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Popielnik Jøtul I 570

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje montażu, ogólnego użytkowania 
oraz obsługi.

Instrukcje załączone do produktu należy przechowywać przez cały okres użytkowania produktu. 
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2

Spis treści

1.0  Wstęp ............................................................ 2

2.0  Dane techniczne  .......................................... 2

3.0  Bezpieczeństwo ............................................ 2

4.0 Montaż  ......................................................... 3

1.0 Wstęp
Popielnik do wkładu Jøtul I 570 FL ułatwia usuwanie popiołu i 
utrzymanie kominka w czystości przez cały czas jego pracy. 

Pamiętaj, nigdy nie dopuść do przepełnienia popielnika popiołem, 
może to być przyczyną nieprawidłowej pracy kominka.

Przed montażem należy zapoznać się dokładnie z instrukcją 
montażu wkładu kominkowego oraz ogólną instrukcją 
użytkowania. Zapoznanie się z ich treściami ułatwi poprawną 
instalację, co jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego i 
bezpiecznego użytkowania. 

Postanowienia krajowe i lokalne powinny być spełnione.

2.0 Dane techniczne
Materiał: blacha stalowa gr. 0,8 mm 

ocynkowana
Wysokość: 190 mm
Szerokość: 400 mm
Głębokość 205 mm
Waga: 2,9 kg
Pojemność:  ok. 8 dcmD

Zawartość: 
osłona popielnika 1 szt.
pojemnik popielnika: 1 szt.

3.0 Bezpieczeństwo
W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania pamiętaj, 
żeby:

Wyjmując popielnik • używaj rękawicy.
Nie należy dopuścić do przepełnienia popielnika, które • 
uniemożliwiłoby wpadanie popiołu przez ruszt.
Wsypuj popiół z popielnika wyłącznie do metalowego • 
pojemnika ze szczelną pokrywą. W popiele długo może 
utrzymywać się żar.
Przed ponownym włożeniem popielnika upewnij się, że • 
komora jest całkowicie pusta.
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4.0 Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy elementy 
nie posiadają żadnych uszkodzeń.

Wkład kominkowy należy zmontować i ustawić wg zaleceń „Instrukcji 
obsługi i użytkowania wkładu kominkowego Jøtul I 570 FL”.

Wyjmij popielnik z kartonowego opakowania uważając, aby nie 
uszkodzić białej uszczelki

W miejsce usuniętej zaślepki włóż osłonę 
popielnika (A) i przymocuj ją do dna paleniska tymi 
samymi śrubami (B) M6x25 – 4 sztuki, następnie 
włóż pojemnik popielnika (C)

Zamontuj nogi wkładu kominkowego zgodnie z „Instrukcją 
obsługi i użytkowania wkładu kominkowego Jøtul I 570 FL, punkt 
3.6 Montaż nóg i dolnej blachy osłonowej”.

Zamontuj płyty w odwrotnej kolejności, najpierw płytę dolną 
(E) i ruszt (D), następnie tylną (C), lewą i prawą boczną (B) oraz 
górną płytę (A).

Po zamontowaniu popielnika pozostałe czynności podłączeniowe 
należy wykonać według „Instrukcji obsługi i użytkowania 
wkładu kominkowego Jøtul I 570 FL” oraz „Instrukcji ogólnego 
użytkowania i obsługi”.
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Rys. 1

Rys. 2 Rys. 4

Unieś przednią krawędź płyty dopalającej (A), pochyl i wyjmij 
prawą boczną płytę (B) i płytę dopalającą (A). Następnie wyjmij 
lewą boczną płytę (B) i płytę tylną (C), na końcu wyjmij ruszt 
(D) i płytę denną dolną (E).

Zdemontuj zaślepkę (A) z dna paleniska wykręcając 4 śruby 
M6x25 (B) (za ich pomocą zostanie przykręcona osłona 
popielnika).
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Jøtul Polska, Luty 2011

Jøtul Polska prowadzi politykę stałego poprawiania i ulepszania swoich wyrobów. Mogą 
zatem w każdej chwili, bez uprzedzenia, ulec zmianie specyfikacje, wzornictwo, materiały lub 
wymiary.

Jøtul Polska Sp. z o.o. 
Polska, 80-871 Gdańsk
ul. Twarda 12 A 
www.kominek.pl


