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Postali ste lastnik kaminskega vložka znamke KOBOK, ki je slovaški izdelek vrhunske
kakovosti. V izogib možnim okvaram, zaradi varovanja okolja, da bi vam bil kaminski
vložek v veselje in vam zagotavljal prijetno toploto ter udobje, pazljivo preberite navodilo
za montažo in uporabo.
Shranite navodilo in tehnične podatke, da boste ob začetku kurilne sezone lahko osvežili
svoja znanja o ravnanju z napravo in s tem seznanili tudi druge osebe, ki jo uporabljajo.
Dokumentacija o kaminskem vložku

Navodilo za montažo

Predpisi o montaži
Transport
Vgradnja kaminskega vložka
Priključek na dimnik
Obzidava
Pred prvim kurjenjem
Varnostni predpisi

Navodilo za uporabo

Upravljanje
Gorivo
Pred kurjenjem
Kurjenje
Ponovno kurjenje
Prenehanje kurjenja
V primeru napačnega delovanja
Vzdrževanje
Nadomestni deli

Priloge

Izjava o parametrih

Tehnični podatki o kaminskem vložku
Garancijski list
Navodilo za ravnanje z dodatno opremo, če je potrebna.
Namen in uporaba kaminskega vložka
Kaminski vložek je namenjen zvišanju izkoristka kurišča, ekonomičnemu delovanju kot tudi zagotovitvi požarne
varnosti pri uporabi ognja kot vira toplote. Lastnosti izdelka izpolnjujejo zahteve standardov STN EN 13229 in
STN 92 0300 – 6. člen.
Kaminski vložek je v skladu s STN EN 13 229 - tabela 1, Klasifikacija kurišč, kurišče z ročnim upravljanjem
kategorije 1b. Takšna kurišča ogrevajo prostor, v katerem so postavljeni.
Zgorevalna komora kaminskega vložka je obložena s šamotnimi ploščami, zato ga je mogoče uporabljati kot vir
ogrevanja z stalnim ognjem. Predviden je za zgorevanje drv ali lesnih briketov na rešetki. Kaminski vložek je
predviden za priključitev in ga s "črno" kovinsko dimno cevjo priključimo na dimnik. Po montaži je celoten sistem
namenjen ogrevanju enodružinskih hiš (objekti za stalno bivanje), vikendov in koč (objekti za začasno bivanje) kot
tudi poslovnih prostorov in služi kot nadomestni ali dopolnilni vir toplote v zadevnem objektu.
Tehnični opis
Kaminski vložki CHOPOK, CHOPOK KAZETA, ĎUMBIER, MÝTO, BYSTRÁ in toplotni izmenjevalniki
NADSTAVBA, VERTIKAL so izdelani iz ognjevarne jeklene pločevine, katere površina je zaščitena s proti vročini
obstojno barvo. Zgorevalna komora je obložena s šamotno opeko, ki izboljšuje akumuliranje toplote in podaljšuje
življenjsko dobo. Vratca z ognjevarnim steklom zagotavljajo pogled na ogenj in zagotavljajo varno ter ekonomično
delovanje. Hitrost in ekonomičnost zgorevanja regulirate z nastavljanjem dovajanja primarnega zraka.

Toplotni učinek kaminov s kaminskim vložkom je neprimerljivo višji kot pri
običajnih kaminih, pri čemer zunanji izgled odprtega kamina lahko kombinirate z
racionalno uporabo goriva. Zgornji del kamina, tako imenovani glavni del, sestoji iz učinkovito
izoliranega toplotnega izmenjevalnika za topli zrak, v katerega od spodaj oziroma s tal doteka hladnejši zrak, se
pretaka skozi vložek in skozi vleke za zrak ter odteka nazaj v prostor oziroma skozi vode za topli zrak v
ostale prostore objekta.

Proizvajalec si z ozirom na stalen razvoj pridržuje pravico do spreminjanja izdelkov glede
na podatke v tem navodilu. Te spremembe ne pomenijo poslabšanja kakovosti in
uporabnosti izdelkov.
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Garancijski pogoji:
Garancija znaša 5 let od datuma prodaje prvemu kupcu in zajema:
- pravilno delovanje kurišča v skladu z izjavo o zmogljivosti (Declaration of Performance - DoP) kot
tudi v skladu z določili harmoniziranih standardov in zahtevami ustanove za tehnični preizkus;
- pravilno montažo vseh v izdelek vgrajenih delov;
- kakovost in primernost materialov, ki so uporabljeni v izdelku ali so mu priloženi.
Proizvajalec bo v okviru garancije brezplačno odpravil vse napake, ki se na izdelku v garancijski dobi ne
pojavijo po krivdi uporabnika oz. tretje osebe ali zaradi višje sile.
Brezplačno popravilo je možno samo v garancijski dobi s predložitvijo tega garancijskega lista.
Garancija velja 5 let od prodaje izdelka prvemu kupcu pod spodaj navedenimi pogoji.
Začetek delovanja izdelka je opravila strokovno usposobljena oseba ali prodajalec.
Strokovno usposobljena oseba ali specializiran prodajalec je kupcu razložil delovanje izdelka.
Uporaba izdelka je potekala v skladu z navodilom za uporabo.
Izdelek je bil redno preverjan in vzdrževan v skladu z navodilom za uporabo ter krajevnimi predpisi, pri čemer so bili
upoštevani tehnični in protipožarni pogoji za delovanje grelnih naprav.

Kupec brez soglasja proizvajalca ni spreminjal, zamenjal ali razstavil izdelka in njegovih sestavnih delov.
Izdelek ne kaže znakov pregrevanja, napačnega skladiščenja, mehanskih obremenitev ali drugačne
uporabe, ki bi odstopala od uporabe v skladu z določili proizvajalca.
Garancija ne velja za:
zamenljive dele, ki so v neposrednem stiku z ognjem; tesnila iz steklenih vlaken, notranje kovinske letve
zasteklitve, steklo, rešetko, usmerjevalnik dimnih plinov in njegove dele, zaključno letev okvirja, notranjo
obzidavo zgorevalne komore;
barvne spremembe na površini vidnih delov zaradi toplotnih obremenitev, dima ali saj;
razpoke v oblogi zgorevalne komore. Razpoke nastanejo zaradi toplotnega raztezanja, zato je obloga
tehnično uporabna, razen če ni zlomljena ali zamaknjena.
Garancijski pogoji za zgoraj navedene primere se ravnajo po zadevnih zakonitih določilih.
Garancijska doba se podaljša za čas od prijave napake na izdelku do prevzema popravljenega izdelka.
Obvestilo za kupca
Prodajalec je obvezen ob nakupu izdelka kupcu izročiti garancijski list, ki vsebuje prodajalčev žig in
datum prodaje. Razen tega mora kupca informativno seznaniti z uporabo in upravljanjem izdelka.
Kupec

mora

ob

prevzemu

izdelka

preveriti

njegovo
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nepoškodovanost,

poškodbe
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GARANCIJSKI LIST
POTRDILO O KAKOVOSTI IN CELOTNOSTI IZDELKA
Oznaka izdelka: kaminski vložek oz. toplotni izmenjevalnik
Tovarniška številka:

Tip:

Proizvajalec:

Prodajalec:

Datum, podpis:

Datum, podpis:

Pooblaščena montaža:
Postavitev kamina:

Priključitev toplotnega
izmenjevalnika za topli
zrak na ogrevalni sistem:

Datum, podpis:

Datum, podpis:

Interval čiščenja za dimnik, dimno cev in kurišče ter pregledi (v skladu z
zadevnimi predpisi) :
a) če so na dimnik priključena kurišča s skupno toplotno močjo do 50 kW, potem enkrat na štiri mesece; če so na
dimnik priključena kurišča za trda goriva.
Dimnika, na katerega je priključeno kurišče na trda goriva in od zadnjega čiščenja ni bil v uporabi dalj časa, kot
znaša interval določen v točki a, do ponovnega začetka kurjenja ni treba preveriti in očistiti. Dimnik je treba
preveriti in očistiti pred začetkom kurjenja kurišča.

Dimnik očiščen dne:
Vložek in dimna cev očiščena
dne:
Čiščenje opravil:
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