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Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsted

Eiers navn Tlf.

Eiendommens adresse:

Post nr. Sted: Gnr. Bnr.

Ildstedets navn og type: Maks. effekt i kW Brenseltype

Skorsteinstype (eks. tegl, element eller stålskorstein):

Høyde fra røykinnføring til skorsteinstopp og innvendig diameter: Antall ildsteder på skorsteinen:

Stk.Meter Dia.  Ø                  mm

Er ildstedet montert etter monteringsanvisningen?
Er størrelsen/avstand til brannmur i henhold til mont. anvisningen?
Er avstand til brennbart materiale kontrollert?
Er avstand til tak kontrollert?
Er underlagsplate/forplatens størrelse i henhold til mont. anvisningen?
Tåler gulvet vekten av ildstedet med omramming?
Er røykinnføring/innmuringsstuss montert?
Er røykrøret montert med stigning fra ildsted mot skorstein?
Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft?

Er ildstedet prøvefyrt og fungerer tilfredsstillende?

Installasjonen er utført av:

Sted Dato Eiers signatur

OBS! Husk at huseier plikter å melde fra til kommunen ved Brann- og Feiervesen om at ildsted er montert 
i følge norsk regelverk.

Sørg for at denne side blir utfylt og at en kopi sendes til det stedlige Brann- og Feiervesen. Ta godt vare 
på originalen da denne er et verdipapir for boligen.

Følgende punkter er sjekket under / etter installasjonen:

OK Ikke OK

  Er det fjernet et ildsted?
Er tidligere hull i skorsteinen forskriftsmessig fjernet?
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1.0 Zgodność z 
przepisami

•	 Montaż	 pieca	 należy	 wykonać	 zgodnie	 z	 przepisami	
obowiązującymi	 w	 danym	 kraju.	 W	 trakcie	 montażu	
urządzenia	 należy	 przestrzegać	 wszelkich	 przepisów	
lokalnych,	 jak	 również	 przepisów	 odnoszących	 się	 do	
norm	krajowych	lub	europejskich.		

•	 Przed	 użyciem	 urządzenia	 cała	 instalacja	 musi	 zostać	
sprawdzona	 przez	 wykwalifikowanego	 i	 uprawnionego	
instalatora.	

2.0 Dane techniczne
Materiał:		 Żeliwo
Wykończenie:		 Czarna	farba
Króciec	dymowy:		 Górny	
Średnica	rury	dymowej:	 Ø	150	mm
Dopływ	świeżego	powietrza:	 Ø80	/	Ø100	mm

Masa	urządzenia:	 170	kg
Wyposażenie	dodatkowe	 Osłona	dopływu	powietrza	–	

podłączenie	przez	podstawę	
Wymiary	i	odległości:		 Patrz	Rys. 1

Dane techniczne zgodne z normą EN 13240
Nominalna	moc	grzewcza:	 	 7,0	kW
Masa	przepływających	
gazów	spalinowych:	 	 7,1	g/s
Zalecany	ciąg	kominowy,
EN	13240:	 	 12	Pa
Zalecane	podciśnienie	
w	króćcu	dymowym:	 	 16-18	Pa
Wydajność:	 	 77%
Emisja	CO	(13%	O2):	 	 0,07%
Emisja	CO	(13%	O2):	 	 884	mg/m3
NOx	(13%	O2):	 	 54	mg/m3 
OGC	(13	%	O2):					 	 60	mg/m3
Emisja	cząsteczek,	NS	3059:	 	 1,88	g/kg
Zużycie	powietrza:	 	 6,0	l/s	lub	21,6	m3/h
Temperatura	spalin,	EN	13240:	 	 305	oC
Emisja	pyłów	(13%O2)	 	 14	mg/m3

Typ	opału:		 	 Drewno
Max	długość	polan:		 	 30	-	50	cm
Zużycie	opału:	 	 2,3	kg/h
Max	ilość	podpałki:	 	 3,4	kg
Nominalna	ilość	podpałki:	 	 1,7	kg	w	2	-	3	polanach
Tryb	pracy:	 	 Okresowy

Palenie	okresowe	oznacza	codzienną	eksploatację	pieca	na	
drewno.	 Innymi	słowy,	ogień	musi	wypalić	się	do	żaru	przed	
ponownym	dołożeniem	opału	do	pieca.

POLSKI
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les combustibles recommandés.
Respectez les consignes d'utilisation. Utilisez uniquement

Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten. 

Follow user`s instructions. Use only recommended fuels.

standard
Certificate/

The appliance can be used in a shared flue.

Minimum distance to adjacent combustible materials:

Emission of CO in combustion products

Serial no: Y-xxxx, Year: 200x

Manufacturer:

N-1602 Fredrikstad
Norway

Jøtul AS
POB 1441

Sweden

EUR Intermittent

Nominal heat output      

Norway

Country

Operational type
Fuel type
Operation range
Efficiency

Klasse II

Classification

Standard

Flue gas temperature             

Room heater fired by solid fuel

Product:

Jøtul

SP Sveriges Provnings- och

221546

Forskningsinstitut AB

SP Swedish National 
Testing and Research
Institute

:

Approved by

:
:

:
:

:
:

:

Minimum distance to adjacent combustible materials:

OGC SP 

EN 

Serial no.
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3.0 Bezpieczeństwo 
UWAGA! Aby zagwarantować optymalne funkcjonowanie 
i bezpieczeństwo użytkowania, montaż urządzenia 
musi zostać przeprowadzony przez wykwalifikowanego 
instalatora (pełna lista dealerów – www.jotul.com).

Wszelkie	 modyfikacje	 produktu	 wprowadzone	 przez	
dystrybutora,	 instalatora,	 bądź	 też	 kupującego	 mogą	 mieć	
wpływ	na	prawidłowe	działanie	urządzenia.	To	samo	odnosi	
się	 do	 instalacji	 akcesoriów	 i	 wyposażenia	 opcjonalnego	
niedostarczonego	 przez	 firmę	 Jøtul.	 Ponadto	 usunięcie	 lub	
demontaż	 części	 niezbędnych	 dla	 prawidłowego	 działania	
urządzenia	 może	 wpłynąć	 na	 bezpieczeństwo	 w	 jego	
eksploatacji.

W	 powyższych	 przypadkach	 producent	 nie	 ponosi	
odpowiedzialności	za	produkt,	a	gwarancja	na	produkt	zostaje	
anulowana.

Uwaga! Części urządzenia, w szczególności powierzchnie 
zewnętrzne, rozgrzewają się do wysokich temperatur 
podczas palenia! Należy zachować ostrożność!

3.1 Środki zapobiegawcze na 
wypadek pożaru
Podczas	 każdego	 użycia	 pieca	 istnieje	 niebezpieczeństwo	
pożaru.	 By	 go	 uniknąć	 należy	 stosować	 się	 do	 poniższych	
zaleceń:	
•	 Zachować	 minimalne	 odległości	 podczas	 montażu	 i	

eksploatacji	(Rys.1).
•	 Upewnić	 się,	 że	 meble	 i	 wszelkie	 inne	 materiały	 palne	

znajdują	 się	w	odpowiedniej	 odległości	 od	pieca.	Zaleca	
się,	 by	 materiały	 palne	 znajdowały	 się	 w	 odległości	
miniumum	900 mm	od	pieca.

•	 Odczekać	 by	 ogień	 w	 piecu	 się	 wypalił.	 Nie	 wolno	
wygaszać	pieca	wodą.

•	 Piec	 nagrzewa	 się	 podczas	 eksploatacji	 i	 w	 przypadku	
bezpośredniego	 kontaktu	 ze	 skórą	 może	 spowodować	
oparzenia.

•	 Usuwać	popiół,	gdy	piec	wystygł.	Popiół	może	zawierać	żar	
i	z	tego	powodu	powinien	być	umieszczony	w	pojemniku	
wykonanym	z	materiału	żaroodpornego.

•	 Popiół	 należy	 składować	 na	 zewnątrz,	 bądź	 usuwać	 w	
miejsce,	które	nie	stwarza	zagrożenia	pożarowego.

W przypadku pożaru w kominie: 
•	 Należy	zamknąć	wszystkie	regulacje	i	zawory.
•	 Zamknąć	drzwiczki	komory	spalania.
•	 Sprawdzić	 poddasze	 i	 piwnice	 czy	 nie	 stwierdza	 się	

obecności	dymu.
•	 Wezwać	straż	pożarną.
•	 Po	wykryciu	pożaru,	przed	ponownym	użyciem	produktu	

należy	przeprowadzić	ponowną	kontrolę,	by	upewnić	się,	
że	cały	układ	działa	poprawnie.

Komin stalowy
W	 przypadku,	 gdy	 urządzenie	 ma	 być	 podłączone	 do	
stalowego	komina	od	góry,	należy	użyć	rury	dymowej,	której	
izolacja	 będzie	 zaczynała	 się	 ok.	 10	mm	 nad	 ścianą	 górną	
pieca.	 Ponadto	 należy	 upewnić	 się,	 że	 uszczelka	 została	
prawidłowo	umieszczona	pomiędzy	rurą	dymową,	a	króćcem	
dymowym.	Następnie	zamontować	stalowy	komin	zgodnie	z	
zaleceniami	 producenta	 komina	 określonymi	 i	 opisanymi	 w	
instrukcji	montażowej	producenta.

3.2 Podłoga

Fundamenty
Przed	 umieszczeniem	 urządzenia	 na	 zaplanowanym	 do	
tego	 celu	 miejscu	 należy	 upewnić	 się,	 że	 fundamenty	 są	
dostatecznie	 wytrzymałe,	 by	 utrzymać	 masę	 pieca.	 Patrz	
<<2.0 Dane techniczne>> dla	określonej	masy.

Zaleca	się,	by	na	obszarze	montażu	pieca	podłoga,	która	nie	
jest	przymocowana	do	fundamentów	(tzw.	podłoga	pływająca)	
została	usunięta.	

Ochrona podłóg z materiałów palnych 
znajdujących się przed piecem 
Parametry	i	właściwości	płyty	podłogowej	muszą	być	zgodne	
z	przepisami	i	normami	krajowymi.
Aby	 uzyskać	 stosowne	 informacje	 dotyczące	 wymogów	 i	
przepisów	montażowych,	należy	skontaktować	się	z	lokalnymi	
władzami	budowlanymi.

3.3 Ściany 
Odległości od ścian palnych – Rys. 1b.
Odległości od ścian palnych ze ścianą ogniową – Rys. 1c.

Niniejszy	 piec	 został	 dopuszczony	 do	 stosowania	 z	
nieizolowaną	rurą	dymową	i	odległością	od	ściany	z	materiału	
palnego	 –	Rys. 1b.	Alternatywne	 odległości	 z	 osłoniętą	 lub	
izolowaną	rura	dymową	– Rys. 1b. 

Uwaga!	 Należy	 umieścić	 urządzenie	 w	 taki	 sposób,	 aby	 z	
łatwością	można	 było	 przeprowadzić	 czyszczenie	 pieca,	 rur	
dymowych	i	przejścia	kominowego.

Uwaga! Należy upewnić się, że materiały palne nie 
znajdują się zbyt blisko urządzenia. Materiały palne 
powinny znajdować się w odległości dalszej niż 900 mm 
od pieca.

Uwaga! Należy	 upewnić	 się,	 że	 meble	 i	 wszelkie	 inne	
sprzęty	domowe	nie	znajdują	się	zbyt	blisko	pieca,	co	może	
powodować	ich	wysychanie.

3.4 Sufit
Piec	należy	zamontować	tak,	aby	górna	krawędź	elementów	
podłączeniowych	 znajdowała	 się	 przynajmniej	 750 mm 
poniżej	sufitu	wykonanego	z	materiału	palnego.
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Dopływ świeżego powietrza
Powietrze	 potrzebne	 do	 procesu	 spalania	 w	 domu,	 w	
którym	 znajduje	 się	 piec,	 musi	 ulegać	 wymianie.	 Jest	
to	 w	 szczególności	 istotne	 w	 domach	 zaopatrzonych	 w	
mechaniczny	system	wentylacyjny.	Taka	wymiana	powietrza	
może	 zachodzić	 na	 kilka	 sposobów.	 Jednak	 najważniejszy	
jest	dostęp	powietrza	do	pokoju,	gdzie	znajduje	się	piec.	W	
tym	celu,	aby	umożliwić	wymianę	powietrza,	należy	umieścić	
czerpnię	z	regulacją	na	ścianie	zewnętrznej,	jak	najbliżej	pieca	
i	upewnić	się,	że	zostanie	on	zamknięty,	gdy	piec	nie	 jest	w	
użyciu.

Aby	prawidłowo	przeprowadzić	proces	podłączenia	dopływu	
świeżego	 powietrza,	 należy	 zastosować	 się	 do	 krajowych	 i	
regionalnych	przepisów	budowlanych.

System szczelnego spalania
Jeśli	budynek,	w	którym	został	zamontowany	piec,	jest	świeżo	
wybudowany	 i	 wykazuje	 właściwości	 wysokiej	 szczelności,		
należy	zastosować	system	szczelnego	spalania.	W	tym	celu	
należy	 podłączyć	 dopływ	 świeżego	 powietrza	 przez	 rurę	
wentylacyjną	prowadzoną	przez	ścianę	lub	podłogę.

Dopływ powietrza
Ilość	powietrza	potrzebnego	do	spalania	dla	urządzeń	firmy	Jøtul	
wynosi	 około	 20-30	 m3/h.	 Dopływ	 świeżego	 powietrza	 może	
zostać	 podłączony	 bezpośrednio	 do	 urządzenia	 Jøtul	 F	 520	
poprzez:
•	 spód/tył,
•	 istnieje	 ponadto	 możliwość	 zamontowania	 giętkiego	

przewodu	 od	 zewnątrz	 /	 komina,	 (ale	 tylko,	 jeśli	 komin	
posiada	swój	osobny	nawiew	świeżego	powietrza),	który	
będzie	transportował	powietrze	do	spalania	przez	łącznik	
dolotu	świeżego	powietrza	znajdujący	się	w	urządzeniu.

Rys. 2A, podłączenie	przez	ścianę	zewnętrzną	

Rys. 2B,	podłączenie	przez	podłogę	i	płytę	fundamentową

Rys. 2C,	podłączenie	przez	podłogę	i	piwnicę
  

Rys. 2D,	podłączenie	pośrednie	przez	ścianę	zewnętrzną
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4.0 Montaż
UWAGA! Przed	montażem	pieca	należy	dokładnie	sprawdzić,	
czy	nie	ma	na	nim	śladów	uszkodzeń.

UWAGA! Produkt jest ciężki! Należy podnosić oraz 
montować piec z pomocą innych osób. Zabezpieczyć 
produkt przed przewróceniem się!

UWAGA! Nie	 kłaść	 ciężkich	 przedmiotów	 na	 górnej	
powierzchni	pieca	–	takie	działanie	może	spowodować	trwałe	
uszkodzenie	warstwy	malarskiej.

UWAGA! Przed	 rozpoczęciem	 montażu,	 należy	 dokładnie	
zapoznać	się	z	Instrukcją	Montażu	i	Obsługi

4.1 Przygotowanie - montaż -  
Jøtul F 520
Rys. 3

B
A

1.	 Usunąć	 dwie	 śruby	 transportowe	 (A),	 mocujące	 piec	 do	
drewnianej	palety,	na	której	jest	on	transportowany.

2.	 Pozostawić	piec	na	drewnianej	palecie	transportowej.
3.	 Sprawdzić	czy	rączki	 funkcji	kontrolnych	(B)	działają	bez	

oporu.

Rys. 4

 
4.	 Zdjąć	piec	z	palety.
5.	 Ustawić	 i	wypoziomować	 jego	ustawienia	przy	pomocy	4	

śrub	 regulacyjnych	 znajdujących	 się	w	nogach	pieca.	W	
tym	celu	należy	zastosować	klucza	nasadowego	w	pozycji	
poziomej

Tabliczka znamionowa

Rys. 5
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4.2 Podłączenie świeżego powietrza 
przez podstawę

Podłączenie świeżego powietrza przez 
osłonę tylną
Jøtul	F	520	jest	dostarczany	z	króćcem	dopływu	powietrza	do	
zamontowania	od	spodu	urządzenia.	W	razie	potrzeby	króciec	
powietrza	może	zostać	zamontowany	z	tylu	urządzenia..

Rys. 6

Wyciąć	zaślepkę	w	tylnej	osłonie	za	pomocą	szczypiec	
tnących	-	ciąć	w	miejscu	linii	przerywanej.

Rys. 7

Click

Przenieść	króciec	dopływu	powietrza	ze	spodniej	strony	pieca	
na	tył	pieca.

Do	 zamocowania	 rury	 doprowadzającej	 świeże	 na	 króćcu	
o	 średnicy	 ø	 80	 mm/ø	 100	 mm	 (wyposażenie	 dodatkowe	
–	 pozycja	 nr	 51047509	 /	 51012164),	 należy	 odnieść	 się	 do	
zaleceń	 	 instrukcji	 (pozycja	 nr	 10047508)	 załączonej	 do	
zestawu	 ujęcia	 świeżego	 powietrza.	 Aby	 dowiedzieć	 się	
więcej	 –	 dział	 instrukcji	 dotyczący	 zestawu	 ujęcia	 świeżego	
powietrza.	 Giętki	 przewód	 doprowadzający	 powietrze	 do	
spalania	 zamocować	 do	 króćca	 świeżego	 powietrza	 za	
pomocą	 zacisku,	 bez	 stosowania	 złączy.	 Izolacja	 giętkiego	
przewodu	 doprowadzającego	 powietrze	 do	 spalania	 ma	
kończyć	się	ok.	100 mm	poniżej	komory	spalania.

POLSKI
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Rys. 8

Następnie	 należy	 zamontować	 zaślepkę	 króćca	 świeżego	
powietrza	na	ścianie	dolnej	pieca.

Podłączenie świeżego powietrza przez 
podłogę
Rys. 9

100

•	 Mocno	uderzyć	ciężkim	młotkiem	po	środku	zaślepki
•	 Giętki	przewód	przeciągnąć	przez	podłogę	i	ku	górze	aż	

do	króćca	dopływu	powietrza.
•	 Przymocować	 przewód	 do	 króćca	 dopływu	 powietrza	

zewnętrznego	za	pomocą	opaski	zaciskowej

•	 Do	 zamocowania	 rury	 na	 króćcu	 świeżego	 powietrza	 o	
średnicy	ø	 80	mm/ø	100	mm	 (wyposażenie	 dodatkowe	
–	pozycja	nr	51047509	/	51012164),	należy	odnieść	się	
do	zaleceń	 	 instrukcji	 (pozycja	nr	10047508)	załączonej	
do	 zestawu	 ujęcia	 świeżego	 powietrza.	 By	 dowiedzieć	
się	 więcej	 –	 dział	 instrukcji	 dotyczący	 zestawu	 ujęcia	
świeżego	 powietrza.	 Giętki	 przewód	 doprowadzający	
powietrze	 do	 spalania	 zamocować	 do	 króćca	 świeżego	
powietrza	 za	 pomocą	 zacisku,	 bez	 stosowania	 złączy.	

Izolacja	giętkiego	przewodu	doprowadzającego	powietrze	
do	 spalania	 ma	 kończyć	 się	 średnio	 100 mm	 poniżej	
komory	spalania.

4.4 Komin i rury podłączeniowe
•	 Piec	 należy	 podłączyć	 do	 komina	 i	 przewodu	 dymowego	

przeznaczonych	 do	 podłączeń	 pieców	 na	 paliwa	 stałe	 o	
temperaturze	 spalin	 zgodnej	 ze	 specyfikacją	 podaną	 w	
dziale	«2.0 Dane techniczne».

•	 Kilka	 pieców	 opalanych	 paliwem	 stałym	 może	 być	
podłączonych	do	jednego	systemu	kominowego,	jeśli	wymiar	
przekroju	 przewodu	 dymowego	 na	 to	 pozwala.	UWAGA! 
Zanim	 wykonamy	 takie	 podłączenie	 należy	 najpierw	
dokładnie	 zapoznać	 się	 z	 obowiązującymi	 przepisami,	 by	
uzyskać	pełne	informacje	w	kwestii	dozwolonych	czynności	
w	 takich	przypadkach.	Należy	pamiętać,	że	nawet	bardzo	
dobrej	 jakości	 komin	 nie	 osiągnie	 satysfakcjonujących	
parametrów	 pracy,	 jeśli	 będzie	 używany	 niezgodnie	 z	
zasadami.

•	 Przekrój	 poprzeczny	 kanału	 dymowego	 ma	 mieć	
przynajmniej	 tę	 samą	 wielkość	 jak	 przekrój	 króćca	
dymowego.	Aby	obliczyć	prawidłowy	 i	wymagany	przekrój	
kanału,	należy	odnieść	się	do	specyfikacji	zamieszczonej	w	
dziale	«2.0 Dane techniczne».

•	 Proces	podłączenia	komina	należy	przeprowadzić	zgodnie	
z	instrukcjami	montażowymi	dostawcy	komina.

•	 Przed	 wykonaniem	 otworu	 w	 kominie	 należy	 najpierw	
przeprowadzić	 próbny	 montaż	 pieca,	 aby	 zaznaczyć	
prawidłową	pozycję	pieca	i	otwór	w	kominie.	Dla	odległości	
minimalnych	-	Rys. 1.

•	 Należy	 upewnić	 się,	 że	 przewód	dymowy	na	 całej	 swojej	
długości	skierowany	jest	do	góry.	

•	 W	 przypadku	 króćca	 tylnego,	 w	 systemie	 rur	 dymowych	
należy	zastosować	kolano	zaopatrzone	w	otwór	rewizyjny,	
który	 umożliwi	 i	 w	 znacznym	 stopniu	 ułatwi	 przyszłe	
czyszczenie	przewodu	kominowego.

•	 W	 przypadku	 połączeń	 tych	 elementów,	 należy	
bezwzględnie	 zachować	 ich	 elastyczność,	 aby	 uniknąć	
późniejszych	 ruchów	 instalacji,	 co	 może	 prowadzić	 do	
powstawania	pęknięć.

•	 By	 uzyskać	 informacje	 na	 temat	 parametrów	 zalecanego	
ciągu	 kominowego,	 należy	 odnieść	 się	 do	 specyfikacji	
podanej	 w	 dziale	 «2.0 Dane techniczne»	 w	 instrukcji	
montażowej.	 Aby	 dowiedzieć	 się	 więcej	 na	 temat	
prawidłowych	wartości	 przekroju	przewodu	kominowego	 -	
wartości	podane	w	dziale	«2.0 Dane techniczne».

Uwaga! Minimalna	 zalecana	 wysokość	 komina	 wynosi	 4,5	
m	od	poziomu	paleniska.	Jeśli	ciąg	 jest	za	mocny,	wówczas	
możemy	 zamontować	 przepustnicę,	 dzięki	 której	 będziemy	
mogli	regulować	siłę	ciągu.

Postępowanie przy zmiennych 
warunkach pogodowych
Działanie	wiatru	na	komin	może	mieć	zasadniczy	wpływ	na	to	
jak	komin	reaguje	na	silne	podmuchy	wiatru.	Może	zaistnieć	
konieczność	 dostosowania	 ujęcia	 świeżego	 powietrza,	 by	
osiągnąć	zadowalające	parametry	spalania.	
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4.5 Montaż rury dymowej / górny 
wylot 
Urządzenie	 jest	 fabrycznie	 dostosowane	 do	 podłączenia	 od	
góry.

Rys. 10
A

B

1.	 Przeciągnąć	rurę	dymową	(A)	przez	płytę	górną	i	umieścić	
w	króćcu	dymowym.

2.	 Dokładnie	uszczelnić	uszczelką (B)

4.5  Kontrola działania 
Gdy	piec	 jest	podłączony	należy	zawsze	przeprowadzić	 test	
funkcji	kontrolnych.	Ruchome	elementy	powinny	poruszać	się	
z	łatwością	i	funkcjonować	w	prawidłowy	sposób.

Rys. 11

A

B

Jøtul F 520 został wyposażony w następujące funkcje 
kontrolne:

Wyciągnąć	cięgno	powietrza	do	rozpalania	(A).	Cięgno	regulacji	
powietrza	do	spalania	(B)	podąża	za	nim	automatycznie.
 

4.6 Montaż półki popielnikowej

5.0 Eksploatacja
Zapachy emitowane podczas 
pierwszego użycia pieca
Piec	może	wydzielać	drażniący	zapach	podczas	pierwszego	
użycia.	 Przyczyną	 jest	 utwardzanie	 sie	 powłoki	 malarskiej.	
Mimo,	 że	 powstały	 podczas	 tego	 procesu	 zapach	 nie	 jest	
toksyczny,	 pomieszczenie	 należy	 dokładnie	 wywietrzyć.	
Należy	 pozwolić,	 aby	 ogień	 palił	 się	 przy	 dużym	 dostępie	
powietrza	do	spalania,	aż	wszelkie	ślady	zapachu	znikną,	a	
dym	lub	nieprzyjemny	zapach	nie	będą	już	wyczuwalne.

Zalecenia dotyczące palenia
Uwaga! Polana,	 które	 są	 składowane	 na	 zewnątrz	 należy	
przenieść	 do	 budynku	 na	 24	 godziny	 przed	 użyciem,	 aby	
osiągnęły	temperaturę	otoczenia.

Istnieje	 kilka	 różnych	 sposobów	 opalania	 drewnem,	 ale	
istotne	jest,	aby	przestrzegać	zasad	dotyczących	materiałów	
używanych	do	opalania	pieca.	Patrz	dział	<<Jakość drewna 
opałowego >>.

UWAGA!	 Niewystarczający	 dostęp	 powietrza	 do	 spalania	
może	prowadzić	do	słabego	spalania,	wysokiej	emisji	cząstek	
stałych	i	tlenku	węgla	oraz	niskiej	wydajności.

Jakość drewna opałowego
Poprzez dobrą jakość drewna opałowego rozumiemy 
polana np.: z brzozy, buku oraz grabu.

POLSKI
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Drewno dobrej jakości powinno być wysuszone, tak by 
stopień wilgotności nie przekroczył 20 %.
Aby	 to	 osiągnąć,	 drzewo	 należy	 ściąć	 najdalej	 późną	 zimą.	
Powinno	 zostać	 pocięte	 oraz	 ułożone	 na	 stosie	 w	 sposób	
umożliwiający	 cyrkulację	 powietrza.	 Stosy	 drewna	 należy	
zabezpieczyć	przed	nadmierną	absorpcją	wody	deszczowej.	
Jesienią	 drewno	 powinno	 być	 schowane	 w	 pomieszczeniu,	
aby	użyć	go	w	okresie	zimowym.

Nigdy nie należy rozpalać ognia w kominku przy użyciu 
następujących materiałów:
•	 Śmieci,	toreb	plastikowych,	itp.
•	 Malowanego,	 bądź	 impregnowanego	 drewna	 (wysoce	

toksyczne).
•	 Płyt	wiórowych	lub	płyt	z	laminatu.
•	 Drewna	 wyrzuconego	 przez	 morze	 (zanieczyszczone	

solą).
Taka praktyka może uszkodzić urządzenie i zanieczyścić 
atmosferę.

UWAGA! Nie stosować do rozpalania ognia płynów 
łatwopalnych takich jak benzyna, nafta, alkohol lub 
podobnych. Może to spowodować zagrożenie dla zarówno 
użytkownika jak i samego urządzenia.

Drewno do rozpałki (szczapy):
Długość:		 Maks.	30	-	50	cm
Średnica:		 6-10	cm
Ilość:		 3	szt.	(0,6	-	0,8	kg)	oraz		
	 10	-	12	szt.	o	całkowitej	
	 masie	1	kg.
Drewno opałowe (polana):
Długość:		 30	-	50	cm
Ilość:			 2	lub	3	polana	o	masie	0,7	kg		
	 każde,	tj.	ok.1,5	-	2,0	kg	wsadu		
	 za	każdym	razem
Przerwa	na	dołożenie
do	ognia:		 ok.	50	minut
Wymagana	ilość	opału	
przy	pojedynczym	
cyklu	palenia:			 2	-	3	szt.
Maksymalny,	jednorazowy	
załadunek	drewna:	 2,3	kg

Nominalną	 moc	 cieplną	 można	 uzyskać,	 gdy	 cięgno	
powietrza	do	spalania	jest	otwarte	na	ok.	30%.	Maksymalny	
odbiór	ciepła	uzyskuje	się	przy	cięgnie	powietrza	otwartym	
na	50%.

Pierwsze rozpalenie
•	 Otworzyć	 regulatory	 dopływu	 powietrza	 	 przez	 całkowite	

wyciągnięcie	rączek.	(Należy	użyć	rękawicy	lub	podobnego	
przedmiotu	 o	 funkcjach	 ochronnych,	 na	 wypadek	 gdyby	
rączki	funkcji	kontrolnych	były	zbyt	gorące.).

Rys. 34

•	 Umieścić	dwa	polana	na	dnie	komory	spalania	i	warstwowo	
ułożyć	podpałkę.	

•	 Na	koniec	umieścić	średniej	wielkości	polano	na	szczycie	
stosu.	

•	 Umieścić	 2	 lub	 3	 brykiety	 lub	 patyczki	 podpałkowe	
pod	 górną	 warstwą	 podpałki	 i	 rozpalić	 ogień.	 UWAGA: 
Maksymalna wysokość stosu powinna być poniżej 
poziomych otworów CB. Otwory te nie powinny być 
przykryte.

•	 Następnie	można	ustawić	szybkość	spalania,	aby	uzyskać	
zadaną	 temperaturę	 za	 pomocą	 regulacji	 ustawienia	
dopływów	powietrza (Rys. 11). 

•	 Upewnić	 się,	 że	 dopalanie	 się	 rozpoczęło	 (dyfuzja).	
Najlepiej	 wskazują	 na	 to	 żółte,	 migoczące	 płomienie	 z	
przodu	otworów	znajdujących	się	pod	płytą	dopalającą.	

•	 Jeśli	 przepływ	 powietrza	 jest	 odpowiedni	 wówczas	
będziemy	 mogli	 zamknąć	 drzwi,	 a	 płomień	 będzie	 się	
nadal	palił.

Dokładanie opału
Należy	 podkładać	 do	 ognia	 często,	 ale	 dodając	 jedynie	
małe	ilości	opału	za	każdym	razem.	Jeśli	piec	jest	za	bardzo	
wypełniony	 opałem,	 ciepło	 wytworzone	 na	 drodze	 spalania	
może	 przyczynić	 się	 do	 dużego	 obciążenia	 termicznego	 w	
kominie.	Należy	dodawać	opał	z	rozwagą	i	unikać	tlącego	się	
ognia,	 gdyż	 ten	 wytwarza	 najwięcej	 zanieczyszczeń.	 Ogień	
jest	najlepiej	rozpalony,	kiedy	w	piecu	dobrze	się	pali,	a	dym	z	
komina	jest	prawie	niewidoczny.

5.1 Niebezpieczeństwo przegrzania

Pieca nie należy używać w sposób, 
który powoduje przegrzanie
Przegrzanie	 ma	 miejsce,	 gdy	 jest	 za	 dużo	 opału	 i/lub	 jest	
zbyt	 dużo	 powietrza	 tak,	 że	wytwarza	 się	 zbyt	 dużo	 ciepła.	
Wyraźnym	sygnałem	przegrzania	są	żarzące	się	na	czerwono	
części	pieca.	 Jeśli	 zaistnieje	podobna	sytuacja,	natychmiast	
należy	zmniejszyć	dopływ	powietrza	do	spalania.
 
Zaleca się zasięgnięcie profesjonalnej porady jeśli istnieje 
podejrzenie, że komin ma nieprawidłowe parametry ciągu 
(zbyt mocny/zbyt słaby). Aby dowiedzieć się więcej - patrz 
<<4.0 Montaż>> (komin i przewód kominowy).
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5.2 Usuwanie popiołu
•	 Popiół	należy	usuwać,	gdy	piec	całkowicie	ostygnie.
•	 Należy	 użyć	 szufelki	 lub	 przyrządu	 o	 podobnych	

właściwościach,	 by	 usunąć	 popiół	 przez	 drzwi	 pieca. 

Zostawiaj	 zawsze	 niewielką	 ilość	 popiołu	 jako	 warstwę	
zabezpieczającą	na	dnie	paleniska.	

6.0 Konserwacja
6.1 Czyszczenie szkła
Niniejsze	 urządzenie	 jest	 zaopatrzone	 w	 system	
samooczyszczania	szyby	(air	wash),	który	pomaga	utrzymać	
szybę	 w	 odpowiedniej	 czystości.	 Powietrze	 jest	 zasysane	
przez	 kurtynę	 powietrzną	 	 na	 górze	 urządzenia	 i	 idzie	 ku	
dołowi,	wzdłuż	wewnętrznej	powierzchni	szyby.	

Niestety	 niewielkie	 ilości	 sadzy	 zawsze	 będą	 odkładać	 się	
na	szybie,	a	 ich	 ilość	będzie	zależała	głównie	od	bieżących	
parametrów	ciągu	kominowego	i	ustawienia	zaworu	powietrza	
do	spalania.	Większość	tej	warstwy	sadzy,	która	odłożyła	się	
na	 szybie,	 wypali	 się,	 kiedy	 cięgno	 powietrza	 do	 spalania	
znajdować	się	będzie	w	pozycji	całkowicie	otwartej,	a	ogień	w	
piecu	będzie	intensywnie	płonąć.

Zalecana metoda czyszczenia: w	 celu	 regularnego	
czyszczenia	należy	zwilżyć	ciepłą	wodą	papierowy	 ręcznik	 i	
dodać	trochę	popiołu	z	komory	spalania.	Następnie	rozetrzeć	
popiół	 na	 szybie,	 po	 czym	 umyć	 szybę	 czystą	 wodą.	
Dokładnie	wytrzeć	do	sucha.	Jednak	jeśli	zaistnieje	potrzeba	
dokładniejszego	 czyszczenia,	 zalecamy	 zastosowanie	
preparatu	 do	 czyszczenia	 szklanych	 powierzchni	 (należy	
postępować	według	instrukcji	na	pojemniku	z	preparatem).

6.2 Czyszczenie i usuwanie sadzy
Podczas	eksploatacji	na	wewnętrznych	powierzchniach	pieca	
może	odkładać	się	sadza.	Jest	ona	doskonałym	izolatorem	i	z	
tego	względu	może	ograniczyć	wydajność	cieplną	pieca.	Jeśli	
sadza	odkłada	się	podczas	eksploatacji	produktu,	może	być	
ona	łatwo	usunięta	za	pomocą	środka	do	usuwania	sadzy.	

By	uniemożliwić	odkładanie	się	sadzy	i	smoły	w	kominku	należy	
rozpalać	 ogień	 do	 wysokich	 temperatur,	 co	 pozwoli	 pozbyć	
się	 tej	 warstwy.	 By	 uzyskać	 jak	 najlepsze	 efekty	 grzewcze,	
wskazane	 jest	 przeprowadzanie	 corocznego	 czyszczenia	
wnętrza	 pieca.	 Dobrym	 rozwiązaniem	 jest	 połączenie	 tej	
czynności	z	czyszczeniem	komina	i	rur	dymowych.

6.3 Czyszczenie rur dymowych
Rury	 dymowe	 należy	 wymiatać	 przez	 lukę	 do	 wymiatania	
popiołu	 lub	przez	drzwi	pieca.	By	przeprowadzić	 ten	proces	
najpierw	należy	usunąć	płytę	dopalającą	i	deflektor.		

6.4 Kontrola pieca
Firma	 Jøtul	 zaleca	 dokładną	 kontrolę	 pieca	 po	 każdym	
czyszczeniu.	 Należy	 sprawdzić	 wszystkie	 widoczne	
powierzchnie,	 czy	 nie	 powstały	 pęknięcia.	 Ponadto	 należy	
sprawdzić	szczelność	wszystkich	łączeń	i	pozycje	uszczelek.	
Te	elementy,	które	wykazują	uszkodzenia	lub	oznaki	zużycia,	
należy	wymienić.

Zagłębienia	w	drzwiach,	gdzie	są	uszczelki	należy	dokładnie	
wyczyścić	i	odtłuścić,	a	następnie	na	powierzchnie	uszczelek	
nałożyć	klej	ceramiczny	(do	nabycia	u	dealerów	firmy	Jøtul).	
Uszczelkę	 wcisnąć	 na	 miejsce	 i	 zaczekać	 do	 wyschnięcia	
kleju.

6.5 Konserwacja części zewnętrznych
Po	kilku	latach	eksploatacji	części	pokryte	farbą	mogą	zmienić	
kolor.	 W	 takich	 przypadkach	 należy	 oczyścić	 powierzchnię	
produktu	 usuwając	 wszystkie	 odstające	 cząsteczki,	 a	
następnie	pomalować	piec.

Powierzchnie produktów emaliowanych należy	 oczyścić	
używając	do	tego	celu	jedynie	czystej	suchej	szmatki.	Nie	należy	
stosować	wody	ani	mydła.

7.0 Serwis
Uwaga! Wprowadzanie jakichkolwiek nieautoryzowanych 
zmian w budowie urządzenia jest zakazane! Jedynie 
oryginalnie części mogą być stosowane!

7.1 Serwis/wymiana części w komorze 
spalania
Uwaga!	 Należy	 używać	 narzędzi	 z	 wielką	 ostrożnością!	
Wermikulitowe	płyty	mogą	ulec	 uszkodzeniu,	 jeśli	 będziemy	
postępować	nieostrożnie.

Rys. 14

1.	 Najpierw	należy	usunąć	listwę	paleniskową. 

POLSKI
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Rys. 15

A B

2.	 Unieść	płytę	dopalającą	(A) do	góry.	Obrócić	klucz (B)	o	90°,	
a	następnie	usunąć	go.	Odciągnąć	tylny	brzeg	płyty	do	dołu.	

Rys. 16

3.	 Skierować	jeden	z	rogów	do	siebie	i	delikatnie	wyciągnąć	
płytę	dopalającą	bokiem	na	zewnątrz.

Rys. 17

A

4.	 Usunąć	 deflektor	 (A)	 rozpoczynając	 od	 uniesienia	 go.	
Następnie	popchnąć	go	do	tyłu.

Rys. 18

5.	 Obniżyć	deflektor,	a	następnie	wyjąć.
6.	 Po	przeprowadzeniu	konserwacji	lub	wymiany	części	należy	

ponownie	zamontować	wszystkie	części	postępując	zgodnie	
z	powyższym	opisem	tylko	w	odwrotnej	kolejności.
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7.2 Wymiana kanału powietrznego i 
płyty dennej

Rys. 19

A

1.	 Unieść	kanał	powietrzny (A) i	wyjąć	go	z	pieca.

Rys. 20

A

B

2.	 	Złapać	płytę	denną (A) chwytając	za	otwór	(B)	znajdujący	
się	na	przedniej	krawędzi	płyty	dennej.

Rys. 21

3.	 Obrócić	płytę	denną	jednym	z	rogów	do	siebie	i	wyciągnąć	
ją	z	komory	spalania.

4.	 Po	 przeprowadzeniu	wymiany	 części	 należy	 ponownie	
zamontować	 wszystkie	 części	 postępując	 zgodnie	 z	
powyższym	opisem	tylko	w	odwrotnej	kolejności.

POLSKI
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8.0 Wyposażenie 
dodatkowe

8.1  Pokrywa dopływu świeżego 
powietrza – podłączenie przez 
podstawę
Pozycja	nr		10049225

8.2  Rura dopływu świeżego powietrza 
ø 80 mm
Pozycja	nr		51047509

8.3  Rura dopływu świeżego powietrza 
ø 100 mm
Pozycja	nr		51012164

9.0 Recykling
9.1 Recykling opakowania
Państwa	piec	jest	dostarczany	w	następujących	rodzajach	
opakowań:

•	 Drewniana	paleta,	która	może	zostać	pocięta	na	kawałki	i	
spalona	w	piecu.

•	 Kartonowe	opakowanie,	które	należy	oddać	do	recyklingu	
w	lokalnym	punkcie	recyklingowym.

•	 Plastikowe	 torby,	 które	 należy	 oddać	 do	 recyklingu	 w	
lokalnym	punkcie	recyklingowym.

9.2 Recykling pieca
Państwa	piec	został	wyprodukowany	z:

•	 Żeliwa,	 który	 należy	 oddać	 do	 recyklingu	 w	 lokalnym	
punkcie	recyklingowym.

•	 Szkła,	 które	 należy	 usunąć,	 jako	 niebezpieczny	 odpad.	
Szkło	z	pieca	nie	powinno	być	umieszczone	w	normalnym	
pojemniku	do	segregacji	odpadów.

•	 Wermikulitowe	płyty	dopalające,	które	mogą	być	usunięte	i	
umieszczone	w	normalnych	pojemnikach	na	odpady.

10.0 Gwarancja
Jøtul	udziela	10-letniej	gwarancji	z	prawem	do	zwrotu	żeliwnych	
części	 zewnętrznych	 w	 przypadku	 wad	 materiałowych	
lub	 produkcyjnych,	 które	 pojawiły	 się	 po	 zamontowaniu	
urządzenia.	Kupujący	ma	prawo	do	skorzystania	z	gwarancji	
na	zakupione	produkty,	 jeśli	piec	został	zainstalowany	przez	
autoryzowanego	montażystę	lub	montaż	pieca	został	odebrany	
przez	autoryzowanego	montażystę	i	jest	użytkowany	zgodnie	
z	obowiązującym	prawem	oraz	zgodnie	z	instrukcją	montażu	
i	obsługi	producenta.

Gwarancja nie obejmuje: 
Instalacji	 wyposażenia	 dodatkowego,	 np.	 poprawianie	
właściwości	 ciągu,	 ujęcia	 powietrza	 lub	 innych	 czynników	
będących	 poza	 kontrolą	 firmy	 Jøtul.	 Ponadto	 gwarancja	
nie	 obejmuje	 materiałów	 zużywających	 się,	 takich	 jak	 płyty	
wewnętrzna,	 płyty	 dopalające,	 deflektory,	 kratki	 ogniowe,	
spodnie	 ruszty,	 szyby,	 cegły	 ogniotrwałe,	 przepustnice,	
uszczelki	 i	 wszelkie	 inne	 materiały,	 które	 ulegają	 zużyciu	
podczas	 standardowej	 eksploatacji.	 Ponadto	 gwarancja	
nie	 obejmuje	 wszelkich	 uszkodzeń	 wywołanych	 użyciem	
nieodpowiedniego	 opału	 tj.	 drewna	 dryfującego,	
impregnowanego	bądź	płyty	wiórowej.	Można	bardzo	prosto	
doprowadzić	do	przegrzania,	jeśli	nieodpowiedni	rodzaj	opału	
został	 zastosowany,	 tzn.	piec	 jest	 rozgrzany	 (jego	części	są	
rozżarzone),	co	w	efekcie	powoduje	blaknięcie	lub	odbarwienie	
farby	i	w	ostateczności	pęknięcie	żeliwa.
 
Gwarancja	 nie	 obejmuje	 także	 uszkodzeń	 spowodowanych	
transportem	 na	 adres	 dostawy.	 Ponadto	 nie	 pokrywa	 ona	
uszkodzeń	wywołanych	zastosowaniem	zamienników	części.
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Jøtul	AS	prowadzi	politykę	stałego	poprawiania	i	ulepszania	swoich	produktów.	Mogą	zatem	w	każdej	
chwili,	bez	uprzedzenia,	ulec	zmianie	specyfikacje,	wzornictwo,	materiały	lub	wymiary.

Jakość według Jøtul AS
Firma	Jøtul	AS	posiada	system	zarządzania	jakością,	który	jest	zgodny	z	normą	NS-EN	ISO	9001	
odpowiadającą	 za	 rozwój	 linii	 produktów,	 proces	 produkcyjny	 oraz	 dystrybucję	 pieców	 i	 wkładów	
kominkowych.	 Niniejsza	 polityka,	 ogromne	 doświadczenie	 na	 rynku	 kominków	 i	 pieców,	 jak	 i	
wieloletnia	tradycja	(rok	założenia	firmy	Jøtul	–	1853	r.),	zapewniają	naszym	klientom	wysoką	jakość	
wykonania	i	bezpieczeństwo	w	eksploatacji	naszych	produktów.

Jøtul	AS,	
P.o.	box	1411
N-1602	Fredrikstad,	
Norway
www.jotul.com
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