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INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I EKSPLOATACJI
PIECA NA PALIWA STAŁE,
TYPU „HAPPY”

Wartość

wysokość / szerokość / głębokość pieca 720 / 400 / 40 mm
wysokość / szerokość / głębokość paleniska 265 / 220 / 300 mm
średnica króćca wylotowego 120 mm
waga pieca 48 kg
nominalna moc grzewcza 8 kW
powierzchnia grzewcza pieca 45 m2
sprawność cieplna przy mocy nominalnej 82 %
wymagany ciąg kominowy 12 Pa (0,12 mbar)
dozwolony opał węgiel kamienny, drewno, brykiety

MET-SPOS Sp. Jawna
R. Saks, A. Posiadała
Żelków-Kolonia, ul. Stalowa 16
08-110 Siedlce, tel. 25 643-59-29
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HAPPY

UWAGA !!!
Przed przystąpieniem do podłączenia pieca
i jego uruchomieniem należy bezwzględnie
zapoznać się z niniejszą instrukcją.
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należy zasadniczo czyścić na zimno. Do czyszczenia lakierowanych powierzchni wkładu nigdy nie używać wody, wskazane jest użycie
gąbki lub miękkiej szmatki flanelowej.
6.2. Czyszczenie emaliowanej obudowy pieca
Do czyszczenia blachy korpusu, pokrytej emalią zalecamy stosowanie suchej, maksymalnie lekko nawilżonej szmatki. Czyścić można
wyłącznie na zimno.
6.3. Sznury i taśmy uszczelniające
Do uszczelnienia powierzchni przylegania drzwiczek i szyb (ew. innych części składów) są użyte specjalne szklano-ceramiczne sznury
uszczelniające (taśmy), które są odporne na wysokie temperatury. Te uszczelki zalecamy kontrolować na bieżąco a w razie utraty
szczelności wymieniać na nowe. Nowa uszczelka po pewnym czasie ułoży się, dlatego zalecamy, aby w przybliżeniu co ok. 3 miesiące
używania wkładu była kontrolowana szczelność szyby na konstrukcji drzwi i ewentualne poluzowania usuwać dokręcając z wyczuciem
uchwyty szyby.
7. WARUNKI GWARANCJI:
Okres gwarancji pieca wynosi 12 miesięcy i obowiązuje od daty zakupu. Warunkiem gwarancji jest dotrzymanie wszystkich zasad
instalacji, obsługi i utrzymania podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Gwarancja dotyczy bezpłatnej naprawy pieca, ewentualnie
reklamowanych części, których wady powstały z powodu wadliwego materiału lub wady produkcyjnej.
Gwarancja nie dotyczy szkód i wad urządzenia, lub jego części, które powstały w wyniku:
- zewnętrznym chemicznym lub fizycznym działaniem podczas transportu, niewłaściwego składowania
- złym doborem wkładu do danego pomieszczenia (przegrzewanie lub niedostateczne ogrzewanie)
- nie dotrzymaniem właściwych przepisów budowlanych i prawnych
- błędną instalacją i podłączeniem urządzenia
- niedostatecznym lub za silnym ciągiem komina (podłączenie musi być według obowiązujących norm)
- przeprowadzonych przeróbek, ingerencją lub zmianami na urządzeniu spowodowanymi przez osoby, które nie są do tego upoważnione przez producenta
- nie dotrzymaniem zaleceń instrukcji obsługi oraz niewłaściwą eksploatacją
- użyciem niewłaściwego opału, a w szczególności węgla kamiennego lub koksu
- nieprawidłową obsługą, przeciążeniem termicznym urządzenia (np. otwarte drzwiczki popielnika), a
następnie uszkodzeniem lub deformacji konstrukcji wkładu.
- nieprawidłową manipulacją, uszkodzeniem siłą mechaniczną
- niedostatecznym utrzymaniem lub użyciem niewłaściwych środków czyszczących
Elememnty pieca nie podlegające gwarancji:
- ruszt żeliwny: ruszt może się przepalić jedynie w trakcie spalania niewłaściwego paliwa.
- szyba drzwiczek: wykonana jest ze specjalnego szkła ceramicznego, odpornego na temperaturę do 800°C. Szyba nie ulega uszkodzeniom podczas procesu spalania właściwego paliwa, a jedynie na skutek wstrząsów mechanicznych, np. przy transporcie, montażu lub
na skutek napierania na nią nadmiernie dołożonej ilości paliwa.
DATA SPRZEDAŻY ..............................				

Podpis i pieczęć sprzedawcy

						

..............................................

Serdecznie dziękujemy za zakup pieca kominkowego Happy!
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, aby uzyskać informacje o działaniu i sposobie prawidłowej obsługi pieca. Pozwoli to uniknąć szkód i wydłuży jego żywotność. Oprócz tego, dzięki prawidłowemu obchodzeniu się z piecem, można
zwiększyć wydajność urządzenia, zaoszczędzić opał oraz chronić środowisko naturalne.
1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Piec kominkowy Happy jest piecem przeznaczonym do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych oraz obiektów rekreacyjnych, gdzie
zamiarem jest poprawa komfortu cieplnego, któremu sprzyja widok
płomieni. Ze względu na swoje zastosowanie, Happy został zaprojektowany jako nowoczesny i funkcjonalny piec, charakteryzujący się
wysoką wydajnością, zminimalizowanym odziaływaniem na środowisko naturalne w trakcie procesu spalania oraz będącym ozdobą
państwa pomieszczenia.
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Potwierdzenie prawidłowego wykonania instalacji odprowadzania spalin oraz wymaganej w niniejszej instrukcji sprawności komina.

						

Data i podpis Kominiarza

						

..............................................
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drewno i w końcu grubsze polana. Włożyć mniejszą ilość opału (do ok. 2/3 wysokości wymurówki szamotowej. Dokładając więcej
opału zapewnia się dostateczny czas spalania do
nagrzania komina i zapewnienia jego prawidłowego działania. Regulator powietrza pierwotnego otworzyć na maksimum. Czasem dla
ułatwienia zapalenia opału wskazane jest zredukowanie doprowadzenia powietrza sekundarnego. Po zapaleniu drzwiczki paleniska
muszą być zamknięte. Jak tylko opał należycie się rozpali, za pomocą regulatorów powietrza nastawić spokojne, raczej stłumione
spalanie.
Uwaga! Drzwiczki paleniska (komory spalania) i drzwiczki popielnika (jeżeli są użyte) muszą być zawsze zamknięte, z wyjątkiem wprowadzania do eksploatacji, dokładania opału i usuwania popiołu.
Uwaga! Po każdej dłuższej przerwie w pracy pieca należy przed ponownym
rozpaleniem przeprowadzić kontrolę drożności i czystości przewodu dymnego,
komina i paleniska.
5.3. Dokładanie opału
Aby zapobiec wydostawaniu się spalin do pomieszczenia podczas dokładania zalecamy: W
przybliżeniu 5 do 10 sekund przed otwarciem drzwiczek paleniska otworzyć całkowicie
regulator powietrza pierwotnego, następnie lekko otworzyć drzwiczki do dokładania,
odczekać kilka sekund na dociągnięcie spalin do komina a dopiero potem otworzyć
całkowicie drzwiczki. Po otwarciu drzwiczek do dokładania należy postępować ostrożnie –
grozi wypadnięcie rozpalonych ogarków. Po dołożeniu opału zamknąć drzwiczki paleniska.
Po rozpaleniu opału (bez kopcącego płomienia) ustawić regulator w pierwotnej pozycji (ew.
zamknąć). Dokładając dbać o to, aby opał nie przekraczał poziomu wymurówki szamotowej
(vermiculitowej) paleniska. Ilość dokładanego opału ma odpowiadać godzinowemu
orientacyjnemu zużyciu opału (patrz karta techniczna). W razie przepełniania może dojść
do trwałego uszkodzenia konstrukcji pieca.
Uwaga: Nadmiernemu przenikaniu spalin do pomieszczenia zapobiegnie dokładanie
opału po jego wypaleniu z rozżarzonym popiołem.
5.4. Czystość szyby
Oprócz stosowania odpowiedniego opału, na czystość szyby wpływ ma także, doprowadzenie dostatecznej ilości powietrza do
spalania (zwłaszcza sekundarnego), zapewnienie odpowiedniego ciągu komina, a także również sposób, w jaki piec kominkowy jest
obsługiwany. W związku z tym zalecamy dokładanie tylko jednej warstwy opału tak, aby opał był jak najbardziej równomiernie rozłożony w palenisku i był jak najdalej od szyby. Dotyczy to też brykietów (odległość między nimi 5 do 10 mm). W razie zanieczyszczenia
szyby podczas ogrzewania zalecamy zwiększenie intensywności spalania otwierając regulator powietrza pierwotnego, w wyniku czego
szyba przeważnie oczyści się sama.
5.5. Eksploatacja w okresie przejściowym i w gorszych warunkach klimatycznych
W okresie przejściowym, ew. przy wyższych temperaturach na zewnątrz ponad 15°C, w deszczowe i wilgotne dni, przy gwałtownym
porywistym wietrze może, w zależności od okoliczności, dojść do pogorszenia ciągu komina, w wyniku czego spaliny nie są w pełni
odprowadzane. Dlatego piec kominkowy musi być w tych okresach użytkowany z jak najmniejszą ilością opału, aby było można otwierając doprowadzenie powietrza poprawić spalanie oraz ciąg komina.
5.6. Usuwanie popiołu
W zależności od czasu i intensywności ogrzewania należy za pomocą pogrzebacza lub urządzenia do poruszania rusztem (jeżeli wkład
ma ruchomy ruszt) strząsać popiół przez ruszt do popielnika. Należy dbać o to, aby popielnik nie był przepełniany, co mogłoby doprowadzić do ograniczenia dopływu powietrza pod ruszt i problemów z zapaleniem lub spalaniem opału.
Popielnik o ile to możliwe, należy opróżniać na zimno, najlepiej w ramach przygotowań do następnego rozpalenia. Przed opróżnianiem popielnika należy skontrolować, czy nie zawiera rozżarzonych resztek opału, które mogłyby spowodować pożar w pojemniku na
odpadki.
6. CZYSZCZENIE I UTRZYMANIE
6.1. Czyszczenie wkładu
Piec kominkowy w zimnym stanie należy minimalnie raz w roku (po sezonie grzewczym) lub częściej wyczyścić. W ramach czyszczenia
należy usunąć osady w przewodach dymowych. Naprawić, najlepiej wymieniając, wypadnięte części wymurówki szamotowej. Kompletność wymurówki szamotowej należy kontrolować również w trakcie sezonu grzewczego. Popękane płytki szamotowe nie tracą
właściwości użytkowych, jeżeli nie wypadną całkowicie!
Do czyszczenia szyby mogą służyć zwykłe środki do czyszczenia kuchenek i piekarników, sucha miękka szmatka i gazeta, ewentualnie
specjalny środek do czyszczenia szyb pieców kominkowych. Szybę
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1.1. Zasada ogrzewania
Piece są skonstruowane do spalania drewna, brykietów oraz węgla brunatnego.
Ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu uzyskuje się popprzez konwekcję, częściowo również przez
promieniowanie cieplne. Zasada ogrzewania konwekcyjnego polega na tym, że powietrze z pomieszczenia dopływa do pieca w dolnej
jego części i wznosząc się w górę ogrzewa się w przestrzeni konwekcyjnej, następnie przepływa otworami znajdującymi się w górnej
części pieca z powrotem do pomieszczenia. Ciepło z promieniowania uzyskuje się z powierzchni pieca (metal, szkło). Ze względu na
konstrukcję największym źródłem promieniowania cieplnego są oszklone drzwiczki.
1.2. Wykonanie konstrukcyjne
Piece są spawane z blachy stalowej. W środkowej części pieca znajduje się komora spalania, zamykana żeliwnymi drzwiczkami.
Drzwiczki przeszklone są szybą, która jest odporna na temperatury do 800 °C. Dolne, żeliwne drzwiczki zabezpieczają komorę popielnika. Jednocześnieie wyposażone są w regulator dopływu powietrza pierwotnego do komory spalania. Przestrzeń wewnętrzna komory
spalania jest wykładana płytkami szamotowymi. W dolnej jej części umieszczony jest prosty, nieruchomy ruszt żeliwny. Przed rusztem
jest umieszczona barierka zapobiegająca wypadaniu i zsuwaniu się opału na drzwiczki (szybę czołową). Pod rusztem jest przestrzeń
na szufladkę popielnika. Poszycie pieca wykonane jest z blachy stalowej. Stalowa konstrukcja pieca (wkład) oraz zewnętrzna okładziną
blaszana, chronione są farbami o właściwościach żaroodpornych.
Uwaga! Piece kominkowe nie mają charakteru stałożarowego i są przeznaczone do okresowego (przerywanego) ogrzewania.
2. PROCES SPALANIA
2.1. Ilość opału i nastawienie procesu spalania
Dla zapewnienia optymalnych warunków łatwego podpalania i rozpalania należy pod płonący opał, przez ruszt, doprowadzać dostateczną ilość powietrza (nazywanego pierwotnym). Intensywność dostarczanego powietrza regulowana jest za pomocą żeliwnego
pokrętła (regulatora) w dolnych drzwiczkach. W miarę wzrostu temperatury spalin zaczynają wydzielać się gazowe składniki opału, które bez dalszego doprowadzenia powietrza nie wykonałyby żadnej pracy w postaci energii cieplnej, dlatego konieczne jest doprowadzenie dalszego powietrza do poziomu wysokości płomieni, gdzie proces spalania tych składników gazowych może dalej przebiegać.
Doprowadzenie powietrza sekundarnego, poprawia jakość spalania oraz pomaga w samoczynnym czyszczeniu szyby drzwiczek. Przy
prawidłowej ilości i stosunku powietrza doprowadzanego do właściwych miejsc komory spalania (paleniska) sprawność spalania
wzrasta i dzięki temu redukują się emisje szkodliwych gazów do atmosfery.
Piec Happy osiąga sprawność spalania do 82%, co zalicza go do najwyższej jakości wyrobów.
Uzyskana moc cieplna zależy od ilości spalonego opału w określonym czasie, jego
jakości (wilgotność i rodzaju) oraz sprawności procesu spalania, ciągu w kominie, a nawet ciśnienia atmosferycznego itd. Dlatego proces spalania (intensywność i jakość płomienia) należy regulować według aktualnych warunków. Zdolność skutecznego regulowania
procesu spalania wzrośnie wraz z doświadczeniem w korzystaniu z pieca kominkowego.
Rady dotyczące spalania drewna:
• Po każdym rozpaleniu w piecu pozostawić regulator powietrza pierwotnego otwarty jeszcze przez jakiś czas, w wyniku czego uzyska
się lepsze rozpalenie opału.
• Przed dołożeniem opału wskazane jest pełne otwarcie regulatora powietrza pierwotnego.
• Przy spalaniu drewna należy bezwarunkowo dbać o to, aby drewno było suche z maksymalną wilgotnością 20%.
Rady dotyczące spalania brykietów węglowych:
• Dla optymalnego spalania dokładać brykiety bezpośrednio na otwory rusztu, opał dzięki temu lepiej się spali.
• należy dbać o to, aby ilość opału odpowiadała wymaganej mocy cieplnej, tzn. do utrzymania żaru wystarczy tylko kilka brykietów, w
przeciwnym wypadku piec będzie przeciążany cieplnie. Wartość opałowa brykietów węglowych może sięgać aż 6 kWh/1kg, zatem o
ok. 40% więcej, niż drewna!
2.2. Opał
W piecach kominkowych Happy można spalać kawałki drewna, brykiety prasowane z drewna, brykiety węglowe oraz co żadziej spotykane – węgiel brunatny. Wilgotność spalanego drewna powinna być niższa, niż 20%, optymalnie 10%. Im mniejsza zawartość wody
w opale, tym wyższa jest jego wartość opałowa. Zalecaną wilgotność uzyskuje się przez składowanie drewna przez okres co najmniej
dwóch lat pod wietrzonym zadaszeniem. Zawartość wody w brykietach musi być definiowana przez producenta brykietów. Brykiety
należy składować w suchym środowisku, w przeciwnym wypadku grozi niebezpieczeństwo rozpadnięcia. Zalecana wielkość kawałków
drewna do składowania i spalania powinna wynosić: średnica 3-6 cm i długość 20-30 cm. W piecach kominkowych Happy zabrania
się spalania węgla kamiennego i koksu. Jako opału nigdy nie używać cieczy łatwopalnych lub odpadów typu: tapety, płyty wiórowe,
tworzywa sztuczne, impregnowane drewno lub same wióry, trociny. Spalanie takich materiałów szkodzi nie tylko środowisku, ale
również skraca żywotność pieca. W skrajnych przypadkach może dojść do uszkodzenia samego urządzenia oraz przewodu dymowego
i komina.
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3. BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI

normalny przepływ gazów dymnych.

3.1. Przepisy ogólne
Podczas eksploatacji i instalacji pieca kominkowego należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej określonych w Dz. U. Nr 75
poz. 690, z późn. zm. z dnia 12.04.2012. W sytuacji, kiedy mogło by zaistnieć nawet przejściowe niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu (np. podczas klejenia linoleum, PVC, podczas prac z farbami i lakierami itp.) piec musi zostać wyłączony z eksploatacji. Następnie
pieca można używać dopiero po dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia.

4.2. Podłączenie pieca do przewodu kominowego
Zalecamy podłączenie pieca kominkowego do samodzielnego przewodu kominowego. Pieca nie wolno podłączać do wspólnego
przewodu kominowego z odbiornikiem gazowym. Minimalna wysokość przewodu kominowego wynosi 5 m. W poszczególnych przypadkach można podłączyć odbiornik również do przewodu kominowego o mniejszej wysokości, jeżeli obliczenia trasy spalin wykażą,
że ta wysokość jest dostateczna dla podłączanego urządzenia. Okrągły przewód kominowy musi mieć średnicę minimalnie 140 mm
(min 0,015 m2).

3.2. Bezpieczna odległość pieca w pomieszczeniu od materiałów palnych
Przy instalacji pieca umieszczonego w pomieszczeniu z materiałami trudno lub średnio palnymi musi być zachowana bezpieczna
odległość od ściany czołowej 80 cm, a w pozostałych kierunkach
40 cm. W przypadku, kiedy piec jest zainstalowany w pomieszczeniu z łatwopalnymi przedmiotami, odległości te muszą zostać
podwojone.
3.3. Bezpieczna odległość przewodu dymnego od materiałów palnych
Bezpieczna odległość od ościeżnic drzwi i podobnie umieszczonych konstrukcji budowlanych z materiałów palnych i od instalacji rurociągowych łącznie z ich izolacją wynosi min. 20 cm. Od pozostałych części konstrukcji z materiałów średniej i wysokiej klasy palności
min. 40 cm.
Poziomy palności wybranych materiałów budowlanych w oparciu o normę PN-B-02851-1:1997:
niepalne - granit, piaskowiec, betony ciężkie porowate, cegły, płytki ceramiczne, specjalne tynki
niełatwopalne - akumin, heraklit, lihnos, itaver.
trudnopalne - drewno liściaste, sklejka, sirkoklit, utwardzany papier, umakart
średniopalne - płyty wiórowe, solodur, płyty korkowe, guma, wykładziny podłogowe
łatwopalne - płyty pilśniowe, styropian, poliuretan
3.4. Zalecenia dotyczące bezpiecznej eksploatacji
Do rozpalania i ogrzewania nie wolno używać żadnych cieczy łatwopalnych! Oprócz tego zabrania się spalania jakichkolwiek tworzyw
sztucznych, materiałów drewnianych z różnymi chemicznymi spoiwami (płyta wiórowa itd.) oraz domowy odpad nie sortowany z
resztkami tworzyw sztucznych itd.
Piec muszą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe! Pozostawiać dzieci przy piecu bez nadzoru dorosłych jest niedopuszczalne. Powierzchnia pieca jest przegrzana, zwłaszcza powierzchnie oszklone, gdzie dotknięcie może spowodować ciężkie poparzenia.
Eksploatacja pieca wymaga od czasu do czasu obsługi i nadzoru. Dla bezpiecznej obsługi regulatorów i do manipulacji z zamknięciami drzwiczek służy rękawica ochronna, która jest obligatoryjnie dołączana do każdego zestawu. Zabrania się odkładać jakiekolwiek
przedmioty z materiałów palnych, które mogłyby spowodować pożar na piec w trakcie jego pracy oraz dopóki jest ciepły. Należy zachować szczególną ostrożność podczas opróżniania popielnika w trakcie pracy pieca, ponieważ grozi niebezpieczeństwo poparzenia.
Gorący popiół nie może zetknąć się z palnymi przedmiotami – np. podczas wysypywania do pojemników na odpad komunalny.
Piec może być używany wyłącznie według niniejszej instrukcji. Na piecu jest niedopuszczalne dokonywanie jakichkolwiek
przeróbek.
4. INSTALACJA PIECA KOMINKOWEGO I PODŁĄCZENIE DO KOMINA
Przy montażu pieca kominkowego muszą być dotrzymane wszystkie lokalne przepisy łącznie z przepisami, które dotyczą norm krajowych i europejskich dotyczących tego rodzaju wyrobów.
4.1. Podłączenie pieca do komina lub do wkładu kominkowego
Podłączenie pieca kominkowego do przewodu kominowego powinno być wykonane za pośrednictwem zakładu kominiarskiego lub
samodzielnie, ale z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących tego rodzaju urządzeń w krajach, gdzie są instalowane.
Dla prawidłowego funkcjonowania pieca konieczne jest, aby został zapewniony prawidłowy ciąg w króćcu przewodu dymnego. Dla
pieca Happy wartość ta wynosi 12 Pa. Niedostateczny ciąg komina powoduje złe funkcjonowanie pieca, obniżenie całkowitej mocy
cieplnej, nadmierne zakopcenie szyby oraz nadmierne zanieczyszczanie tras spalin. W przypadku, kiedy dokłada się a komin nie ma
dobrego ciągu, może dojść do przenikania spalin do pomieszczenia. Z tego powodu zalecamy regularną kontrolę komina przez firmę
kominiarską i regularne utrzymanie wkładu w stanie pełnej drożności oraz względnej czystości. W przypadku, kiedy ciąg komina jest
zbyt silny i przekroczy 15 Pa, wskazane jest zainstalowanie odpowiedniej klapki kominowej (np. przewód dymny z klapką). Zbyt silny
ciąg może być przyczyną problemów podczas użytkowania z np. zbyt intensywnym spalaniem, wysokim zużyciem opału oraz może
prowadzić do trwałego uszkodzenia wkładu.
Przewód kominowy musi być oczyszczony z produktów niepełnego spalania (sadzy), nie może zawierać wewnętrznych i zewnętrznych
pęknięć, wszelkie otwory rewizyjne w trakcie pracy pieca muszą być zamknięte – są to podstawowe zasady obsługi, zapewniające
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4.3. Zalecenia dotyczące instalacji i zabezpieczenia przewodu dymnego
Króciec odciągu spalin połączyć z kominem najkrótszą możliwą drogą tak, aby długość tras spalin wynosiła maksymalnie 1,5 m. Rury
spalinowe i kolano między sobą szczelnie połączyć z założeniem min. 50 mm i dbać o to, aby połączenia były zestawione zawsze zgodnie z kierunkiem przepływu spalin. Połączenie przewodu dymnego i króćca spalinowego wkładu przewiercić wspólnie i zabezpieczyć
nitem lub kołkiem, to samo zrobić z rurami spalinowymi i kolanem. Do otworu wejściowego do komina zainstalować cybant metalowy
odpowiedniej średnicy. Przewód dymny ma wznosić się w kierunku cybantu pod kątem ok. 10°.
4.4. Instalacja (ustawienie) pieca do pomieszczenia
Przed instalacją pieca kominkowego należy skontrolować nośność podłogi (stropu), czy spełnia warunki nośności dla danego typu
urządzenia w zależności od jego ciężaru. Piec musi być zainstalowany na izolującym cieplnie niepalnym podkładzie, który przekracza
wymiary wkładu w rzucie pionowym na bokach i z tyłu minimalnie o 100 mm a z przodu o 300 mm. Jeżeli jest użyty blaszany podkład,
musi mieć grubość min. 2 mm. Lokalizacja pieca powinna zapewniać łatwy dostęp, celem obsługi i konserwacji.
4.5. Czyszczenie wkładu i komina
Przy instalacji pieca do przewodu kominowego należy zapewnić możliwość czyszczenia trasy spalin i komina. Systematyczne czyszczenie przewodu dymnego i paleniska w piecu poprawia właściwości użytkowe pieca. Regularne czyszczenie komina zapobiegnie
ewentualnemu wznieceniu sadzy na ścianach komina.
4.6. Pożar w kominie
W razie wybuchu pożaru w kominie należy natychmiast ugasić ogień w piecu wyjmując palące się resztki opału za pomocą szufelki do
niepalnego pojemnika, zamknąć drzwiczki oraz wszelkie regulatory dopływu powietrza w celu maksymalnego zdławienia, jednocześnie lub niezwłocznie wezwać straż pożarną.
4.7. Doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz
Dla procesu spalania musi być zapewnione dostateczna ilość świeżego powietrza. Przy spalaniu drewna wkład zużywa do 15 m3 świeżego powietrza na godzinę. W nowoczesnych budynkach szczelność (okna z tworzywa itp.) może być znaczna. Następne problemy
mogą powodować urządzenia wentylacyjne odciągające powietrze z pomieszczenia lub miejsca instalacji wkładu. Jakość procesu spalania obniży się wraz z tworzeniem osadów i zanieczyszczaniem trasy spalin. Może dochodzić też do cofania spalin do pomieszczenia
podczas dokładania opału. Dostateczne doprowadzenie powietrza można zapewnić otwierając okna lub drzwi do sąsiedniego, lepiej
wietrzonego pomieszczenia. Zapobiegając powyższym zjawiskom, wraz z instalacją wkładu kominkowego należy wykonać otwór
wentylacyjny do doprowadzenia powietrza z regulacyjną kratką wentylacyjną, która musi być zabezpieczona przed zatkaniem.
5. INSTRUKCJA OBSŁUGI
5.1. Pierwsze uruchomienie pieca kominkowego
Przed pierwszym uruchomieniem należy usunąć ewentualne nalepki z szyby, akcesoria z popielnika lub paleniska, dotyczy to też
zabezpieczeń transportowych. Skontrolować, czy są prawidłowo osadzone kształtki szamotowe i barierka (czy podczas instalacji nie
wypadły z prawidłowej pozycji). W razie stwierdzenia jakiejkolwiek wady osadzenia poprawić je. W przeciwnym wypadku urządzenie
może działać nieprawidłowo. Do wykończenia powierzchni pieca kominkowego jest użyta farba żaroodporna, która po
pierwszym rozpaleniu, po przejściowym zmięknięciu, utwardzi się. W fazie zmięknięcia należy uważać, aby nie uszkodzić powierzchni
lakieru ręką lub jakimś przedmiotem. Po pierwszym rozpaleniu należy utrzymywać mały płomień, spalać mniejszą ilość opału z niższą
temperaturą. Wszystkie materiały muszą przyzwyczaić się do obciążenia cieplnego. Ostrożne rozpalenie zapobiegnie powstawaniu
pęknięć w cegłach szamotowych, uszkodzeniom lakieru i deformacji materiału konstrukcji pieca. Ewentualny zapach podczas utwardzania farby zniknie po krótkim czasie – zalecamy intensywne wietrzenie pomieszczenia. Jeżeli w tym pomieszczeniu znajdują się
zwierzęta domowe lub ptaki, należy przemieścić je tymczasowo na inne miejsce.
5.2. Zapalenie i ogrzewanie
Najpierw położyć na ruszt 2 lub 3 mniejsze polana drewna, na nie papier lub podpałkę, następnie szczapy lub wióry drewniane, drobne
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