INSTRUKCJA OBSŁUGI
KOMINKA

typu PL 210
1. WSTĘP
Montaż kominka powinien być wykonany przez wykwalifikowaną firmę. Tylko
profesjonalny montaż daje nam pewność bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania przez
długi czas (schemat podłączenia w osobnym załączniku).
Wkład kominkowy powinien być zainstalowany oraz użytkowany zgodnie z
przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
(Dz. U. 75/2002 poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. Również inne postanowienia krajowe i lokalne w zakresie
wymagań powinny być spełnione.
2. PALIWO

Kominki firmy LECHMA przystosowane są do palenia drewnem lub wyrobami
drewnopodobnymi.

Zalecanym paliwem przez producenta jest polana drzew liściastych o wilgotności nie
przekraczającej 20% o długości 40cm i obwodzie 30÷50cm (np. dąb, buk, grab, olcha,
jesion, wiąz, brzoza, topola, akacja itd.)

Drewno powinno charakteryzować się dużą wartością opałową, która wynika z
zawartości wilgoci (przy 20% wilgotności mamy ponad dwukrotnie większą wartość
opałową niż przy 60% wilgotności).

Wysoką wartość opałową posiada również brykiet drzewny. Jest bardzo dobrą
alternatywą dla drewna ponieważ charakteryzuje się niską wilgotnością.
3. PROCES ROZPALANIA W KOMINKU
a) Otworzyć drzwiczki za pomocą uchwytu
b) Ustawiamy dźwignię zmiany trybu pracy w pozycji ''Rozpalanie'' Rys. 1
c) Położyć papier lub podpałkę na ruszt, nałożyć drobne, suche gałązki, a następnie
nałożyć większe kawałki o średnicy ok. 3-5 cm
d) Podpalić papier i zamknąć drzwiczki
e) Gdy jest już utworzona warstwa zapłonu otworzyć drzwiczki następnie załadować
komorę paleniskową właściwym paliwem, równolegle do drzwiczek (ok 4-6 kg) i
zamknąć drzwiczki
f) Po upływie ok 7 minut ustawić dźwignię w pozycji ''Praca'' Rys. 1
g) Po całkowitym wygaszeniu należy opróżnić kasetę z popiołem

Rys. 1 Zmiana trybu pracy
Kominki firmy LECHMA spełniają warunek stałopalności przy nominalnym załadunku
paliwa zalecanego przez producenta.
UWAGA!
Zabrania się spalanie paliw odpadowych np. polewania lub nasączania drewna
płynami takimi jak np. benzyna , olej opałowy, rozpuszczalniki itp. w celu przyspieszenia
rozpalania. Opary tych substancji mogą stanowić niebezpieczną mieszaninę wybuchową.
4. CZYSZCZENIE PALENISKA I PRZEWODÓW KOMINOWYCH
W celu racjonalnego spalania paliwa w urządzeniu należy okresowo czyścić komorę
spalania, opłomki, ruszt, czopuch oraz przewody dymowe i kominowe. Czyszczenie
kanałów spalinowych należy dokonywać za pomocą szczotki drucianej. Przewody
kominowe należy czyścić mechaniczne kilka razy w roku, obowiązkowo raz w roku
grzewczym. Czyszczenie przewodów kominowych powinna dokonać specjalistyczna firma
kominiarska. Należy również pamiętać o możliwym niebezpieczeństwie zatkania przewodu
kominowego podczas dłuższych przerw w pracy kominka (np. przez ptaki).
5. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA WKŁADU
KOMINKOWEGO
W przypadku zapalenia się sadzy w kominie należy zamknąć dopływ powietrza do
paleniska następnie niezwłocznie wezwać Straż Pożarną.
Wkłady kominkowe firmy LECHMA przeznaczone są tylko wyłącznie do pracy z
zamkniętą komorą spalania – podczas palenia drzwiczki muszą być zamknięte (z wyjątkiem
czasu załadunku kolejnej porcji paliwa).
Szyba paleniska podczas pracy urządzenia jest bardzo gorąca (>100°C), należy
zwrócić szczególną uwagę żeby się nie poparzyć oraz nie zostawiać łatwopalnych

materiałów i przedmiotów w odległości mniejszej niż 150cm od szyby.
Producent zabrania dokonywania jakichkolwiek przeróbek wkładu kominkowego we
własny zakresie, części zamienne stosowane w opisywanym urządzeniu muszą być
wyprodukowane przez firmę LECHMA.
Jeżeli w budynku będą równocześnie pracowały z kominkiem inne paleniska należy
upewnić się, że układ wentylacji jest do tego celu przystosowany – wentylacja mechaniczna
nie może zakłócać (ograniczać, odwracać) ciągu kominowego.
Termicznym zabezpieczeniem wypływu jest zawór bezpieczeństwa zamontowany
bezpośrednio na urządzeniu. Zbyt wysokie ciśnienie spowodowane za wysoką temperaturą
w zespole wodnym powoduje jego samoistne otwarcie.
Podczas okresu przejściowego, przy niesprzyjającym ciągu kominowym oraz złych
warunkach pogodowych w kominku mogą wystąpić zakłócenia w ciągu kominowym
powodujące kumulowanie się gazów w komorze spalania, żeby tego zapobiec należy
używać mniejszych polan drzew. Jeżeli to nie pomoże należy wezwać firmę kominiarską,
aby sprawdziła czy powodem awarii nie jest przypadkiem np. zamrożenie komina. Po
dłuższym nie użytkowaniu należy sprawdzić drożność przyłącza i komina.

6. TYPOWE ZAKŁÓCENIA W PRACY KOMINKÓW I ICH PRZYCZYNY
Trudności z zapłonem lub paleniem drewna:


Zbyt gruba polana drewna



Zbyt wilgotne drewno



Niedrożna instalacja nawiewna



Przepełniona szuflada popielnika, brak dopływu powietrza pod ruszt



Zapchane sadzą przewody spalinowe lub niedrożny komin



Zimny komin

Zakłócenia w ciągu kominowym:


Za mały przekrój lub wysokość komina



Ciąg wsteczny spowodowany silnym wiatrem



Niedrożna instalacja nawiewna



Zapchane sadzą przewody spalinowe lub niedrożny komin

Kominek nie osiąga parametrów znamionowych:


Niedrożna instalacja nawiewna



Zbyt wilgotne drewno



Zapchane sadzą przewody spalinowe lub niedrożny komin



Przepełniona szuflada popielnika, brak dopływu powietrza pod ruszt



Za mały ciąg kominowy


Zbyt silny ciąg kominowy objawiający się dużym płomieniem przenoszącym energię
cieplną do komina

Woda w płaszczu wodnym kominka przegrzewa się:


Nie włączona pompa obiegowa lub brak jej zasilania



Zapowietrzona instalacja grzewcza



Zamknięte zawory odcinające

Duża różnica temperatur między wodą grzewczą w płaszczu wodnym kominka, a wodą w
instalacji c.o.:
 Nie włączona pompa obiegowa lub brak jej zasilania
 Zapowietrzona instalacja grzewcza
 Zamknięte zawory odcinające

17. GWARANCJA

Warunki gwarancji
Zastosowanie wkładu kominkowego typu LECHMA PL-210 ECO, sposób podłączenia do instalacji
grzewczej i komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z niniejszą Instrukcją Instalacji i
Obsługi wkładu kominkowego z zespołem wodnym typy LECHMA PL-210 ECO.
 Zabrania się przerabiania zakupionego urządzenia i wprowadzania zmian w konstrukcji,
 Szczegółowe warunki gwarancji podane są w załączonej karcie gwarancyjnej,
 Wkład kominkowy z zespołem wodnym typy LECHMA PL-210 ECO instalowane zgodnie z
wymaganiami niniejszej Instrukcji Instalacji i Obsługi nie podlegają rejestracji i odbiorowi przez organy
Dozoru Technicznego.
1. Gwarancja na sprawne działanie wkładu kominkowego z zespołem wodnym typy LECHMA PL-210
ECO potwierdzona pieczęcią zakładu lub punktu sprzedaży detalicznej i podpisem sprzedawcy jest udzielana
na okres 60 miesięcy od daty zakupu.
2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym uszkodzeń lub wad materiałowych producent
zapewnia bezpłatną Naprawę.
3. Zakład zobowiązuje się do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 21 dni od daty zgłoszenia
urządzenia do naprawy przez nabywcę.
4. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia naprawy wkładu kominkowego do dnia
zawiadomienia Nabywcy o wykonaniu naprawy. Czas ten jest potwierdzony w karcie gwarancyjnej.
5. Naprawa wkładu kominkowego z zespołem wodnym w okresie gwarancyjnym przez osoby
nieupoważnione przez producenta unieważnia uprawnienia Nabywcy z tytułu gwarancji.
6. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, niewłaściwego magazynowania,
nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w Instrukcji Instalacji i Obsługi oraz
wskutek innych przyczyn powstałych nie z winy producenta, powodują utratę gwarancji, jeżeli uszkodzenia
te przyczyniły się do zmian jakościowych urządzenia.
7. Gwarancją nie są objęte szyby, ruszt żeliwny i uszczelnienia oraz części, których uszkodzenie nastąpiło
na skutek nieostrożnego lub niezgodnego z instrukcją postępowania Użytkownika.
8. Nabywca może dochodzić swych roszczeń z tytułu gwarancji dopiero wówczas, gdy producent nie
wykonuje zobowiązań wynikających z gwarancji.
9. Dopuszcza się wymianę urządzenia w przypadku stwierdzenia przez producenta, na podstawie
orzeczenia uprawnionego rzeczoznawcy, że nie można dokonać naprawy.
10. Niniejsza karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę dla Nabywcy do bezpłatnego wykonania napraw
gwarancyjnych.
11. Nieważna jest karta gwarancyjna bez dat, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami
skreśleniami dokonanymi przez osoby nieupoważnione.
12. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.
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>>LECHMA<<
ul. Strzeszyńska 30, 60-479 Poznań
tel. (061) 65-67-540, 65-67-515
kom. 0696 413-589
fax (061) 656-74-21
www.lechma.com.pl
biuro@lechma.com.pl

Karta gwarancyjna
Przy wypełnieniu karty gwarancyjnej prosimy o podanie pełnych informacji na oficjalnym formularzu.
Firma >>LECHMA<< przyjmuje zgłoszenia reklamacyjne wyłącznie w formie pisemnej. Poniższe
informacje są niezbędne w przepadku napraw gwarancyjnych i muszą być wypełnione przez
sprzedawcę oraz instalatora.

Model

Numer fabryczny

Data produkcji

Sprzedawca / data sprzedaży

Właściciel

Adres

Adres

Numer telefonu

Numer telefonu

Instalator / data instalacji

Adres

Numer telefonu

Podpis

Potwierdzenie dokonania napraw gwarancyjnych

