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BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ BIO KRBU 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

- Bio-krb musí být namontován pouze na stěnu z nehořlavého materiálu. 

- Bio-krb spaluje kyslík v pokoji, ve kterém je umístěn. Tento pokoj se proto musí pravidelně a dobře 
větrat (např. otevřením okna). 

- Místnost, ve které je umístěn Bio-krb, musí mít minimálně 44 m3 (například při výšce stropu 2,3 m
musí být plocha místnosti větší než 20 m2). 

- Nedoporučujeme používat více než jeden Bio-krb v jedné místnosti. 

- Nenechávejte hořící Bio-krb bez dohledu. 

- Nikdy bio- krb nepřenášejte během hoření ( platí pro přenosné krby ) 

UPOZORNĚNÍ

- Při hoření bio-alkoholu se Bio-krb zahřívá. Nedotýkejte se Bio-krbu, pokud hoří oheň. 

- Po vyhasnutí počkejte asi 15 minut, poté se Bio-krbu můžete bezpečně dotýkat. 

- Nikdy nedolévejte bio-alkohol do otevřeného ohně !!! 

- Nikdy nedolévejte bio-alkohol do horkých pohárků. Musíte počkat alespoň 15 minut. 

- Na Bio-krbu nic nestavte a nic na něm neohřívejte. 

- Neskladujte v bytě víc než 5 litrů bio-alkoholu. 

- Udržujte láhve a nádrže s palivem těsně uzavřeny. 

- Uchovávejte palivo mimo dosah dětí a zvířat. 

- Pohárky s palivem a bio-alkohol se musí uchovávat mimo dosah slunečních paprsků a jiných 
tepelných zdrojů. 

- Uchovávejte palivo a jakékoliv hořlavé věci dále než 1 metr od Bio-krbu. 

- Bezpečná vzdálenost Bio-krbu od záclon a závěsů je 2 metry. 

POZOR!

- Nekuřte, když zapalujete oheň v Bio-krbu. 

- Vyvarujte se průvanu v místnosti, kde hoří Bio-krb. 

UPOZORNĚNÍ: 

- Před používáním si pečlivě přečtěte návod na použití paliva. 

- Pohárky do Bio-krbu se musejí měnit minimálně 2x ročně. 

- Doporučujeme dodržovat bezpečnou vzdálenost od hořícího Bio-krbu dětem a zvířatům, a poté ještě
1-2 hod do vychladnutí Bio-krbu. 

- Pamatujte, že pohárek může být naplněn palivem max. do 2/3 jeho obsahu. 

DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ BIO-KRBU

Náš Bio-krb můžete umístit v jakékoliv místnosti v bytě, v kanceláři nebo v domě bez komínu. Tento druh 
Bio-krbu spaluje speciální bio-alkohol nebo denaturovaný 96% ethanol, proto nevyžaduje prakticky žádnou 
údržbu a montáž. Bio-krby jsou vyrobeny z nerezového plechu a také z plechu se speciální povrchovou 
úpravou. Každý Bio-krb obsahuje ohnivzdornou clonu a pohárky na bio-alkohol, se speciálním držákem, 
který zabraňuje pádu nebo náklonu pohárků. Kromě toho má Bio-krb zhášeč ohně. 
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INSTALACE A MONTÁŽ 

- Bio-krb musí byt namontován pouze na pevnou stěnu z nehořlavého materiálu. 

- Před samotnou instalací odstraňte všechen obalový a informační materiál. 

- Minimální vzdálenost od podlahy k oblasti hoření je předepsána 60 cm. 

- Zkontrolujte, aby instalační materiál pro uchycení Bio-krbu souhlasil s typem vaší zdi. Bio-krb 
nevyžaduje žádné další speciální úchyty na jeho zajištění, a také žádné povolení na montáž. Nemá 
kabeláž a neprodukuje odpadní spaliny. 

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

- Nalijte bio-alkohol do pohárků, max. do 2/3 jejich obsahu. 

- Při náhodném vylití bio-alkoholu utřete místo suchým hadříkem a umyjte vodou, aby se zabránilo 
hoření mimo pohárky. 

UPOZORNĚNÍ: 

- Vylité palivo zanechává matné skvrny na parketách. 

- Bio-alkohol se musí uchovávat při pokojové teplotě. 

- Uchovávejte bio-alkohol ve vzdálenosti min. 1 metr od Bio-krbu. Nestavte bio-alkohol přímo na 
Bio-krb ani blízko Bio-krbu. 

- Nejdříve je plamen v Bio-krbu malý, teprve asi po 30 vteřinách dosáhne optimální velikosti a 
teploty. 

NAPLNĚNÍ POHÁRKŮ

- Nikdy nedolévejte bio-alkohol do pohárků, jestliže oheň ještě hoří. 

- Nikdy nedolévejte bio-alkohol do horkých pohárků. Musíte počkat alespoň 15 minut, aby pohárky 
vychladly. 

UHAŠENÍ 

- Nikdy nehaste pohárky vodou. 

UPOZORNĚNÍ:

- Pokud je to možné, nechte bio-alkohol dohořet – zabrání to náhodnému rozhoření zbytku paliva. 

- Pokud chcete oheň uhasit, použijte zhášeč ohně. Těsně zavřete pohárek dokud plamen úplně
nezhasne. Počkejte 30 minut až se pohárek ochladí do pokojové teploty a teprve poté můžete 
odstranit zbytky paliva. 

- Pokud oheň nezhasne hned, uzavřete prosím pohárek zhášečem ohně na delší dobu. 

OBSLUHA BIO-KRBU A ÚDRŽBA 

- Pohárky na bio-alkohol musíte pravidelně čistit. Použijte teplou vodu a saponát. 

- Skvrny na Bio-krbu utřete měkkým hadříkem s roztokem vody a malého obsahu mýdlové vody nebo 
saponátu. 

- Nerezové častí Bio-krbu očistíte speciálním prostředkem na nerez. 

UPOZORNĚNÍ: 

Nikdy nepoužívejte čističe s abrazivními částicemi ani drátěnky, které mohou způsobit vznik škrábanců. 
Výrobce nenese odpovědnost za poškození Bio-krbu při nesprávném používání nebo způsobené špatnou 
údržbou výrobku. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Gel/Bio-alkohol - je naturální produkt na rostlinné bázi. Proto při hoření v tomto krbu není žádným 
způsobem ohroženo životní prostředí. 


