vijakov	za	spred.	stranico

Spodnja	sprednja	stranica	ter	
polnilni	profil

(3) 1

Litoželezni	pokrov	 (4) n°1

škatla	z	litoželeznim	p
okrovom

3

*	*	

INŠTALATER



21

S
LO

VE
N

S
K

O

STEKLENE OBLOGE

INŠTALATER

1. Odstranite pokrov rezervoarja za pelete

Odvijte	krilate	matice	na	spodnji	strani	in	odstranite	pokrov	rezervoarja	za	pelete	tako,	da	ga	potegnete	naprej.	To	vam	
bo	omogočilo,	da	lahko	namestite	pokrov	in	privijete	stranice.

krilate	matice

2. Sestava in pritrjevanje na konstrukcijo

Na	vsaki	strani,	odstranite	kovinske	podporne	vijake	in	odstranite	kovinske	podpore.

vijaki	za	pritrditev	kovinske	podpore

kovinska	
podpora
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STEKLENE OBLOGE

Za	sestavo	obeh	stranic:
Pozicionirajte	 zgornjo	 in	 spodnjo	 konzolo,	 podložke	postavite	med	 samo	 kovinsko	podporo	 in	 jih	 privijte	 s	 tremi	
zgornjimi	vijaki.

3	vijaki	za	pritrditev	
podpore	na	konzolo

kovinska	
podpora

silikonske	
podložke konzola

3	vijaki	za	pritrditev	
podpore	na	konzolo

krilate	 matice	 in	
podložke

Pozicionirajte	tri	gumi	uvodnice	na	stranico	glede	na	stransko	
ploščo	preden	nadaljujete

3		vijaki	za	pritrditev	
podpore	na	konzolo

3	vijaki	za	pritrditev	
podpore	na	konzolo

*	

*	 *	

*	

Za	boljše	prekrivanje	je	lahko	potrebno	namestiti	podložke:*

INŠTALATER
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STEKLENE OBLOGE

INŠTALATER

Nato	zataknite	sestavljeno	stranico	skupaj	s	kovinsko	podporo	na	konstrukcijo	peči	(znotraj	rež)	in	ponovno	privijte	
vijake,	ki	držijo	kovinsko	podporo.

vijaki	za	pritrditev	kovinske	podpore

privijte	 z	 M6	
imbus	vijaki

3. Sestava in pritrditev spodnje sprednje stranice
Odprite	vrata	zgorevalne	komore	s	pomočjo	odstranljive	ročice.	Zataknite	spodnjo	sprednjo	stranico	(4	zatiči,	dva	na	
stran)	in	jo	pritrdite	z	M6	imbus	vijaki.	Privijte	polnilni	profil	na	konstrukcijo	s	pomočjo	vijakov	4.2x9.5.
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STEKLENE OBLOGE

4. Namestitev pokrova
Namestite	pokrov	tako,	da	ga	vstavite	na	dva	moznika.
Ponovno	namestite	pokrov	rezervoarja	za	pelete	in	ga	pričvrstite	s	krilatimi	maticami,	ki	se	ju	je	odstranilo	v	koraku
	1

INŠTALATER
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KAMNITE OBLOGE 

INŠTALATER

Kot	je	navedeno	v	poglavju	‘Pakiranje’,	se	kamnite	obloge	nahajajo	v	treh	ločenih	škatlah
• škatla	s	stranicami
• škatla	s	spodnjo	sprednjo	stranico,	konzolami	in	drobnimi	deli
• škatla	z	litoželeznim	pokrovom.

1

2

škatla	s	stranicami

škatla	z	litoželeznim	škatla	s	spodnjo	sprednjo	stranico

3

Opis Referenca na sliki Količina

Stranica (1) 2

Spodnja	sprednja	stranica (2) 1

Litoželezni	pokrov (3) 1
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1. Odstranite pokrov rezervoarja za pelete

Odvijte	krilate	matice	na	spodnji	strani	in	odstranite	pokrov	rezervoarja	za	pelete	tako,	da	ga	potegnete	naprej.	To	vam	
bo	omogočilo,	da	lahko	namestite	pokrov	in	privijete	stranice.

2. Sestava in pritrjevanje na konstrukcijo

Na	vsaki	strani	odstranite	vijake	kovinske	podpore,	iztaknite	kovinsko	podporo	in	jo	odstranite.	Slednje	se	ne	bo	več	
potrebovala.

krilate	matice

Vijaki	 za	 pritrditev	 kovinske	
podpore

kovinska
podpora	

KAMNITE OBLOGE

INŠTALATER
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KAMNITE OBLOGE

INŠTALATER

Nato	zataknite	sestavljeno	stranico	skupaj	s	kovinsko	podporo	na	konstrukcijo	peči	(znotraj	rež)	in	ponovno	privijte	
vijake,	ki	držijo	kovinsko	podporo.

3. Sestava in pritrditev spodnje sprednje stranice
Odprite	vrata	zgorevalne	komore	s	pomočjo	odstranljive	ročice.	Zataknite	spodnjo	sprednjo	stranico	(4	zatiči,	dva	na	
stran)	in	jo	pritrdite	z	M6	imbus	vijaki.

pritrdite	 z	 M6	
imbus	vijaki

Vijaki	za	pritrditev	
k o v i n s k e	
podpore

Vijaki	za	pritrditev	
k o v i n s k e	
podpore
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KAMNITE OBLOGE 

INŠTALATER

4. Namestitev pokrova
Namestite	pokrov	tako,	da	ga	vstavite	na	dva	moznika.
Ponovno	namestite	pokrov	rezervoarja	za	pelete	in	ga	pričvrstite	s	krilatimi	maticami,	ki	se	ju	je	odstranilo	v	koraku	1.
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UVOD GLEDE MONTAŽE

Prosimo	upoštevajte:
• kamin	mora	 biti	 inštaliran	 s	 strani	 kvalificiranega	

inštalaterje,	ki	lahko	izda	potrdilo	o	skladnosti
• upoštevani	 morajo	 biti	 vsi	 lokalni,	 nacionalni	 in	

evropski	 standardi	 glede	 inštalacije	 in	 uporabe	
izdelka.

• v	 primeru	 vgradnje	 v	 večstanovanjske	 zgradbe,	
zaprosite	predhodno	za	dovoljenje	upravitelja.

Spodaj	 so	 navedene	 splošna	 pravila,	 kar	 pa	 vas	
kljub	 temu	 ne	 odvezuje	 od	 upoštevanja	 tozadevne	
lokalne	zakonodaje	in	ne	negira	odgovornosti	samega	
inštalaterja	glede	montaže.

Preverba primernosti prostora za vgradnjo
• Volumen	sobe	mora	biti	več	kot	45	m3
• Tla	morajo	biti	sposobna	podpirati	težo	kamina	in	

pripomočkov.
• Nivelirajte	izdelek
• vgradnja	 ni	 dovoljena	 v	 spalnicah,	 kopalnicah	

ali	prostorih,	kjer	se	že	nahaja	 izdelek,	ki	zajema	
zraka	za	zgorevanje	iz	istega	prostora	ali	v	prostor	
z	 eksplozivno	 atmosfero.	 Morebitni	 ventilator,	 ki	
deluje	 v	 istem	 prostoru	 kot	 je	 montiran	 kamin,	
lahko	povzroči	težave	z	vlekom.

• Preverite	 skladnost	 z	 lokalno	 zakonodajo	 glede	
montaže	 v	 istem	 prostoru	 kot	 plinski	 kotel	 (npr.	
UNI	10683	in	UNI	7129).

MONTAŽA

Zaščita pred vročino in varnostni odmiki 
Površina	 bližnje	 stavbe	 mora	 biti	 zaščitena	 pred	
pregrevanjem.	Katero	izolacijo	uporabiti,	je	odvisno	od	
tipa	tozadevne	površine.

Naprava	 se	 mora	 montirati	 v	 skladu	 z	 naslednjimi	
varnostnimi	navodili:
-	minimalna	oddaljenost	stranic	in	hrbtne	strani	vsaj	20	
cm	od	gorljivih	materialov.
-	noben	gorljivi	material	ne	sme	biti	pozicioniran	bližje	
od	80	cm	s	sprednje	strani	naprave.
Če	je	dimnik	v	stiku	z	leseno	ali	gorljivo	steno,	se	mora	
dimnik	ustrezno	izolirati.

Če	 je	 naprava	montirana	 na	 gorljivih	 tleh,	 ali	 tleh,	 ki	
ne	 morejo	 nositi	 teže	 naprave,	 uporabite	 jeklene	
ali	 steklene	 plošče	 pod	 pečjo	 za	 porazdelitev	 teže.	
Kontaktirajte	distributerja	za	takšno	dodatno	opremo.

Pozicioniranje izdelka

Izdelek	 je	 konstruiran	 tako,	 da	 lahko	 deluje	 v	 vseh	
klimatskih	 razmerah.	 V	 posebnih	 okoliščinah,	 kot	
npr.	 močan	 veter,	 lahko	 varnostni	 elementi	 izklopijo	
napravo.	 Kontaktirajte	 pooblaščenega	 serviserja	 za	
Edilkamin.

INŠTALATER
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DIMOVODNI SISTEM
(Dimnik, Dimovodna tuljava in podaljšek 
dimnika)
To	poglavje	je	skladno	z	Evropskimi	predpisi	EN	13384,	
EN	1443,	EN	1856	in	EN1457.	Monter	mora	upoštevati	
slednje	 ter	 morebitne	 ostale	 lokalne	 predpise.	 Ta	
navodila	 na	 noben	 način	 ne	 nadomeščajo	 takšnih	
predpisov.	Naprava	mora	biti	 povezana	 z	dimnikom,	
ki	 zagotavlja,	 da	 so	 dimni	 plini,	 ki	 nastanejo	 pri	
zgorevanju	odvedeni	povsem	varno.

Pred	pozicioniranjem	naprave	mora	monter	preveriti,	
da	je	dimovodna	cev	ustrezne	velikosti	(premera).

DIMOVODNA CEV, DIMNIK
Dimovodna	 cev	 (ki	 povezuje	 izhod	 dimnih	 plinov	 na	
peči	z	dimnikom)	in	dimnik	kot	tak,	morata	poleg	ostalih	
zakonskih	določil,	izpolnjevati	naslednje	zahteve:
• sprejemati	 dimne	 pline	 od	 samo	 ene	 naprave	

(izhodi	več	naprav	ne	smejo	biti	speljani	v	samo	
en	dimnik)

• večinoma	mora	biti	usmerjen	vertikalno
• ne	sme	imeti	navzdol	usmerjenih	delov
• najbolje	 imeti	 okrogel	 notranji	 presek,	 ali	 z	

razmerjem	stranic	manj	kot	1.5
• na	 nivoju	 strehe	 zaključite	 dimnik	 s	

podaljškom(dimniško	 kapo):	 dimnik	 ne	 sme	 biti	
zaključen	 s	 steno	ali	 ravno	ploščo,	pa	 čeprav	 je	
slednja	odprta	proti	nebu

• izdelan	 mora	 biti	 iz	 materiala	 razreda	 ognje	
odpornosti	 A1	 glede	 na	 UNI	 EN	 13501	 ali	
primerljivim	nacionalnim	predpisom.

• mora	biti	certificiran
• mora	 imeti	enak	presek	po	vseh	dolžini,	oziroma	

se	 lahko	spremeni	samo	takoj	za	priključkom	na	
peči	in	ne	nekje	na	pol	dolžine.	

DIMOVODNA CEV
Dodatno	k	splošnim	zahtevam	za	dimnik	in	dimovodne	
cevi:
• ne	sme	biti	iz	fleksibilne	kovinske	cevi
• mora	 biti	 izoliran,	 če	 je	 voden	 skozi	 neogrevane	

prostore	ali	po	zunanjosti
• ne	sme	biti	voden	skozi	sobe,	kjer	je	prepovedana	

vgradnja	zgorevalnih	naprav,	nevarnost	požara	ali	
se	ga	ne	more	redno	pregledati

• mora	omogočati	čiščenje	saj	in	kontrolne	preglede
• ima	lahko	največ	tri	kolena	z	maksimalnim	kotom	

90°
• ima	 lahko	enojen	horizontalen	odsek,	 ki	 ni	 daljši	

od	3	metrov,	odvisno	od	vleka.	V	vsakem	primeru,	
dolgi	 odseki	 pospešujejo	 nabiranje	 umazanije	 in	
se	jih	težje	vzdržuje	čista.

MONTAŽA

INŠTALATER
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DIMNIK:
Dodatno	k	splošnim	zahtevam	za	dimnik	in	dimovodne	
cevi	mora	dimnik	ustrezati	sledečim	zahtevam:
• služiti	mora	samo	za	odvod	dimnih	plinov
• mora	 biti	 pravilno	 dimenzioniran,	 da	 zadovolji	

zahteve	glede	dimovodov	(EN	13384-1)
• priporoča	se,	da	 je	 izoliran,	 jeklen	 in	 imeti	krožni	

presek.	Če	je	presek	pravokoten,	morajo	koti	imeti	
radij	ne	manjši	od	20	mm,	z	razmerjem	notranjih	
dimenzij	<1.5

• mora	imeti	minimalno	vertikalno	dolžino	1.5	m
• mora	imeti	konstanten	presek
• mora	 biti	 vodoodporen	 in	 toplotno	 izoliran,	 da	

zagotavlja	dober	vlek.
• priporoča	se	da	ima	zbirno	posodo	za	kondens.
• če	je	slednji	obstoječ,	mora	biti	temeljito	očiščen,	

da	se	prepreči	nevarnost	požara
• na	 splošno	 priporočamo,	 da	 se	 v	 zidan	 dimnik	

vstavi	 vložek	 (cev),	 če	 je	 premer	 obstoječega	
dimnika	večji	od	150	mm.

INTUBIRAN SISTEM:
Dodatno	 s	 splošnim	 zahtevam,	 je	 pri	 intubiranem	
sistemu	potrebno	upoštevati:
• mora	delovati	pri	negativnem	tlaku
• mora	omogočati	preglede
• mora	zadostiti	lokalni	zakonodaji.

ZAKLJUČEK DIMNIKA
• mora	biti	odporen	na	veter	
• mora	imeti	notranji	presek	enak	kot	presek	dimnika	

in	 izpust	 dimnih	 plinov	 vsak	 dvakrat	 tolikšen	 kot	
notranji	premer	dimnika	

• pri	 dvojnih	 dimnikih	 (ki	 morata	 imeti	 razmik	
vsaj	 	 2	 m	 narazen)	 mora	 zaključek	 dimnika,	 ki	
odvaja							pline	od	peči	na	trda	kuriva	ali	tisti	 iz	
višjega	nadstropja,	biti	vsaj	50cm	višji	od	ostalega		
mora	 biti	 daljši	 od	 cone	 povratnega	 toka	 mora	
dovoljevati	vzdrževanje	dimnika	

ZAJEM ZUNANJEGA ZRAKA
Na	 splošno	 priporočamo	 dva	 načina	 za	 zagotovitev	
ustreznega	pretoka	zraka	za	zgorevanje.

Indirektni zajem zraka
Inštalirajte	 zajem	 zraka	 na	 nivoju	 tal	 z	 efektivnim	
premerom	 (svetli	 premer	 brez	 eventualnih	 rešetk	 ali	
podobno)	najmanj	80	cm2		(10	cm	premera).
V	 izogib	prepihu,	priporočamo,	da	se	montira	 zajem	
zraka	za	samo	pečjo	ali	radiatorjem.	Njegova	montaža	
pred	samo	napravo,	bo	povzročila	neprijeten	prepih.

Direktni zajem zraka **
Inštalirajte	zajem	zraka	z	efektivnim	premerom	(svetli	
premer	 brez	 eventualnih	 rešetk	 ali	 podobno),	 ki	 je	
najmanj	premera	odprtini	za	zajem	zraka,	ki	se	nahaja	
na	zadnji	strani	izdelka.
Povežite	zajem	zraka	s	cevjo	za	zajem	zraka	na	napravi	
8povezovalna	cev	je	lahko	tudi	fleksibilna).	Povečajte	
premer	 cevi,	 če	 cev	 ni	 gladka:	 ocenite	 njene	 tlačne	
izgube.	Priporočamo,	da	slednja	povezava	ne	presega	
3m	 dolžine;	 	 če	 presega,	 potem	 povečajte	 premer	
povezovalne	cevi.	Zmanjšajte	dovoljeno	dolžino	za	1m	
za	vsako	koleno.

*Zrak	se	lahko	zajema	iz	drugega	prostora,	samo	če:
• se	 zrak	 zajema	preko	 trajnih,	 neoviranih	 odprtin,	

povezanih	na	zunaj;
• drug	prostor	ni	nikoli	v	podtlaku	glede	na	okolico;
• povezan	prostor	ni	garaža,	izpostavljen	nevarnosti	

požara,	kopalnica	ali	spalnica;
• povezan	prostor	ni	skupni	prostor	v	večstanovanjski	

stavbi.

V	 Italiji,	 UNI	 10683	 narekuje,	 da	 je	 prezračevanje	
zadostno,	če	 je	garantirana	 tlačna	 razlika	med	zunaj	
in	 znotraj	 vsaj	 4	PA	 (UNI	EN	13384-1).	 	 Inštalater,	 ki	
izda	 izjavo	o	skladnosti,	 je	odgovoren	za	zagotovitev	
teh	pogojev.

**	 Direktna	 povezava	 zajema	 zraka	 in	 peči,	 še	 ne	
pomeni,	 da	 je	 izdelek	 zrakotesen.	 Posledično	 je	
potrebno,	 da	 se	 zagotovi,	 da	 bo	 izdelek	 v	 prostoru	
zajemal	izdelek	zrak	(npr.	za	čiščenje	stekla).

MONTAŽA

INŠTALATER
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PREGLED ELEKTRIČNIH POVEZAV   
(električna vtičnica se mora nahajati na 
lahko dostopnem mestu)
Peč	je	opremljena	z	napajalnik	kablom	za	povezavo	na	
električno	vtičnico	230V	50	Hz;	priporoča	se	takšna	z	
elektromagnetnim	stikalom.
Variacije	 napetosti	 večje	 od	 10%	 lahko	 ogrozijo	
delovanje	peči.
Električni	 sistem	 mora	 biti	 skladen;	 še	 posebej	
preverite	funkcionalnost	ozemljitve.
Edilkamin	ni	odgovoren	za	nedelovanje	sistema	zaradi	
neprimerno	ozemljene	naprave.
Napajalni	 kabel	mora	 biti	 ustreznega	 premera	 glede	
na	moč	naprave.
Napajalni	 kabel	 ne	 sme	 priti	 v	 stik	 z	 dimnikom	 ali	
drugimi	 vročimi	 deli	 same	 peči.	 Vklopite	 peč	 s	
preklopom	glavnega	stikala	iz	pozicije	0	na	pozicijo	1.	
Ob	samem	stikalu	se	nahaja	4	A	varovalka	(na	hrbtni	
strani	peči).

MONTAŽA

stikalo
ohišje	
varovalke napajanje

PRIKLOP OPCIJSKIH KOMPONENT
Izdelek	je	opremljen	s	priključno	letvijo.	Priključka	5	in	
6	 (AUX)	 se	 lahko	 uporabita	 za	priklop	 termostata	 ali	
druge	naprave,	ki	zahteva	brez	potencialen	kontakt

1 2 3 4 5 6
Samo	za	Edilkamin	
serviserje

AUX

Odvod ogrevalnega zraka
Za	odvod	ogrevalnega	zraka,	ki	izstopa	na	hrbtni	strani,	
boste	pri	svojem	prodajalcu	našli	več	različnih	opcij.

Za  Ø  6 cm odvod in z Edilkamin elementi:
•	 adapter	iz	Ø	8	cm	na	Ø	6cm
•	 odvodna	 cev	 za	 topel	 zrak	 (3	 metre,	 6	 cm	
premera)
•	 “Y”	razvod	za	odvodne	cevi	(6	cm	premera)	za	
vpih	iz	ene	odvodne	luknje	na	peči	v	dva	prostora
•	 različni	 modeli	 odvodnih	 odprtin	 (Bent,	 Split,	
Origami,	Sharp).

Navodila	 za	 povezavo	 teh	 odvodov	 so	 priložena	 k	
omenjenim	opcijskim	setom.

Za Ø 8 cm odvod in z Edilkamin Kit 12-
12bis
• kit	12	za	odvod	v	bližnji	prostor	(cev	Ø	8	cm	-3	m	

dolžine,	B4	Zaključni	kos;	objemka)
• kit	12bis	za	odvod	v	oddaljen	prostor	(cev	Ø	8	cm	

-6	m	dolžine,	B4	zaključni	kos;	2	objemki;	2	stenska	
prirobnica).

V	“Navodilih	za	uporabo”	je	odstavek,	kjer	je	opisana	
nastavitev	ventilatorja

INŠTALATER
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KORAKI ZA PRVI ZAGON
• Poskrbite	da	ste	prebrali	ter	razumeli	vsebino	teh	

navodil
• Ostranite	vse	gorljive	materiale	iz	kamina	(navodila,	

nalepke,	ipd.).	Še	posebej	pazite	da	ste	odstranili	
vse	nalepke	s	stekla.

• poskrbite	 da	 bo	 serviser	 izvedel	 pri	 prvem	
zagonu	 inicialno	 polnjenje	 rezervoarja	 pelet	 (glej	
‘nalaganje	pelet’)

POLNJENJE PELET V REZERVOAR
Za	odprtje	rezervoarja	pritisnite	na	pokrov,	ki	ima
zapah	na	klik	(uporabite	rokavico,	če	je	peč	vroča).

Ko	je	peč	vroča,	SE	NE	DOTIKAJTE	z	vrečo	
pelet	zgornje	rešetke.
Uporabite	 priloženo	 rokavico,	 ko	 polnite	
peč	 medtem,	 ko	 slednja	 deluje	 in	 je	
posledično	vroča.
Poskrbite,	 da	 se	 ne	 dotikate	 dimovode	
cevi,	ko	je	slednja	vroča.

GORIVO
Uporabljajte	UNI	EN	ISO	17225-2	kategorije	A1	 lesne	
pelete	 ali	 izdelke	 podobne	 kategorije,	 z	 naslednjimi	
karakteristikami.
premer	6	mm
dolžine	3-4	cm	
vlažnost	<10	%
Zaradi	varovanja	okolja	in	varnosti,	NE	kurite	v	kaminu:	
plastike,	 lakiranega	 lesa,	premoga	ali	odpadno	 lubje.	
Ne	uporabljajte	izdelka	kot	sežigalnice.

POZOR
Uporaba	drugih	goriv,	kot	navedenih	lahko	
poškoduje	napravo.

NAVODILA ZA UPORABO

Prvih	nekaj	delovanj	se	lahko	pojavi	rahel	
vonj	po	barvi,	ki	pa	se	bo	hitro	razkadil.

UPORABNIK

*

klik	odpiranje
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DELOVANJE

Način Nastavitve

MANUAL • stopnja	moči
• stopnja	ventilatorja	(trije	venti-

latorji	se	lahko	nastavljajo	

AUTOMATIC • želena	sobna	temperatura
• stopnja	ventilacije	*

CRONO • želena	sobna	temperatura,
• izbrana	glede	na	dan	v	tednu	
• stopnja	ventilacije*

*				ko	zmanjšate	ventilacijo,	peč	avtomatsko	modulira	
svojo	moč,	da	ohrani	maksimalen	izkoristek.

poenostavljena	ON	tipka

NAVODILA ZA UPORABO

UPORABNIK

Peč	ima	tudi	naslednje	dopolnilne	funkcije.
 

Funkcija V katerem
načinu se
lahko 
aktivira

Kaj počne

STAND	BY automatic	crono Ko	je	želena	tempe-
ratura	dosežena,
se	peč	ugasne	in	se
ponovno	vklopi,	ko
temperatura	pade

RELAX manual	
automatic	
crono

Omogoča	način
naravne	konvekcije
(izklopljen	ventilator)
ter	na	tak	način	
zmanjša	moč

NIGHT manual	
automatic

Omogoča	vam
izklop	peči	po	
nastavljenem
številu	ur

OPCIJSKE POVEZAVE
Na	željo	lahko	serviser	ponudi:
Eksterni	 termostat,	 telefonski	 klicalnik,	 WiFi	 set	 za	
povezavo	na	matično	ploščo.

GUMB ZA POENOSTAVLJEN VŽIG NA 
HRBTNI STRANI PEČI
Uporabniški	 vmesnik	 je	 daljinski	 nastavljalnik;	 če	 pa	
slednji
	ni	dostopen,	lahko	nadzirate	peč	z	gumbom	na	hrbtni	
strani	(glej	sliko)

1.	ČE	JE	PEČ	IZKLOPLJENA
Pritisnite	gumb	za	2’’	da	vklopite	peč.
2.	ČE	JE	PEČ	VKLOPLJENA
Pritisnite	gumb	za	2’’	da	izklopite	peč.
3.	ČE	JE	PEČ	VKLOPLJENA	V	ROČNEM	(MANUAL)
NAČINU
Stisnite	gumb	da	povečate	njeno	moč
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NAVODILA ZA UPORABO 

VMESNIK
Vmesnik	je	displej	na	daljinskem	upravljalniku.	Prikazi	
prikazujejo	funkcije	in	so	opisani	v	naslednjih	odstavkih.
 
DALJINEC

ON/OFF gumb:
Ročni	 	 on/off	 gumb	 za	 preklop	 daljinca	 iz	 varčnega	
načina	v	aktivno	ogrevanje

Pritisne tipke:
+/- tipka	za	povečanje		(poveča	moč	peči,	tempe-
raturo	ali	hitrost	ventilatorja,	ipd.,	ali	navigira	preko	
menija)
M:	meni	tipka	/	relax	način	tipka
OK:	potrditvena	tipka,	preklopi	na	naslednjo	nastavitev	
in	med	načinoma	automatic	ter	manual.

OPOMBE
• Daljinski	 upravljalnik	 ne	 hrani	 programe,	 ki	 so	

shranjeni	 na	 matični	 plošči;	 zato	 ni	 potrebe	
po	 reprogramiranju,	 če	 je	 daljinec	 uničen	 ali	
zamenjan.

• Daljinec	 izmenjuje	 informacije	 z	 matično	 ploščo	
(vključno	s	temperaturo	sobe	v	načinu	automatic)	
vsake	2’’	 in	ko	se	ga	aktivira	s	pritiskom	na	ON/
OFF	gumb.

• Pri	normalni	uporabi	bi	morale	baterije	v	daljincu			
zdržati	leto.	To	je	približna	vrednost,	saj	je	odvisna	
od	tipa	baterije	ter	intenzivnosti	uporabe.	Edilkamin	
in	distributer	ne	bosta		upoštevala	reklamacij	glede	
življenjske	dobe	baterij	v	nobenem	primeru.	Če	je	
baterija	že	skoraj	 iztrošena,	se	v	zgornjem	levem	
delu	displeja	pojavi	opozorilo.

VARČNO DELOVANJE DALJINCA
Če	se	daljinec	ne	uporablja	20”,	se	displej	izklopi,	da	
varčuje	z	energijo.	Displej	se	obarva	črno	brez	teksta.	
To	 stanje	 se	 nanaša	 samo	 na	 daljinca	 in	 ne	 tudi	 na	
peč.
Če	želite	ponovno	vklopiti	displej,	pritisnite	 tipko	ON/
OFF.
Ne pritiskajte tipke ON/OFF večkratno; 
slednje izklopi in vklopi peč v manualni 
način.

PRVI VKLOP DALJINCA 
• Odprite hrbtno stran daljinca in vstavite dve 

bateriji v smeri kot označeno.
• električno priključite peč
• počakajte zvočni signal, pritisnite ON/OFF 

gumb drugače daljinec ne bo deloval

ILJANJE	 SIGNALA	 IZ	 DALJINCA	 DO	
PRODUKTA	JE	POTRJENO	S	PISKOM.
ČE	NI	PISKA,	JE	BIL	PRITISK	NA	DALJINCA	
PREKRATEK.

ON/OFF
gumb

UPORABNIK

• Če	je	to	prvi	vklop	daljinca	in	jezik	še	ni	bil	izbran,	
se	bo	prikazal	meni	 za	 izbiri	 jezika.	 Izberite	 jezik	
s	+/-	tipkama	in	potrdite	z	OK.	Sedaj	vas	vpraša	
da	 potrdite	 ali	 nastavite	 čas	 in	 datum.	Nastavite	
vrednosti	 z	 +/-	 tipkama	 in	 potrdite	 z	 OK.	 Dan	
v	 tednu	 se	 izračuna	 avtomatsko	 s	 pomočjo	
založenega	koledarja
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NAVODILA ZA UPORABO

Na	 displeju	 so	 lahko	 prikazana	 stanja	 kot	 opisano	
spodaj:

- OFF STANJE
Peč	se	izklaplja	ali	je	izklopljena	kot	posledica	pritiska	
on/off	 gumba	 na	 daljincu	 ali	 eksternega	 kontakta	
(crono,	modem).
Peč	je	izklopljena	kot	posledica:
Manualnega	izklopa	(slika	1)
Ni	električne	napetosti	(slika	2)
Izklop	s	strani	Crono	stanja	(slika	3)

Pri	prikazu	OFF	pritisnite	ON/OFF	gumb	za	3	sekunde,	
da	pridete	na	ON	stran.
Pritiskanje	+/-	tip	nima	učinka.
Pritisk	na	M	tipko	prikaže	meni

- ON STANJE
Peč	je	vključena/ON.
Na	displeju	je	prikazano	(slika	4)
1.	 trenuten	čas
2.	 trenutna	sobna	temperatura
3.	 nastavitev	sobne	temperature	v	stanju	manual
4.	 stopnjo	moči	(ponazorjeno	s	plameni)
5.	 stopnjo	ventilatorja	(ponazorjeno	s	polnimi	krilci).

Če	 je	 programiranje	 timerja	 aktivno,	 sta	 3	 in	 4	
nadomeščena	 s	 strani	 dnevnega	 timerja	 s	 trenutno	
nastavljivo	vrednostjo	na	sredini	(slika	5)	in	temperatura	
je	prikazana	zgoraj	desno

- ALARM STANJE
v	primeru	izklopa	zaradi	alarma,	4	je	nadomeščena	s	
sporočilom	(kodo)	glede	razloga	zaustavitve	(slika	6)

- STAND BY STANJE
Situazione	in	cui	il	prodotto	non	ha	richiesta	di	calore.
Se	la	funzione	Stand	By	è	attivita,	il	display	mostra	le	
stesse	indicazioni	dello	stato	di	ON	senza	fiamma	(in	
alto	a	sinistra	appare	la	scritta	“STB”).

slika	4

slika	5

H1

slika	6

Ko	je	peč	vklopljena,	slednja	nima	vedno	
plamena.	 Peč	 se	 vklopi	 kot	 odziv	 na	
nastavitev	potrebe	po	ogrevanju.

UPORABNIK

slika	1 slika	2 slika	3
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UPORABNIŠKE NASTAVITVE (DALJINSKI 
UPRAVLJALNIK
-	on/off
-	prižgi/izklopi
- Manual stanje nastavitve
	 nastavitev	moči
	 nastavitev	ventilatorja
- automatic stanje nastavitve
	 nastavitev	želene	temperature
	 nastavitev	ventilatorja

- Relax funkcija

- Na Menu strani:
•	 stand	by
•	 crono
•	 nočno
•	 polnjenje	pelet
•	 jezik
•	 pisk
•	 Datum		/	čas
•	 Displej
•	 info	(samo	za	serviserje)
•	 tehnični	meni	(samo	za	serviserje)

																					Postopki	so	opisani	v	nadaljevanju.
 

ON/OFF
Pritisnete	tipko	ON/OFF	za	vklop	peči	-	ON.	Ko	je	ON,	
ima	peč	plamen	(vžigna	faza,	 ipd.),	če	je	potreba	po	
toploti.

PRIŽGI/IZKLOPI
Tipka	ON/OFF	prižge	peč	 (začne	 se	 vžigna	 faza)	 ali	
izklopi	(začne	se	izklopna	faza)	samo	v	manual	stanju.
V	stanju	Automatic	se	peč	odziva	na	potrebo	po	toploti

nastavitev Manual/Automatic
Pritisnite	OK	tipko	za	2	sekundi,	da	preklopite	iz	stanja	
manual	v	automatic	ali	obrnjeno.
V	stanju	Manual	se	na	displeju	prikaže	“Man”.
V	stanju	Automatic	je	prikazana	temperatura

V stanju automatic:
Nastavitev	sobne	temperature
Nastavite	želeno	temperaturo,	(ki	jo	zaznava	daljinec,	
ki	mora	biti	v	 istem	prostoru	kot	 je	montiran	produkt)	
(Set)	s	“+”	in	“-“	tipkama

V stanju manual- Nastavitev moči
Nastavite	 stopnjo	 moči	 (prikazana	 s	 simbolom	
plamena)
s	“+”	in	“-“	tipkama.
Stopnja	moči	je	prikazana	poleg	simbola	za	plamen.

NAVODILA ZA UPORABO

UPORABNIK

Pri	 samem	 vklopu,	 oziroma	 izklopu	 peči	
bo	preteklo	nekaj	minut	preden	se	plamen	
prikaže,	 oziroma	 ugasne.	 Samo	 počakajte	
brez	ukrepanja.	Med	vžigom	bo	na	displeju	
prikazan	napis	“ON”.
Med	izklopom	bo	na	displeju	prikazan	napis
“OFF”.
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NAVODILA ZA UPORABO

Ventilacija

Peč	 je	 opremljena	 s	 tremi	 ventilatorji,	 ki	 se	 jih	 lahko	
regulira	posamezno.
Prikazani	so	kot	ventilator	1,	2	in	3,	njihovo	stanje	pa	
je	indicirano	na	dnu	displeja	daljinskega	upravljalnika.	
Ventilator	 1	 vedno	 vpihuje	 zrak	 frontalno.	 Ventilatorja	
2	in	3	lahko	vpihujeta	zrak	frontalno	ali	proti	kanalom

Sledite	spodnjim	navodilom,	da	ročno	nastavite	moč	
pihanja	ventilatorjev	1,	2	in	3.
Pritisnite	“OK”	enkrat
Prikaže	 se	 nastavitev	 ventilatorja	 zraven	 simbola	
vetrnice,	ki	predstavlja	ventilator.
Nastavite	 stopnjo	 ventilatorja	 s	 tipkama	 “+”	 in	 “-“	
.	 Vetrnice	 počrnijo,	 kar	 indicira	 trenutno	 nastavitev.	
Potrdite	s	pritiskom	na	tipko	“OK”	za	2	sekundi.	Prvo	
nastavite	ventilator	1,	potem	še	ventilator	2.

Nastavitev	 ventilatorja	 1	 lahko	 sledi	 tudi	 želeni	
temperaturi	v	sobi	(se	zmanjša,	ko	je	temperatura	blizu	
želene	ali	poveča,	če	bolj	oddaljena).
Za	 aktivacijo	 tega	 načina,	 pritisnite	 tipko	 +	 preko	
maksimalne	 nastavitve	 za	 ventilator.	 Prikaže	 se	 črka	
“A”	zraven	simbola	za	vetrnico.
Hitrost	5	ventilatorja	1	ustreza	“turbo”	hitrosti	za	‘nujne’	
potrebe	vpihovanja	v	kanale.

Nastavitev	 ventilatorja	 2	 in	 3	 tudi	 lahko	 sledi	 	 želeni	
temperaturi	v	sobi	(se	zmanjša,	ko	je	temperatura	blizu	
želene	ali	poveča,	če	bolj	oddaljena).
Za	 aktivacijo	 tega	 načina,	 pritisnite	 tipko	 +	 preko	
maksimalne	 nastavitve	 za	 ventilator.	 Prikaže	 se	 črka	
“A”	zraven	simbola	za	vetrnico.
Da	 zagotovite,	 da	 se	 hitrosti	 ventilatorjev	 2	 in	 3	
prilagajata	glede	na	 temperaturo	v	sobi,	kontaktirajte	
Edilkamin	 servisnega	 tehnika,	 ki	 lahko	 vgradi	 to	
namenske	senzorje.

ŠTEVILKA	 POLEG	 VETRNICE	 ALI	 PLAMENA	 SE	
PRIKAŽE	SAMO	KO	SE	VREDNOST	NASTAVLJA.

pozicija	1

simbol
“plamen’’

“	vetrnica	”	
simbol

Ročici

2 3

UPORABNIK

Imejte v mislih dolžino ročice, ko 
nameščate odvodne kanale, še posebej, 
če so slednji obrnjeni navzgor:
Ročica ima celotno dolžino, ko je 
potegnjena ven, 6,5 cm. (1,5 cm v pozicija 
vpihovanja v kanal)

Smer	 vpiha	 ventilatorjev	 2	 in	 3	 se	 lahko	 regulira	 s	
pomočjo	 ročic,	 ki	 se	 nahajata	 na	 hrbtni	 strani	 peči:	
vsaka	 ročica	 regulira	 smer	 vpiha	 ventilatorja	 na	
posamezni	strani.
Ročica nazaj = Zrak se vpihuje frontalno, 
ne v kanale.
Leva “non estratta” = Aria in canalizzazione

Primer
Ventilator	2	vpihuje	zrak	frontalno
Ventilator	3	vpihuje	topel	zrak	v	kanal



39

S
LO

VE
N

S
K

O

NAVODILA ZA UPORABO

- Relax  funkcija
Funkcija	 naravne	 konvekcije	 z	 avtomatsko	 omejitvijo	
moči.
Ta	funkcija	je	na	razpolago	v	vseh	stanjih:		automatic,	
manual	in	crono.
Pritisnite	tipko	“M”	za	dve	sekundi,	da	aktivirate	Relax	
funkcijo.	Na	displeju	se	vam	prikaže	simbol										.	
 
Ponovno	jo	pritisnite,	da	jo	deaktivirate.
Peč	 zmanjša	 svojo	moč	 in	 po	 nekaj	minutah	 izklopi	
tudi	ventilator.
Pritisk	na	OK	v	tem	stanju	nima	učinka.

Menù
Pritisnite	tipko	“M”	da	se	vam	prikaže	meni.

Ko	se	prikaže	meni,	imajo	tipke	naslednje	funkcije:
“+”	:	pomaknite	navzgor
“-”:	pomaknite	navzdol
Pritisnite	 tipko	 “OK”:	 vstopite	 v	 menijske	 nastavitve;	
Ponovno	 pritisnite	 tipko	 “M”:	 zapustite	 menijske	
nastavitve

Pritisnite	 ON/OFF	 tipko,	 da	 potrdite	 in	 se	 vrnete	 na	
glavno/osnovno	stran.

- Stand by 
Ko	je	aktivirana	funkcija	Stand	by,	v	stanju	automatic	
in	 timer,	 se	 peč	 izklopi,	 ko	 je	 dosežena	 nastavljena	
temperatura	 in	 se	 ponovno	 vklopi,	 ko	 temperatura	
pade.
Ko	stand	by	funkcija	ni	aktivna,	se	peč	sama	nastavi	na	
minimalno	moč,	ko	je	želena	temperatura	dosežena.

Pritisnite	tipko	“OK”	da	vstopite	do	funkcije	iz	menija.	
Uporabite	tipki	“+/-”	da	izberete	OFF	ali	ON.	Pritisnite	
“M”	da	zapustite	meni	brez	da	shranite	nastavitev.
Pritisnite	 “OK”	 da	 potrdite	 in	 se	 vrnete	 na	 prejšnjo	
stopnjo	menija.
Če	ste	izbrali	ON,	displej	prikazuje	minute	koliko	časa	
bo	peč	delovala	na	minimalni	moči	tudi	potem,	ko	je	
dosežena	želena	temperatura.

Pritisnite	 tipko	 ON/OFF	 da	 potrdite	 in	 se	 vrnete	 na	
osnoven	prikaz.

Peč	 je	 tovarniško	 že	 programirana	 s	
histerezo	+/-	1	°C,	da	optimizira	komfort.
Serviser	lahko	spremeni	to	nastavitev	med	
zagonom,	da	prilagodi	napravo	namenu.
Na	displeju	je	prikaz	temperature	zaokrožen	
navzdol,	tako	da	je	20.1°C	in
20.9°C	prikazano	kot	“20°”.
Npr.:	če	je	sobna	temperatura	nastavljena	
na	 20°C,	 bo	 produkt	 šel	 v	 modulacijo/
izklopil,	 ko	 je	dosežena	 temperatura	21°C	
in	 se	 bo	 ponovno	 vklopila	 pri	 temperaturi	
19°C.

PELLET	LOAD	

STAND	BY	

CRONO	

NIGHT

DATE-TIME	

DISPLAY	

LANGUAGE

	BEEP

INFO

TECHNICAL	MENU

PELLET	LOAD	

STAND	BY	

CRONO	

NIGHT

DATE-TIME	

DISPLAY	

LANGUAGE

	BEEP

INFO

TECHNICAL	MENU

UPORABNIK
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- Crono 
Ko	je	aktivna	funkcija	Crono,	uporabnik	nastavi	želeno	
temperaturo	 in	 časovni	 okvir,	 za	 katero	 je	 želena	
temperatura	aktivna.
Nastavite	 lahko	 različne	 korake,	 ki	 so	 lahko	 tudi	 ne	
zaporedni:
•				aktivirajte/deaktivirajte	Crono	način
•				nastavite	tri	različne	temperaturne	stopnje	(T1
Mora	biti	zmeraj	nižji	od	T2	in	T2	kot	T3)
•				izberite,	če	želite	uporabiti	enak	Crono	(urnik)	za	7	
dni	v	tednu,	5	dni	v	tednu,	samo	za	vikend	ali	različno	
za	vsak	dan	(slika	A)	in	dodelite	eno	od	treh	temperatur	
časovnemu	okviru(slika	D).
Možni	je	tudi	prikazovati	časovne	okvire	in	nastavljene	
temperature	(“DISPLAY”		 izberete	z	“OK”	gumbom	iz	
Crono	načina).
Gumb	ON/OFF	vam	vedno	dovoljuje,	da	se	vrnete	na	
začetni	prikaz.

Aktiviranje/Deaktiviranje	 Crono	 funkcije	 (“ACTIVATE”	
na	displeju)
Za	 dostop	 do	 Crono	 funkcije	 iz	 glavnega	 menija	
pritisnite	M	tipko.	Uporabite	tipke	+/-	in	izberite	funkcijo	
s	pritiskom	na	“OK”.	Na		“ACTIVATE”	pritisnite	“OK”.
Uporabite	 “+/-”	 tipke	 za	 izbor	 On/Off,	 oziroma	
aktivacijo/deaktivacijo	 funkcije.	 Za	 izhod	 brez	 da	
shranite	izbiro,	pritisnite	“M”	tipko.
Potrdite	s	pritiskom	na	tipko	“OK”	za	dve	sekundi.
Ko	 je	 Crono	 način	 izklopljen,	 deluje	 peč	 v	 načinu	
‘automatic’

Nastavitev	želelnih	temperatur	(“TEMP”	na	displeju)
Za	 vstop	 v	 nastavitev	 (“TEMP”	 na	 displeju)	 pritisnite	
tipko	“OK”.
Način	Crono	ima	tri	nastavljive	želene	temperature:	T1,	
T2,	T3	(Sliki	B	in	C).	Iz	enega	nivoja	na	drug	nivo	lahko	
preskočite	s	pritiskom	na	tipko	“OK”.
Nastavite	 želeno	 temperaturo	 za	 vsako	 stopnjo	 s	
tipkama	“+”	in	“-”.	T1	mora	biti	vedno	nižja	od	T2	in	T2	
nižji	od	T3:	če	boste	poizkusili	nastaviti	T1	temperaturo	
več	kot	T2,	bo	T1	temperatura	avtomatsko	enaka	T2.
Potrdite	s	pritiskom	na	tipko	“OK”	za	dve	sekundi.

Nastavitev	Crono	funkcije	(“SET”	na	displeju)
Iz	Crono,	pritisnite	tipko	“OK”	za	vstop	v	“SET”	
funkcijo.	Prvi	zaslon	vam	omogoča	izbor	v	primeru,	
da	želite	prenesti	enako	Crono	konfiguracijo	na	7/7	
dni,	5/7,	samo	vikend	ali	dan	po	dnevu.	(Slika	A).
Drug	zaslon	(zgornji	del	slike	B,	dostopen	s	pritiskom	
tipke
	“OK”	iz	prvega	zaslona),	vam	dovoljuje	izbor	
temperaturnega	nivoja	med	T1,	T2	inT3,	nastavljenimi	
predhodno.	Pritisnite	OK	za	nastavitev	začetka	
in	konca	časovnega	obdobja,	za	katerega	želite	
uporabiti	izbran	temperaturni	nivo.	Slednje	se	naredi	v	
korakih	po	30’.
Zaporedje	na	slikah	D-I.
Tipke	imajo	naslednje	funkcije:
“+”	:	poveča	čas.	Držite	tipko	pritisnjeno	za	hitrejši	
prehod	med	časi.
“-”	:	zmanjša	čas.	Držite	tipko	pritisnjeno	za	hitrejši	

prehod	med	časi.
“OK”:	za	potrditev	menija
“M”	:	vrnitev	na	prejšnji	menu
ON/OFF:	vrnitev	na	glavni/začetni	prikaz.
Vklopni	časi	so	prikazani	z	obarvanostjo	pik	črno.	V	
področjih,	ko	so	pike	bele,	je	naprava	izklopljena.	
Primer	na	sliki	G	(kjer	je	začetni	čas	nastavljen	na	
6.30	in	končni	čas	nastavljen	na	8.30	s	T2).
Sliki	H/I	prikazujeta	primer	nastavitve	T1
Ko	se	časovni	okviri	nastavijo,	pritisnite	“OK”	dve	
sekundi	za	potrditev.	V	nasprotnem	primeru	se	
nastavitve	ne	shranijo.	Za	resetiranje	celotnega	
programiranja,	pritisnite	tipko	“OK”	za	daljši	čas,	kot	
prikazano	na	sliki	B.	

Slika	A Slika	B Slika	C

Slika	D Slika	E Slika	F

Slika	G Slika	H Slika	I

20

UPORABNIK

NAVODILA ZA UPORABO
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- Night (nočno)
Ta	 funkcija	 izklopi	 napravo	 po	 določenem	 številu	 ur,	
potem	ko	sprožite	funkcijo.
To	 je	 prikladno,	 če	 greste	 spati	 in	 želite,	 da	 se	 peč	
izklopi	po	nekaj	urah.
Funkcija	nočno	ni	vidna,	ko	je	izdelek	izklopljen

Aktiviranje	funkcije	‘’nočno’’
Pritisnite	tipko	“OK”,	da	vstopite	v	funkcijo	iz	menija.
Uporabite	tipke	“+/-”	da	vklopite/izklopite	funkcijo.
Pritisnite	 “M”	 da	 zapustite	 stran	 brez	 shranjevanja.	
Potrdite	s	pritiskom	na	tipko	“OK	za	2	sekundi.

Nastavitev	časa
Pritisnite	“+”	da	povečate	čas	trajanja.	Pritisnite	“M”	da	
zapustite	stran	brez	shranjevanja.	Potrdite	s	pritiskom	
na	tipko	“OK”.
Pritisnite	ON/OFF	tipko,	da	se	vrnete	na	glavno	stran.

Z	 aktivirano	 funkcijo	 Crono,	 je	 na	 displeju	 prikazana	
luna	ter	čas	do	izklopa	na	zgornji	levi	strani.

Da	 izklopite	 funkcijo,	 se	 vrnite	 na	 meni	 in	 nastavite	
funkcijo	nočno	na	deaktivirano.	Postopek	je	enak	kot	
pri	aktivaciji.

Polnjenje pelet 
Napolni	pelete,	ko	je	na	primer	transportni	polž	prazen.
Uporabi	serviser	med	prvim	zagonom.	Funkcija	je	na	
razpolago	samo	v	OFF	stanju.	Če	poizkušate	vklopiti	
funkcijo	v	drugih	načinih,	je	dostop	zavrnjen.	Pritisnite	
tipko	“OK”	da	vstopite	v	funkcijo	iz	menija.
Uporabite	tipke	“+/-”	da	vklopite/izklopite	funkcijo.
Pritisnite	 “M”	 da	 zapustite	 stran	 brez	 shranjevanja.	
Potrdite	s	pritiskom	na	tipko	“OK”	za	2	sekundi.

Jezik
Izbira	jezika.
Slednje	 se	 izpiše	 prvič,	 ko	 vklopite	 daljinca	 ter	 je	
vklopljena	tudi	peč,	ali	pa	z	 izbiro	omenjene	opcije	v	
meniju.

Pritisnite	 “OK”,	 da	 vstopite	 v	 funkcijo	 iz	 menija.	
Uporabite	 tipki	 ‘’+/-’’,	 da	 izberete	 jezik.	 Pritisnite	
“M”	 da	 zapustite	 stran	 brez	 shranjevanja.	 Potrdite	 s	
pritiskom	na	tipko	“OK’’	za	2	sekundi.

ITALIANO 

ENGLISH	

FRANCAIS	

DEUTSCH	

ESPANOL	

PORTUGUES	

NEDERLANDS	

DANSK

PELLET	LOAD	

STAND	BY

CRONO	

NIGHT 

LANGUAGE	

DATE-TIME	

DISPLAY

BEEP	

INFO
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Datum/čas
Nastavitev	trenuten	datum	in	čas.
Slednje	 se	 prikaže	 prvič,	 ko	 vklopite	 daljinca,	 ali	
izberete	opcijo	v	meniju.

Pritisnite	 “OK”,	 da	 vstopite	 v	 funkcijo	 iz	 menija.	
Uporabite	tipki	‘’+/-’’,	da	izberete	pravi	datum	in	čas.	
Pritisnite	 “M”	 da	 zapustite	 stran	 brez	 shranjevanja.	
Potrdite	s	pritiskom	na	tipko	“OK”	za	2	sekundi.

Displej
Nastavite	 ozadje	 displeja	 k	 temnejšemu	 ali	
svetlejšemu.	Pritisnite	 “OK”,	 da	 vstopite	 v	 funkcijo	 iz	
menija.	 Uporabite	 tipki	 ‘’+/-’’,	 da	 izberete	 osvetlitev.	
Pritisnite	 “M”	 da	 zapustite	 stran	 brez	 shranjevanja.	
Potrdite	s	pritiskom	na	tipko	“OK”	za	2	sekundi.

Pisk
Nastavitev	piska	(vklop/izklop)
Za	 dostop	 do	 funkcije	 iz	 glavnega	 menija	 (kot	
prikazano	 v	 zgoraj	 prikazani	 sekciji	 Meni),	 pritisnite	
tipko	 M.	 Uporabite	 tipki	 ‘’+/-’’	 in	 izberite	 funkcijo	 s	
pritiskom	na	OK.
Uporabite	tipki	“+/-”.
Pritisnite	 “M”	 da	 zapustite	 stran	 brez	 shranjevanja.	
Potrdite	s	pritiskom	na	tipko	“OK”	za	2	sekundi.

Info
Slednje	 podatke	 preverite	 samo,	 če	 zahtevano	 s	
strani	serviserja.	Serviser	razume	diagnostični	pomen	
omenjenih	 informacij,	 oziroma	 prikazov	 in	 vas	 lahko	
pozove,	da	mu	jih	posredujete,	če	se	boste	srečali	s	
tehničnimi	težavami.

Tehnični meni
Dostopno	 samo	 s	 strani	 pooblaščenega	 serviserja	 z	
ustreznim	geslom.	

UPORABNIK

NAVODILA ZA UPORABO
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DNEVNO VZDRŽEVANJE
Posegi	 se	 morajo	 opravljati,	 ko	 je	 peč	 ugasnjena,	
ohlajena	in	izklopljena	iz	omrežja.
Potrebuje	se	primeren	sesalec.
Celoten	postopek	traja	samo	nekaj	minut.	Postopki	so	
prikazani	na	slikah	z	ujemajočo	se	številko	na	tej	strani.

ZDRŽEVANJE

• Ne	 odlagajte	 ostankov	 čiščenja	 v	 zalogovnik	 za	
pelete.	Poskrbite,	da		posoda	za	pepel	dobro	nalega	
v	ohišje,	ko	jo	vstavite	nazaj;	če	ne	se	lahko	zgodi,	
da	poči	steklo,	ko	se	nasloni	na	slednjo.

• Zagotovite,	 da	 je	 zgorevalna	 posoda	 pravilno	
nameščena	 v	 svojem	 ohišju	 po	 vzdrževanju,	 saj	
lahko	 ima	 v	 nasprotnem	 primeru	 peč	 težave	 z	
vžigom.

Pred vsakršnim vzdrževanjem, oziroma posegom v napravo,slednjo izključite od električnega 
napajanja. Redno vzdrževanje je ključno, da naprava brezhibno deluje. Če ne boste vzdrževali 
peči, slednja ne bo pravilno delovala. Težave, ki bodo nastale zaradi nerednega vzdrževanja 
bodo rezultirale v neveljavnosti garancije.

1.	 Odprite	 vrata	 zgorevalne	 komore	 (P)	 s	 pomočjo	
priložene	odstranljive	ročice.

2.	 Izpraznite	posodo	za	pepel	(B)		in	zgorevalno	posodo	
v	negorljivo	posodo	(pepel	še	vedno	lahko	vsebuje	
žerjavico	 in/ali	 vroče	delčke)	ali	 jo	posesajte,	če	 je	
hladna.	 Posesajte	 notranjost	 zgorevalne	 komore	
in	prostore	okoli	zgorevalne	posode	v	katere	pada	
pepel.	 Zgorevalna	 posoda	 je	 sestavljena	 iz	 dveh	
delov	(A1,	in	A2).	Vstavljena	je	v	svoje	ohišje.

3.	 Očistite	 zgorevalno	 posod	 s	 priloženo	 lopatko	 in									
očistite	eventualno	zamašene	luknjice.

4.	 Če	potrebno,	očistite	steklo,	ko	je	slednje	hladno,	z	
uporabo	 namenskega	produkta	 (npr.	Glasskamin),	
katerega	lahko	dobite	pri	vašem	prodajalcu.

B

A2

A1

Uporaba peči brez čiščenja 
zgorevalne posode, lahko povzroči 
vžig plina v zgorevalni komori in 
posledično lahko pride do eksplozije

P

UPORABNIK

1 2

A1

B
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ZDRŽEVANJE

TEDENSKO VZDRŽEVANJE
Ko	je	peč	izklopljena	in	hladna	priporočamo,	da	upravljate	
čistilni	sistem	s	pomočjo	priloženega	orodja.

Vstavite	orodje	s	strani	med	reže	sprednje	rešetke	in	jo	
‘’tresite’’	ter	s	tem	aktivirate	čistilni	sistem.

UPORABNIK/INŠTALATER

Vsakodnevno	odstranite	 tudi	 rešetko	 in	nato	 tesnilo	pokrova	na	dimovodu	 ter	posesajte	do	čistega.	Pazljivo	položite	
nazaj	v	začetno	pozicijo.

Zapiralne	kape	na	dimovodni	strani

Odstranite	deflektor	in	ga	posesajte	do	čistega.	Pazljivo	položite	nazaj	v	prvotni	položaj,	v	njegovo	ohišje.

deflektor	

ohišje	
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ZDRŽEVANJE

LETNO VZDRŽEVANJE
(slednje naj izvede pooblaščeni serviser)
Slednje	 je	 sestavljeno	 iz	 čiščenja	 notranjosti	 in	
zunanjosti	peči.

V primeru pogoste uporabe peči, se 
priporoča, da se očistijo dimne cevi in 
dimnik vsake tri mesece.

Če	 se	 izdelek	 pogosto	 uporablja	 in	 je	 izhod	 dimnih	
plinov	 na	 vrhu,	 se	 odločite	 skupaj	 s	 serviserjem,	 ali	
je	 potrebno	 očistiti	 notranjost	 dimovodnega	 kolena	
preko	revizijske	odprtine.

Minimalno	morate	očistiti	dimovodni	sistem	vsaj	enkrat	
letno	(upoštevaje	lokalno	zakonodajo).

Če	redno	ne	čistite	dimovodnega	sistema	ali	slednjega	
ne	kontrolirate,	 je	povečana	nevarnost,	da	bo	dimnik	
zagorel.

Opominjamo	vas,	da	ne	uporabljate	komprimiranega	
zraka	(kompresorja)	za	čiščenje	zajema	zraka	peči

IZKLOP ČEZ POLETJE
Med	poletnim	nedelovanjem,	imejte	vrata	peči,	lopute
in	pokrove	zaprte.
Priporočamo	izpraznitev	rezervoarja	za	pelete.

REZERVNI DELI
Glede	rezervnih	delov	kontaktirajte	vašega	prodajalca
ali	serviserja.	Uporaba	neoriginalnih	rezervnih	delov
lahko	poškoduje	napravo	in	odveže	Edilkamin
odgovornosti	glede	garancije,	oziroma	škode.
Ne	izvajajte	neavtoriziranih	modifikacij

ODSTRANITEV
Po	preteku	življenjske	dobe	produkta,	slednjega
odstranite	skladno	z	zakonodajo.

UPORABNIK/INŠTALATER/INSTALLATORE
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Če pride do težav, se bo peč avtomatično izklopila in da displeju se bo prikazal razlog/koda
(glej spodaj).
NE izklapljajte naprave iz omrežja.
Da ponovno zaženete napravo, dovolite da se izklopna faza konča, potem pritisnite tipko
ON/OFF na daljincu ali tipko za enostaven vžig.

Pred ponovnim zagonom peči, preverite razlog za izklop in očistite rešetko.
Izdelek je opremljen z varnostnim ventilom, ampak, če rešetka ni redno čiščena, kot
pojasnjeno prej, lahko vžig rezultira v majhni eksploziji. Če se v zgorevalnem prostoru tvori
bel dim dlje časa, izklopite napravo od elektrike in počakajte 30 minut preden odprete
vrata in izpraznite zgorevalno komoro.

Kode napak in predlagane rešitve

KODA TEŽAVA REŠITEV

H01
vtok	zgorevalnega	zraka	je	pod
nastavljenim	nivojem

• Preverite	da	so	vrata	peči	zaprta
• Preverite	da	so	peč,	izpuh	in	dimovod	čisti
• Preverite,	da	je	bilo	opravljeno	redno	vzdrževanje

H02
odčitana	hitrost	ventilatorja
dimnih	plinov	ni	pravilna

• kontaktirajte	serviserja

H03 

tipalo	dimnih	plinov	zaznava
temperaturo	nižjo	od	nastavljene
in	slednje	interpretira	kot
odsotnost	plamena

• preverite,	če	je	v	rezervoarju	dovolj	pelet
• kontaktirajte	serviserja

H04
tvorba	plamena	je	bila
neuspešna

Obstaja	dve	možnosti:	NI	PRISOTNEGA	PLAMENA
•	Preverite,	da	je	rešetka	čista	in	pravilno	vstavljena
•	Preverite	da	so	peleti	v	rezervoarju	in	v	komori
•	Uporabite	košček	trdnega	parafina	da	nastane	ogenj
(predhodno	kontaktirajte	serviserja)
PLAMEN	PRISOTEN
•	kontaktirajte	serviserja

H05 NI	na	razpolago	pri	tem	modelu • kontaktirajte	serviserja

H06
mat.plošča	zaznava	odklop	ali
napako	v	tipalu	dimnih	plinov

• kontaktirajte	serviserja

ODPRAVLJANJE NAPAK

UPORABNIK/INŠTALATER
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ODPRAVLJANJE NAPAK PER POSSIBILI INCONVENIENTI

KODA TEŽAVA REŠITEV

HO7
Izklop	zaradi	previsoke	
temperature	dimnih	plinov.

• Preverite	tip/vrsto	pelet	(če	v	dvomih,	kontaktirajte	ser-
viserja)

• Kontaktirajte	serviserja

H08
Izklop	zaradi	pregrevanja	
naprave

• glejte	HO7

H09
Izklop	 zaradi	 defektna	 na	 po-
gonskem	 motorju	 dozirnega	
polža

• kontaktirajte	serviserja

H10
Izklop	zaradi	previsoke
temperature	matične	plošče

• kontaktirajte	serviserja

H11 Izklop	zaradi	presostata
• Preverite	očiščenost	kurišča	in	dimnika
• kontaktirajte	serviserja

H12
Problem	s	termostatom.
Naprava	deluje	le	manualno.

• kontaktirajte	serviserja

Informacije, ki ne blokirajo delovanje peči, ampak so opozorila:

LOW REMOTE CONTROL BATTERY LEVEL / baterija daljinca je skoraj prazna:
Na	displeju	daljinca	se	prikaže	simbol	za	baterijo,	ko	je	slednja	skoraj	prazna.

VZDRŽEVANJE:
Simbol	‘ključ’	se	prikaže	na	displeju	daljinca	po	preteku	2000	delovnih	ur.
Izdelek	še	naprej	deluje,	ampak	se	mora	opraviti	servis	s	strani	pooblaščenega	Edilkamin	serviserja.

UPORABNIK/INŠTALATER
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