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Úpravy jakékoli povahy mohou také 
ovlivnit bezpečnost plynového krbu. 
Změny mohou zrušit záruku a pravidel-
ná kontrola plynového krbu zanikne.

Pokud není plynový krb nainstalován 
správně, budou veškeré nároky na záru-
ku a / nebo poškození vůči společnosti 
Kalfire prohlášeny za neplatné.

Tento plynový krby byl testován a sch-
válen podle normy CE EN-613. Každý 
plynový krb, který opouští továrnu, 
byl testován z hlediska technického a 
funkčního dodržování příslušných plat-
ných standardů kvality.

Tato uživatelská instrukce je k dispozici 
v různých jazycích na www.kalfire.
com nebo prostřednictvím instalačního 
technika. Všechny přeložené pokyny 
byly přeloženy z nizozemského ori-
ginálu což je původní dokument.

Zřeknutí se odpovědnosti
Všechna práva vyhrazena. Žádná část 
této příručky nesmí být kopírována, 
distribuována nebo překládána do 
jiných jazyků, zcela nebo částečně, 
bez předchozího písemného souhlasu 
společnosti Kalfire. Kalfire si vyhrazuje 
právo provést změny v příručce. Spo-
lečnost Kalfire však nemůže pro tuto 
příručku implicitně ani explicitně pos-
kytnout žádnou záruku. Jakékoli riziko 
je plně na účet uživatele. 
Copyright @ 2018 Kalfire B.V. 
 Geloërveldweg 21, Belfeld,  
The Netherlands
 

1. Základní informace

Následující odstavce poskytují obecné 
informace o plynovém krbu:
- Úvodní slovo
- Piktogramy
- Záruka
- Kompatibilita rozhraní iMatch
 
1.1  Úvodní slovo
O této příručce
Tato uživatelská instrukce byla 
napsána pro uživatele plynového 
krbu. K těmto pokynům pro 
uživatele je přiložena samostatná 
instalační příručka. Pokyny pro 
uživatele by měly zůstat v blízkosti 
plynového krbu, aby byly snadno 
dostupné pro uživatele krbů.

Plynový krb smí instalovat pouze 
kvalifikovaný technik, který dodržuje 
všechny příslušné národní nebo místní 
předpisy. Pokud jde o instalační práce 
a provoz plynového krbu po úplném 
připojení, měl by být zohledněn 
současný stav technologie, ustanovení 
stavebního úřadu a užívání v souladu s 
revizemi a normami ČSN . 

Údržbu a opravy smějí provádět pouze 
autorizovaní technici.
Efektivní použití
Tento plynový krb byl navržen jako se-
kundární zdroj vytápění a nebyl navržen 
k použití jako hlavní topná jednotka pro 
část domu nebo v celém domě

Plynový krb a dálkové ovládání lze 
použít pouze v souladu s určením a 
používáním dle návodu pro uživatele
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3.  Plynový krb musí být instalován 
montážní firmou, která postupuje dle 
přiložené instalační příručky a v sou-
ladu se všemi příslušnými platnými 
národními normami.

4.   Kalfire nepřebírá odpovědnost za 
chyby nebo vady související s in-
stalací plynového krbu. Za umístění 
spotřebiče, výběr kvality a materiálu 
hotového výrobku a kontrolu správ-
ného fungování systému koncen-
trického kouřovodu odpovídá tech-
nik schválený společností Kalfire.

5.  Záruka se nevztahuje na vrácení 
peněz

      pokud nelze spotřebič použít

6.  Na sklo, hadičky a těsnění, fyzikální 
a chemické vnější vlivy během pře-
pravy, skladování nebo instalace se 
záruka nevztahuje.

7.  Dojde-li k poruše v záruční době 
způsobené výrobní chybou nebo 
vadou materiálu, dodá společnost 
Kalfire komponenty potřebné k 
opravě instalačnímu technikovi 
plynového krbu, aniž by vyplatila 
náhradu za demontáž nebo montáž. 

8.   Obnovení nebo výměna součástí, 
které spadají do rozsahu záruky, ne-
prodlouží záruční dobu.

9.  Pokud technik schválený společností 
Kalfire nebude schopen odstra-
nit problém, na který se záruka 
vztahuje, je oprávněn na základě 

1.2  Piktogramy
Následující  piktogramy jsou použity v 
tomto manuálu:
 

DŮLEŽITÉ Varování pro hořlavé 
materiály. Vyvarujte se riziku exp-
loze dodržovfáním těchto instrukcí.

NEBEZPEČÍ! Varování před 
hořlavým materiálem. Řiďte se 
pokyny, abyste zabránili možnosti 
požáru díky náhlému vznícení 
hořlavých materiálů

VAROVÁNÍ Všeobecné varování. 
Snižte riziko zranění pečlivým 
dodržováním pokynů

OPATRNĚ! Obecné varování. 
Snižováním rizika věcných škod 
pečlivě dodržujte pokyny.

1.3  ZÁRUKA
Výrobky Kalfire jsou vyráběny z pr-
votřídních materiálů. Pokud by se 
přesto objevila chyba nebo závada, 
poskytne Kalfire záruční krytí podle 
následujících ustanovení

Podmínky záruky
1. Záruční doba na plynové spotřebiče 
Kalfire je dva roky od data pořízení, což 
musí být na dokladu o nákupu jasně 
čitelné

2. Dvouletá záruční doba se nevztahuje 
na  změnu odstínu laku na  zadní  či 
boční vnitřní části topeniště.v těchto 
místech je záruční doba jeden rok.
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nějakým způsobem nebo formou k 
     odchylce od specifikace Kalfire.
6.   Pokud by během konfigurace deko-

rativních prvků, včetně  keramických 
polen na spalovacím loži, došlo 
jakýmkoli způsobem k odchylce od 
specifikace Kalfire

7.   Poškození způsobené vnějšími příči-
nami (nárazy, blesk, pád, zaplavení 
nebo přehřátí spotřebiče) během 
přepravy, skladování nebo instalace..

8.   Pokud by byl spotřebič ovlivněn za-
nedbáním, nesprávným používáním 
nebo hrubou nedbalostí.

9.  Pokud opravu nebo dodávku jednot-
livých dílů provádí jiný výrobce nebo 
odborník který nebyl řádně výrobcem 
proškolen.

1.4  Kompatibilita rozhraní iMatch
Rozhraní iMatch umožňuje provoz 
zařízení pomocí externí aplikace, 
jako je tablet nebo chytrý telefon. 
Rozhraní iMatch zajišťuje spojení 
mezi místní sítí Wi-Fi a zařízením. V 
některých případech se může stát, 
že rozhraní nefunguje adekvátně. To 
může být způsobeno nedostatečným 
pokrytím (signálem) sítí Wi-Fi nebo 
tím, že zařízení vzájemně propojená 
(včetně telefonu, tabletu nebo 
routeru) jsou nekompatibilní.

Rozhraní iMatch a externí zařízení musí 
být připojeny ke stejnému routeru 

vlastního výslovného přání požádat 
společnost Kalfire, aby převzala 
odpovědnost za to (platí pouze v Be-
neluxu, Německu a Francii)).

10.  Ověření nebo oprava celého 
plynového krbu nebo jeho částí lze 
provést pouze po předchozí domluvě 
s technikem Kalfire

 
11.  V případě, že je možné provést 

záruční opravu (k dispozici pouze 
v Beneluxu, Německu a Francii) v 
záruční době, musí být společnosti 
Kalfire předložen datovaný doklad o 
koupi.

12.  V případě opravy mimo záruční dobu 
se účtují náklady na materiál, pra-
covní dobu.

Záruka se nevztahuje na následující 
okolnosti:
1.  Pokud nebyla dodržena ustanovení o 

záruce, částečná nebo úplná.
2.  Pokud došlo k úpravám zařízení bez 

písemného souhlasu společnosti Kal-
fire.

3.  Pokud zařízení přejde do nového 
vlastnictví.

4.  Pokud nebyl spotřebič namontován 
podle instalačního manuálu a / nebo 
nebyl použit podle podle pokynů pro 
uživatele.

5.  Pokud by během instalace systému 
koncentrického kouřovodu došlo 
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(prostřednictvím stejné sítě). Signál Wi-
Fi lze předem zkontrolovat a v případě 
potřeby jej lze vylepšit. S ohledem na 
obrovskou rozmanitost zařízení nelze 
bohužel předem potvrdit jejich kom-
patibilitu. Kompatibilitu lze potvrdit až 
po instalaci rozhraní. Kalfire nepřijímá 
žádnou odpovědnost za nefunkční 
nebo nedostatečné fungování rozhraní 
iMatch v důsledku výše popsané příčiny
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  Pozor! Během provozu zařízení se 
mohou v keramických polenech 
vytvářet drobné vlasové trhliny. 
Nemají žádný nepříznivý dopad 
na provoz nebo vzhled plamene 
spotřebiče. Na vlasové trhliny se 
nevztahuje záruka.

  Pozor! Při zahřátí se vnitřní kovový 
rošt plynového krbu může rozšířit. 
To může způsobit deformaci 
lakovaného povrchu  Sprejová 
barva dodávaná s plynovým krbem 
umožňuje opravit jakékoli poško-
zení barvy.

2.2  Bezpečnost související s 
používáním
Při požívání plynového krbu hrozí ne-
bezpečí. Teplota všech viditelných částí 
plynového krbu může prudce stoupat a 
existuje nebezpečí požáru. Ujistěte se, 
že byla přijata následující bezpečnostní 
opatření:

  UPOZORNĚNÍ: Plynový krb potře-
buje trvalé elektrické napájení. 
Při přerušení napájení se odstraní 
dříve uložené chyby. Přerušené 
napájení pravidelně ovlivňuje bez-
pečnostní opatření, která mohou 
vést k nebezpečným situacím.

Nebezpečí požáru
  UPOZORNĚNÍ Ujistěte se, že 

hořlavé materiály, jako jsou závěsy 
a nábytek, jsou nejméně 100 cm od 
krbu. Je-li použito teplotní zástěny, 
musí být tato vzdálenost nejméně 
40 cm. 

2.  Bezpečnost

Následující oddíly poskytují bez-
pečnostní informace o plynovém krbu:
- Bezpečnostní předpisy pro dekora-
tivní prvky
- Bezpečnost související s používáním
- Tři bezpečnostní opatření pro plynový 
krb

2.1   Bezpečnostní instrukce pro  
dekorativní předměty

  NEBEZPEČÍ POŽÁRU! Dekorativní 
předměty musí být umístěny v 
souladu s návodem. Je zakázáno 
navyšovat počet dekorativních 
předmětů nebo měnit konfiguraci - 
rozmístnění.Takové změny mohou 
vést k nebezpečným situacím a 
ohrožují požární bezpčnost.

  
  UPOZORNĚNÍ Zapalovací nebo 

ionizační elektrody musí být pon-
echány nezakryté. Při umisťování 
dekorativních prvků zajistěte, aby 
tomu tak bylo. Nedbalostní deko-
race plynového krbu může způsobit 
nesprávné zapálení, chybový kód 
(08A nebo 08F) nebo nebezpečnou 
situaci.

 
  UPOZORNĚNÍ Pokud je krb 

dodáván s generátorem přírodních 
jisker, je třeba během instalace 
odstranit lepicí pásku, kterou je 
zajištěno víčko pro náplň. Při in-
stalaci komponentů krbu je plnící 
víčko  zakryto keramickým polín-
kem (v zislosti na typu Kalfire GP ).
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Pokud si všimnete kouře nebo plynu, 
proveďte následující opatření:
1. Vypně plynový krb.
2. Uzavřete hlavní přívod plynu.
3. Otevřete okna a dveře budovy.
4.  Poraďte se s montážní firmou pl-

nového krbu.

   NEBEZPEČÍ VÝBUCHU! Pokud do-
jde k poškození, uzavřete plynový 
ventil. Nepoužívejte plynový krb, 
pokud je sklo krbu prasklé, není na 
svém místě nebo je nesprávně na-
montováno.

Plynový krb potřebuje trvalé napájení 
el energie. Přerušení napájení může mít 
vliv na bezpečnostní opatření. 

Riziko změny barvy
  POZOR! Po zahřátí konvekčního 

systému krbu mohou částice vz-
duchu, cigaretový kouř, svíčky a 
olejové lampy způsobit změnu bar-
vy stěn a stropů. Zajistěte dosta-
tečné větrání v místnosti, ve které 
je nainstalován plynový krb.

2.3   Tři bezpečnostní opatření pro 
plynový krb

1.  Plamen je detekován díky elektro-
nickému měření ionizace 

  Pokud plynový oheň nedokáže de-
tekovat plamen během zapalování, 
přeruší se přívod plynu na jednu 
minutu. Nový pokus o zapálení bude 
následovat automaticky. Přerušení 
automatického pokusu o zapálení: 
Stiskněte tlačítko tlačítko pro 
přímé vypnutí krbu a stisknutí tohoto 
tlačítka po dobu přibližně 10 vteřin.

Fig. 1: Bezpečná vzdálenost

  UPOZORNĚNÍ Pokud je podlaha 
před krbem z hořlavého materiálu 
a vzdálenost od spodní strany spa-
lovací komory k podlaze je menší 
než 10 cm, měla by být umístěna 
nehořlavá protipožární podlahová 
deska větší než 30 cm nebo kámen.

Nebezpečí vznícení
  NEBEZPEČÍ POŽÁRU! Nedotý-

kejte se spotřebiče! Plynový krb je 
horký, když je zapnutý nebo i právě 
po vypnutí. Zajistěte bezpečnostní 
opatření, pokud mají přístup ke 
krbu méně zdatné osoby, starší lidé 
a / nebo děti.Pouze s používáním 
dálkového ovládání a technické 
jednotky lze bez obav předejít ne-
odbornému zacházení a nebezpečí 
popálení.

Nebezpečí způsobené výpary nebo 
úniky plynů
  NEBEZPEČÍ EXPLOZE!   výpary 

nebo úniky plynů mohou ohrozit 
život. Výpary mohou být příčinou 
otravy oxidem uhelnatým a úniky 
plynu představují riziko exploze.

 

30 cm
40 cm

100 cm

20° 20° 



13

2. 24 hodinové zabezpečení
   Plynový krb zůstane zablokován po 

třech automatických pokusech o 
zapálení (chybový kód 08A). Blok-
ování se projeví po jednom pokusu 
o zapálení u plynu typu G30. Tento 
blok lze dvakrát odemknout ručně 
pomocí dálkového ovladače. Pokud 
po dvou ručních odblokováních 
nebude detekován žádný plamen, 
zůstane zařízení po dobu 24 hodin 
blokováno („blokování“, kód 08F). V 
takovém případě nesmíte plynový 
krb používat 24 hodin. 

3.  Ochrana proti přetlaku
  Plynový krb je vybaven ochranou 

proti přetlaku, Přední dveře krbu s v 
případě přetlaku při zapálení samy 
uvolní aby minimalizovaly přetlak.
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Kalfire G s 3D hořákem vytváří protáhlý 
a vodorovný vzhled plamene, vhodný 
pro moderní interiér domácnosti. 3D 
hořák nabízí obzvláště atraktivní a sku-
tečný vzhled plamene. Plynové krby 
Kalfire G jsou dodávány se standardní 
nebo volitelnou sadou keramických 
polínek, bílými kameny, šedými oblázky 
nebo kryptonitem.

Hladký přechod 
Plynový krb lze také snadno přizpůsobit 
interéru dané domácnosti. Plynový krb, 
často realizovaný z přírodního kamene, 
může pokračovat podél vnějšího okraje 
plynového krbu a spodní římsy. Boční 
stěny mohou mýt  plynulý přechod. 
Zadní stěna může být rozšířena mimo 
těleso krbu a prostředí nabízí dojem 
plynulého přechodu a splinutí prostoru. 

Provoz
Oheň s vyváženým odtahem spalin lze 
standardně ovládat pomocí dálkového 
ovladače iMatch. To umožňuje zapnutí 
nebo vypnutí plynového krbu a nasta-
vení výšky plamenů. Můžete si vybrat 
z osmi režimů a také z řady ECO. Řada 
ECO automaticky generuje rozmanitý a 
střídavý vzor plamene. Tím se výrazně 
snižuje spotřeba plynu.

Pokud je dům vybaven systémem 
domácí automatizace, lze do tohoto 

3.  Popis

Následující oddíly popisují plynový krb:
-    . 

3.1  Popis plynového krbu
Plynové krby Kalfire jsou mezinárodně 
známé pro své realistické, okouzlující 
plameny. Zařízení Kalfire se snad-
no obsluhují a udržují. Krby kalfire s 
vyváženým odtahem spalin jsou vy-
baveny inovativním hořákem Prestige 
nebo 3D, který zvyšuje jejich ekolo-
gičnost, udržitelnost a hospodárnost.

Vyvážený odtah spalin
Patentovaný hořák Prestige vytváří 
realistický dojem hoření dřeva. Hořáky 
Prestige jsou integrovány do kerami-
ckých polen naskládaných do zařízení 
v pyramidové formě. To vytváří dojem 
vysokého a objemného vzoru plamene. 

Kalfire GP lze dodat s generátorem 
přírodních jisker (volitelné). Tím je 
zajištěno, že jiskry přirozeně vycházejí 
z hořících plamenů a volně odhořívají. 
Tato možnost generátoru jisker je 
během výroby firmou Kalfire namonto-
vána uvnitř plynového krbu a nemůže 
být přidána dodatečně.

Kalfire GP lze také dodat s volitelnou 
hybridní funkcí. Rošt plynového krbu je 
vybaven LED osvětlením, které simuluje 
rošt s uhlíky které opticky vytváří dojem 
žhnutí. Hybridní funkci lze také zapnout 
samostatně, aniž byste zapnuli hořák 
Prestige.
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systému integrovat provoz spotřebiče. 
Plynový krb lze také ovládat pomocí 
aplikace iMatch na smartphonu nebo 
tabletu. To je možné pouze v případě, 
že je plynový krb vybaven volitelným 
rozhraním iMatch, které slouží jako 
přijímač.
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3.  Umístěte baterie se správnou polari-
zací viz znázornění.

4. Vraťte krytku.
5.  Stlačte středové tlačítko a displej 

se rozsvítí.

4.2   Používání  iMatch ovládání
Dosah vysokofrekvenčního signálu
Dálkové ovládání iMatch používá vy-
sokofrekvenční (RF) signál k přenosu 
informací pro plynový krb. RF signál 
je bezpečný signál pro bezdrátovou 
komunikaci. Signál má dosah přibližně 
10 metrů, pokud mezi dálkovým ovla-
dačem a plynovým krbem nejsou žádné 
překážky. Překážky, jako jsou stěny 
nebo nábytek negativně ovlivňují kvalitu 
signálu. V některých případech se může 
stát, že reakce ohně trvá déle. Pokud se 
po stisknutí tlačítka rozsvítí obrazovka 
dálkového ovládání, znamená to, že byl 
vyslán RF signál.
 
Klíč k Symbolům:
1.   Označuje čas a stav při zapnutí nebo 

vypnutí spotřebiče:   
 •  OK - zapnutí plynového krbu.  
 •   WARM - program zapalování byl 

aktivován
 •   WAIT - program zapálení běží. 
2.   Den v týdnu v čísle  

(1-7, Pondělí odpovídá číslu 1).   
 a.  (ikona žárovky) Indikuje podsví-

cení LED diod. 
3.  RF-signál, blikající ikonka oznamující, 

že zařízení je mimo dosah dálkového 
ovladače. 

4.  Indikátor intensity plamene (také 
hybridní podsvícení ) 

4.  Obsluha

Následující sekce poskytují informace o 
použití plynového krbu:
-    Výměna baterií  
-  Používání dálkového ovladače 
-  Nastavení dne a času 
-    Potvrzení síly signálu 
-  Spuštění a vypnutí krbu 
-  Nastavení intenzity plamene 
-   Volba  provozu v režimu termostatu 

nebo manuálního programu 
-   Regulace intenzity plamene pomocí 

termostatu. 
-  Nastavení časových pásem 
-   Nastavení hybridního LED podsví-

cení
-   Aktivace/deaktivace hybrid podsví-

cení LED a nastavení
-  Nastavení Natural Spark Generator 
-  Plnění Natural Spark Generator 
-  Configurace iMatch app 
- iMatch app nastavení 
-  Reset  iMatch interface 
-    iMatch app přes iMatch rozhraní 

4.1  Výměna baterií
Vložte, nebo vyměňte v dálkovém ovla-
dači baterie typu AA .

V zadní části dálkového ovladače je 
umístěna přihrádka na dvě AA bate-
rie. Pokud jsou baterie téměř vybité, 
zobrazí se ikona baterie nebo začnou 
blikat všechny symboly na displeji. Při 
výměně baterií postupujte podle níže 
uvedených kroků:

1. Sundejte krytku na ovladači.
2. Odstraňte baterie (v případě že jsou).
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Tlačítka:
a. tlačítka + a - 
b. Levé tlačítko  a pravé  
c. Středové tlačítko 

 
 

d. Tlačítko On/off   
e.  Konfigurační tlačítko. P

4.3  Nastavení den a čas
Nastavení dne a času.
Chcete-li změnit nastavení dne a času, 
proveďte následující kroky:
 
1.   Přidržte tlačítko P dokud se neroz-

bliká údaj “čas” na displeji. 
2.  Upravte čas tlačítkem +nebo- 

a potvrďte stlačením středového 
tlačítka  

 Následně se rozblikají “minuty”.
3.  Upravte minuty pomocí tlačítek + 

nebo -  a potvrďte stlačením střed-
ového tlačítka  Následně se roz-
bliká údaj o dni v týdnu 
(1 = Pondělí).

4.   Upravte den tlačítky  +or- a potvrďte 
změnu středovým tlačítkem  

5. Pro opuštění nastavení parametrů 
stlačte tlačítko P.
6.  Vyčkejte ca  30 vteřin  pro dokončení 

přenosu nastavení.

4.4Kontrola kvality signálu
Pro kvalitu signálu mezi plynovou vlož-
kou a  dálkovým ovladačem postupujte 
následovně

1.  Stlačte tlačítko P dokud nezačne 
blikat ikona signálu v pravém horním 
rohu panelu na ovladači

2.  Stlačte tlačítko pravou šipku dokud 
se neobjeví na displeji údaj RFCK.

5.     Plamen je zažehnutý, pokud ikona 
svítí, pokud tato ikona bliká, vyža-
duje si pozornost jedna z následu-
jících oznámení: přehřívání , pokus 
o zapálení nebo pokus o opětovné 
zapálení. 

6.    ECO režim je aktivován. 
7.  Batterie jsou vybité. 
8.   Teplota v místnosti nebo jiná notifi-

kace 
9.   Výstražné signály týkající se poruch
10. nastavení času
11. Thermostat a režim. 
12. Manualní ovládání(výchozí režim).

1 2

3

4
5

6
7

8

10
9

11
12

e.

d.

c.

b.

a.



18

ECO režim má modulační účinek na 
intenzitu plamene (vyšší nebo nižší). To 
zdůrazňuje vizuální efekt a uživatelský 
komfort plamenů a zároveň snižuje 
emise tepla z ohně a spotřebu plynu 
přibližně o 40%. Pomocí dálkového ovla-
dače nastavte intenzitu plamene v „ECO 
režimu“ na 9, poté se zobrazí ikonka 
dvojitého plamene  na ovladači:

1. Stlačte +nebo - pro nastavení inten-
sity plamene.
2. Uvolněte tlačítko + nebo - .
3.  Stlačte tlačítko +  až se zobrazí číslo  

9 které aktivuje ECO mode.

4.7  Výběr termostatu nebo 
manualního programu

Intenzitu plamene a výslednou teplotu 
v místnosti lze nastavit nastavením 
dálkového ovladače v manuálním nebo 
termostatickém režimu. Chcete-li 
zajistit přesné měření teploty, ujistěte 
se, že se dálkový ovladač nachází mimo 
dosah záření. Z bezpečnostních důvodů 
se režim termostatu automaticky vypne 
po 24 hodinách. Pokud byly plameny v 
krbu vypnuty, program se automaticky 
spustí  po dalším manuálním zapnutí .

1.  Stlačením  P přidržte dokud se ikonka 
termostatu nebo manuálního reži-
mu  nerozbliká.

2.  Stlačte P znovu a vyberte požado-
vaný režim.. 

3.  Krátce stlačte  pro opuštění menu.

3.  Projděte okolo plynové vložky ve 
vzdálenosti 3 až 4 metry, aby jste 
změřili RFCK. Pokud RFCK ukazuje 
hodnotu 4, je přenosová síla dálk-
ového ovladače dobrá. Pokud se 
hodnota zobrazí jako 2 nebo 3, jsou 
přijatelné hodnoty RFCK. Přenosová 
síla je nedostatečná při hodnotě 
RFCK 1 

4. Stlačte středové tlačítko pro 
opuštění menu.

4.5   Zapnutí a vypnutí zařízení
hcete-li přístroj zapnout nebo vypnout, 
proveďte následující kroky:

1. Stlačte  až se objeví ikonka >OK<  
a začne blikat.
2.   Držte stále tlačítko a krátce st-

lačte  pro zapálení krbu
3. Uvolněte obě tlačítka.
  na displeji se zobrazí  >WARM< a 

bude blikat v levé části displeje jako 
potvrzení aktivace.

4.   Vyčkejte na zvukový signál “ beep” 
a zobrazení slova >WAIT< Program 
zapálení se spustí a hořák se zapálí 
po cca 20 ti vteřinách. .

5.  Vyčkejte dokud neuslyšíte druhý 
zvukový signál “beep”. 

  na displeji přestane blikat >WAIT< .
6.  Plynový krb je zapálený .
7.  Pro vypnutí stlačte krátce tlačítko 

cca 2 vteřiny.

4.6  nastavení intenzity plamene
Výška plamenů může být nastavena od 
vysoké po nejnižší a je na displeji indik-
ována čísly 1 až 8. Intenzita plamene je 
současně zobrazena pomocí indikátoru 
intenzity - vodorovných čárek. 
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5.   Nastavte požadovanou teplotu 
tlačítky + nebo -  v krocích po 0.5°C.

6.  Potvrzení stlačením tlačítka   
(středové). 

7.  “TECO” (teplota ECO) se nyní objeví 
na displeji. TECO je  minimální teplo-
ta mezi časovými segmenty. Tato 
minimální teplota bude udržována 
po celý den s výjimkou nastavených 
časových úseků.

8.   Nastavte požadovanou teplotu 
tlačítky + nebo -  v krocích po  0.5°C.

9.  Potvrďte stlačení   (středové 
tlačítko).

10.  Stlačte tlačítko pravé šipky  , tak 
že se na displeji zobrazí údaj času v 
hodinách a minutách v levém horním 
rohu displeje zatímco uprostřed 
displeje se zobrazí „ON 1“ ( jedná se 
o první „zapnutý“ čas).

11.  Použijte tlačítka  + and -  pro na-
stavení prvního „zapnutého“ času v 
krocích po15 minutách

12.  Potvrďte stlačením středového 
tlačítka  pokud jste ve shodě s 
časovým údajem.

13.  následně se objeví “OFF 1”  (toto je 
první časový údaj  vypnutí).

14.  Použijte tlačítka + a -  pro nastaven-
prvního vypnutí v krocích po 15cti 
minutách 

15.  Potvrďte stlačením středového 
tlačítka   .

16.  Takto naprogramujte i ostatní časy 
ve třech segmentech; Pokud ne-
vyžadujete všechny časové segmen-
ty, měly by být i tyto další segmenty 
nastaveny ve stejných časech zap-
nutí.

4.8   Nastavení intensity plamenů 
pomocí termostatu thermostat

Dálkové ovládání měří teplotu a intenzi-
ta plamene je odpovídajícím způsobem 
modulována. Chcete-li zajistit přesný 
odečet teploty, ujistěte se, že se dálk-
ový ovladač nachází mimo dosah záření. 

1.  Vyberte program termostatu, jak je 
uvedeno v odstavci Výběr termo-
statu nebo manuálního provozního 
programu na stránce 18.

2.  Stlačte tlačítkem  +nebo tlačítkem 
- tak že indikátor teploty na displeji 
začne blikat.

3.  Nastavte požadovanou teplotu po-
mocí tlačítek   + a - .

4.  Vyčkejte cca 10 vteřin před popužitím 
dálkového ovladače aby se požado-
vaná teplota uložila.

4.9  Programování časových pásem
  Funkci termostatu lze kombinovat s 

časovým programem, který umožňu-
je naprogramovat až tři časové 
úseky. Jsou označeny časy zapnutí 1, 
2, 3 a časy vypnutí 1, 2, 3. Nastavený 
program poběží denně.

1.  Zkontrolujte nastavení správného 
času na dálkovém, ovladači (pokud 
čas nesouhlasí proveďte opravu viz : 
4.3 Den and noc nastavení)

2.  Stlačte tlačítko P  (podržte krátce).
3.   Uvolněte tlačítko P jakmile začne 

blikat časový údaj v levém horním 
rohu displeje.

4.   Stlačte pravé tlačítko šipky  k zo-
brazení  “TCOM” (teplota komfortní). 
TCOM indikuje maximum teploty po 
dobu všech časových nastavení.
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3.   Vyčkejte na zobrazení základní obra-
zovky.

 
4.11  Aktivace/vypnutí hybridního 

LED podsvícení a nastavení 
intensity podsvícení

Pokud je plynový krb vybaven hybrid-
ním LED osvětlením, bude automaticky 
aktivován, jakmile se krb zapne. Počet 
vodorovných pruhů ve spodní části 
obrazovky označuje úroveň jasu LED 
světel. LED osvětlení lze také aktivovat, 
když oheň není zapnutý. Chcete-li ak-
tivovat pouze osvětlení LED, proveďte 
následující kroky:

1. Stlačte  pro zapnutí displeje.
2.  Stlačte pravou šipku dokud se nozo-

brazí “P1, P2 or P3” na středu disple-
je.

3.   Stlačte   pro aktivaci podsvícení 
LED  nebo ke zvýšení intenzity.

4.   Stlačte  pro vypnutí či ztlumení 

17. Stlačte  P pro opuštění programu.
18.  Ikonky a     indikují nastavení 

časových pásem a naprogramování 
termostatu. 

4.10   Programování volby pro 
hybridní podsvícení LED 

Pokud je plynový krb vybaven funkcí 
hybridního osvětlení LED, je možné 
měnit světelné efekty. Různé parame-
try ovládající LED osvětlení umožňují 
nastavení oscilace, intenzity a barvy. 
V každém programu poskytuje slovo 
„AUTO“ nejvyšší a nejjasnější intenzitu 
osvětlení  

Chcete-li upravit program osvětlení 
LED, proveďte následující kroky:

1.  Stlačte pravé tlačítko dokud se 
neobjeví “P1, P2 nebo P3” ve středu 
displeje dálkového vladače.

2.  Stlačte několikrát tlačítko  až se 
zobrazí požadovaný program “P” . 

Tbulka: LED programů

Program Reaguje na Variace

P1
Nastavení AUTO a modulace mezi 
vysokou a nízkou hodnotou

10% až 90%, načervenalé po-
hasínání LED světla.

P2

Nastavení AUTO a modulace mezi 
vysokou a nízkou hodnotou

10% až 90%, nažloutlá a načer-
venalá barva LED, střídavě na levé 
a pravé straně spotřebiče.

P3
Nastavení AUTO a modulace mezi 
vysokou a nízkou hodnotou

Kombinace mezi programy P1 a P2
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4.13   Náplň pro jiskry - Natural Spark 
Generator

Systém Natural Spark Generator ob-
sahuje při dodání náplň prášku (Natural 
Spark Powder). Pro doplnění generáto-
ru přírodních jisker použijte návod do-
daný s novým práškem. 

4.14  Konfigurace iMatch applikace
Nejprve připojte rozhraní iMatch k míst-
ní síti, než bude nakonfigurován iMatch.  

1.   Stáhněte aplikaci iMatch app z app 
store(Apple) z Play store (Android).

2.  Otevřete nastavení Wi-Fi settings  
vašeho telefonu či tabletu.

3. Vyberte Kafire  Wi-Fi síť.
4. Spusťte iMatch app.
5.  Zvolte nastavení “Settings”v pravém 

horním rohu displeje viz obrázek i.

Fig. 3: Konfigurace  iMatch app

intenzity LED podsvícení.
4.12   Nastavení jisker/ Natural Spark 

Generator
Pokud je plynový krb vybaven ge-
nerátorem přírodních jisker, vzniknou 
při zapálení živé jiskry. Čím vyšší pla-
meny, tím více jisker . Plynový krb musí 
nějakou dobu hořet, než generátor 
přírodních jisker dokáže produkovat 
jiskry. To je důvod, proč zařízení aktivuje 
generátor přírodních jisker až poté, co 
byl v provozu po dobu 10 minut. Uživa-
tel může pomocí dálkového ovladače 
nastavit časový interval jisker. Když je 
vypnutý plynový krb, uloží se poslední 
nastavení generátoru jisker. Chcete-li 
nastavit časový interval, proveďte 
následující kroky:

1.   Stlačte pravé tlačítko šipky   k 
přístupu programu Natural Spark 
Generator . 

2.  Na displeji se zobrazí údaj “SP0” 
(nebo dříve nastavená hodnota) . 

3.  Stlačte tlačítko + nebo - pro změnu 
programu Natural Spark Generator  . 
(SP0 t/m SP8).

4.  Krátce stlačte  pro opuštění menu.

nastavení:
SP0 =    Natural Spark Generator je 

 vypnutý; bez jisker
SP1 =  1 x jiskry za hodinu.
SP2 =  2 x jiskry za hodinu.
SP3 =  3 x jiskry za hodinu.
SP4 =  4 x jiskry za hodinu.
SP5 =  5 x jiskry za hodinu.
SP6 =  6 x jiskry za hodinu.
SP7 =  10 x jiskry za hodinu.
SP8 =   náhodné jiskry,jedenkrát za 

minutu 
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3.  Zobrazení: klikněte na Průvodce a 
podle pokynů nainstalujte další krb.

4.16  Reset iMatch rozhraní
1.  Stiskněte resetovací tlačítko rozhraní 

iMatch; to lze najít na zadní straně 
rozhraní iMatch.

2.  Držte tlačítko stisknuté, dokud čer-
vená LED nezačne rychle blikat (při-
bližně 15 sekund).

3.  Počkejte na restartování rozhraní 
iMatch.

4. Zkontrolujte, zda svítí červená LED.
Fig. 4:  iMatch rozhraní

6.  Klikněte na průvodce a postupujte 
podle indtrukcí na obrazovce.

7.  klikněte na barvu kterou svítí LED na 
rozhraní  iMatch .

8.  Klikněte na šedou oblast pro vložení 
názvu (např.“living room” ).

9.  Zadejte název a heslo místní sítě 
Wi-Fi. Pozor, jméno a heslo rozlišují 
velká a malá písmena.

10.  Rozhraní iMatch musí být reseto-
váno, pokud jméno nebo heslo ne-
odpovídají. Viz: Resetování rozhraní 
iMatch na straně 22.

11.  Zaškrtněte políčko v případě, že je 
plynový hybrid hybridní (můžete to 
zkontrolovat na obrázku modelu).

12.  vyčkejte 40 vteřin zatímco se 
průvodce vypíná a Kalfire logo se 
stane viditelným.

13.  Znovu se připojte k síti Wi-Fi (ve 
většině případů se stane automa-
ticky).

14.  Ovládání krbu pomocí aplikace 
iMatch,je možné když se na rozhraní 
iMatch rozsvítí zelená LED.

15.  Opakujte kroky 5 až 14 pro maximál-
ně čtyři krby, pokud chcete pomocí 
aplikace iMatch ovládat více krbů.

4.15  iMatch app nastavení
V nabídce nastavení aplikace iMatch si 
můžete vybrat následující: 

1.  Jazyk /Language : Klikněte na jazyk a 
vyberte požadovaný jazyk. automa-
ticky se vrátíte na obrazovku nasta-
vení

2.  Zřízení / Appliances. Nyní uvidíte 
přehled již připojených spotřebičů 
a máte možnost přidat další krb. 
Změnit název pokoje/rooms.
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4.  Režim hoření: Stlačte “hand control-
led”  jednou uprostřed kruhu. Nyní 
vyberte režim topení Eco nebo Ma-
nuál.

Fig. 6:  Režim hoření

5.  V případě, že zvolíte režim Eco, krb 
nelze ovládat z aplikace.Plynový krb 
bude hořet automatickém řežimu 1-8

 
6.  Vypnutí: Plynový krb se vypne 

opětovným stisknutím tlačítka po-
hotovostního režimu”stand by”. NSG 
nelze ovládat pomocí iMatch 

     7.     UPOZORNĚNÍ! NSG nelze ovlá-
dat iMatchem.

4.17   Používání app iMatch 
prostřednic. rozhraní iMatch

Plynový krb lze ovládat pomocí apli-
kace iMatch, pokud je rozhraní iMatch 
připojeno k vaší místní síti Wi-Fi. Nejpr-
ve nainstalujte do svého smartphonu 
nebo tabletu aplikaci iMatch. Viz: Konfi-
gurace aplikace iMatch na stránce 21.

Přístup na domovskou obrazovku
1.  Klepnutím na ikonu aplikace iMatch ji 

otevřete.
2.  Přetažením ikony pohotovostního 

režimu doprava otevřete domovskou 
obrazovku. 

Přehled domovské obrazovky
1.  Spouštění krbu: Stiskněte “stand-

by”Objeví se symbol půlkruh krb se 
spustí na 100% intensitu plamene.

Fig. 5:  Zažehnutí plamene

2.  Nastavení intenzity plamene: 
Stiskněte a podržte černou tečku. 
Pohybem prstu po kruhu nastavíte 
intenzitu plamene. Procento se bude 
zvyšovat a snižovat pohybem prstu. 

 
3.  Hybridní podsvícení LED : Stis-

knutím tlačítka „off“ zapnete osvět-
lení LED. Rozsvítí se LED dioda a na 
obrazovce se objeví půlkruh s textem 
Hybrid. Intenzita osvětlení LED není 
nastavitelná.
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5.  Údržba

Následující části obsahují informace o 
údržbě krbu
-  Údržba 
- Poruchy 
-    Poruchy generátoru jisker  N S G 

5.1  Údržba
Frekvence údržby
Plynový krb by měl být každoročně 
kontrolován na optimální, udržitelné a 
bezpečné použití. Poruchy plynového 
krbu musí být okamžitě odstraněny. 

Před a po topné sezoně
Postupem času a četnosti používání,  se 
může  na vnitřní straně prosklení tvořit 
skvrna. To lze odstranit pomocí vlhkého 
hadříku nebo čisticího prostředku, který 
nepoškrábe. K čištění krbu nepoužívejte 
žíravé nebo drsné látky. Poškození laku 
není součástí záruky. Malé poškození 
lze odstranit žáruvzdorným sprejem k 
dispozici u společnosti Kalfire. 

5.1.1   Čištění (standardního) 
keramického skla.

  UPOZORNĚNÍ :JINÉ INSTRUKCE 
JE TŘEBA DODRŽOVAT V PŘÍPADĚ 
ANTIREFLEXNÍHO SKLA.

Sklo plynového krbu může být znečiště-
no při provozu krbu, ale také i mimo 
provoz. Potencionální příčiny mohou 
být: Kouřící materiály v krbu (především 
na začátku), znečištěný vzduch hoření, 

kvalita spalovaného plynu případně 
další vlivy. 

Podmínky:

•   Znečištění a skvrny na skle musí být 
okamžitě odstraněny. 

•   Nikdy nezapínejte krb, pokud má na 
skle špínu nebo skvrny. To může vést 
k trvalému usazení skvrn  

•   Po prvním použití krbu sklo očistěte a 
sklo pravidelně čistěte. 

•   Používejte pouze čisticí prostředky 
bez abraziv a určené na sklo krbu.

5.1.2   Pokyny k čištění antireflexního 
skla 

Sklo plynového krbu může být znečiště-
no při provozu krbu, ale také i mimo 
provoz. Potencionální příčiny mohou 
být: Kouřící materiály v krbu (především 
na začátku), znečištěný vzduch hoření, 
kvalita spalovaného plynu případně 
další vlivy. 

Antireflexní sklo je leštěné keramické 
sklo, na které bylo naneseno množství 
povlaků z oxidů kovů, které snižují odraz 
na méně než 1%.
Chcete-li zabránit poškození těchto 
nátěrů, je důležité, abyste pečlivě 
dodržovali následující pokyny k čištění. 
V důsledku použití plynového ohně se 
na antireflexní skle může objevit zbar-
vení modro / fialová.

Podmínky:

•   Nečistoty nebo skvrny na skle je nut-
né okamžitě odstranit. 

•   Nikdy nezapínejte krb, pokud má na 
skle špínu nebo skvrny. To může vést 
k trvalému usazení skvrn. 
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•   Po prvním použití krbu sklo očistěte a 
sklo pravidelně čistěte. 

•   Při čištění noste gumové rukavice, 
otisky prstů jsou patrné zejména na 
antireflexním skle. 

•   Použijte vodu a měkkou bavlněnou 
látku, jelenici,nebo hadřík z mikro-
vlákna.

•   Používejte pouze čisticí prostředek: 
vodní roztok s neutrálním nebo leh-
kým alkalickým čisticím prostředkem 
bez přísad,nebo abrazivní látky. Přij-
atelný podíl amoniaku a rozpouště-
del, které jsou organicky rozpustné 
ve vodě, musí být menší než 5%. 

•   Opatrně vyčistěte sklo: používejte 
dostatečnou vlhkost, vyvarujte se 

tlaku otřete látkou shora dolů, abyste 
zabránili tomu, aby čisticí prostředek 
zůstal na skle. 

•   Sklo otřete do sucha pomocí hadříku.

•   Při manipulaci dvířek pomocí vakuo-
vého zvedáku musí být guma přís-
avky čistá, aby nedošlo k poškození 
povlaku. 

V následující tabulce jsou uvedeny typy 
produktů, které se nikdy nepoužívají při 
čištění antireflexního skla:

Nikdy nepoužívejte níže uvedené 
produklty!:

Skleněný povlak může být poškozen:

čističe na toalety alkalické čisticí prostředky nebo čisticí pros-
tředky s vysokým obsahem amoniaku

čistič s obsahem chlorovodíkové ky-
seliny kyseliny

čistidlo-bělidlo domestos chlorové nebo sodné čisticí prostředky

benzen, hexan nebo rozpouštědla na 
bázi ropy rozpouštědla

čisticí prášky, abrazivní materiály, 
ocelová vlna, kartáče, škrabky, žiletky, 
papír, keramické čističe kamen

Agresivní čisticí materiály
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Krok 3: Přizvedněte čelní sklo mírně na-
horu za držáky.Mírně přizvednuté sklo 
se uvolní z gumového těsnění ve spodní 
části, posuňte mírně celé dveře nalevo 
nebo napravo (rohový krb) a opatrně ho 
vyjměte úplně. U třístranného spotře-
biče budou dveře mírně klesat dopředu 
a budete je moci pozvednout rovnou z 
těsnění ve spodní části a vyjmout zcela.

Fig. 9:  Vrácení do původní polohy 

Vrácení dveří do původní polohy
Chcete-li vrátit dveře zpět na místo, 
postupujte podle kroků vysvětlených 
v kroku 3 v opačném pořadí. Zamkněte 
dveře posunutím madel dolů. Kovové 
krycí pásky (krok 2) otočte zpět do 
původní polohy pomocí vyčnívajícího 
okraje na horní straně proužku.

5.1.3  Demontáž a montáž dveří  
(rohové a třístrané modely)

Demontáž dveří
   UPOZORNĚNÍ: Používejte (gu-

mové) rukavice, abyste zabránili 
skvrnám na skle.

Krok 1:  Chcete-li otevřít dveře zatáh-
něte za madla směrem k sobě a na-
horu, tak aby jste překonali sílu tažné 
pružinky.

Fig. 7:  zatáhněte za madla 

Krok 2: Zatlačte kovový krycí pásek do-
leva nebo doprava. 

Fig. 8:  Kovový pásek
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Step 3: Zatlačte kovový krycí pásek na-
levo nebo napravo. 

Fig. 12:  Zatlačte kovový krycí pásek 

Step 4: Přizvedněte čelní sklo mírně na-
horu za držáky.Mírně přizvednuté sklo 
se uvolní z gumového těsnění ve spodní 
části a opatrně vyndejte.

Fig. 13:  Uchopte dveře  

Vrácení dveří do původní polohy
Chcete-li vrátit dveře zpět na místo, 
postupujte podle kroků vysvětlených 
v kroku 4 v opačném pořadí.Zamkněte 
dveře posunutím madel dolů. Kovové 
krycí pásky(krok 3) otočte zpět do 
původní polohy pomocí vyčnívajícího 
okraje na horní straně pásku a otočte 
pásek směrem dolů.

5.1.4   Demontáž a montáž dveří 
(přední a tunelové krby)

Demontáž dveří
  UPOZORNĚNÍ: Používejte (gu-

mové) rukavice, abyste zabránili 
skvrnám na skle.

.Krok 1: Posuňte kovové krycí pásky 
směrem nahoru.

Fig. 10:  Posuňte kovové krycí pásky 
nahoru 
Step 2:  Chcete-li dveře odemknout, 
zatáhněte za madla( jsou umístěny pod 
pláštěm) směrem k sobě a nahoru.

Fig. 11:  Zatáhněte za madla  
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5.2.1   Odstranění nebo resetování 
poruchy

Pro automatické pokusy o zapálení je 
relé automatického hořáku vybaveno 
bezpečnostním nastavením podle 
typu plynu. Zemní plyn (G20, G25) má 
tři automatické pokusy o zapálení a 
propan nebo butanový plyn (G30) má 
pouze jeden pokus o zapálení k zapálení 
hořáku. Pokud automatické pokusy o 
zapalování selžou, objeví se kód chyby 
08A a>ER <(Error). Tento kód chyby lze 
odemknout a odstranit dvakrát pomocí 
dálkového ovladače před zahájením 
24hodinového vypnutí (kód chyby 08F).

Pro odblokování krbu proveďte násle-
dující kroky;

1.  Stalčte   přibližně pětkrát až zmizí, 
kód “A” z displeje.

2.  Zkontrolujte, zda je plynový ventil 
otevřený.

3.  Zkontrolujte, zda je ionizační elektro-
da nezakrytá pohledem skrz sklo.

4.  Zahajte nový pokus o zapálení. St-
lačte , dokud >OK< bliká v levém 
horním rohu displeje. 

5. Krok  1-4 můžete opakovat jedenkrát. 
6  Pokud se objeví kód chyby 08F, 

musíte počkat 24 hodin, než lze 
znovu zapálit plynový krb. Čekací 
doba musí být dodržena, a to i po 
přerušení napájení.

5.2  Poruchy
Poruchy lze uspořádat do pěti kategorií: 
1.  Trvalé poruchy (indikované  >F<). 

Tuto poruchu nelze opravit automa-
ticky, plynový krb je blokován na 24 
hodin (vyjímkou je chyba 02F). 

2.  Odstraňování poruch (indikované 
>ALARM< nebo >A<). Porucha které 
se mohou obnovit automaticky, 
pokud byla zjištěna a odstraněna 
příčina.

3.  Poruchy komunikace (indikované 
>E<). Poruchy komunikačního 
spojení mezi krbem a dálkovým 
ovládáním - tyto poruchy lze au-
tomaticky opravit, když je dálkový 
ovladač umístěn blíže k technické 
jednotce krbu.  
Stlačte 1 x .

4.  Poruchy signálu (indikované >NOLK 
0 nebo 1< nebo blikající RF ikona 
). Dálkové ovládání nekomunikuje s 
krbem. Tato porucha nemůže být 
automaticky odstraněna .

5.  Selhání krbu. Automatické relé hořá-
ku vyžaduje „časový limit“ každých 
24 hodin (podle platných kontrolních 
předpisů). Během tohoto „časového 
limitu“ jsou testovány všechny ap-
likace relé automatického hořáku. 
Krb se automaticky vypne a zůstane 
vypnutý, dokud se znovu nezapne 
ručně.
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5.2.2  Chybové kódy ovládání 

Error kód Příčina Řešení

Celý dis-
plej bliká

prázdné 
baterie Výměna baterií.

 Slabé ba-
terie Výměna baterií.

NOLK 0 
ve středu 
displeje

Mimo pro-
voz 

Krátce stiskněte  >NOLK< se nyní objeví v levém 
horním rohu displeje.

NOLK  
na displeji 
vlevo na-
hoře 

Žádná 
komuni-
kace mezi 
dálkovým 
ovládáním 
a krbem 
(například 
v případě 
nového 
dálkového 
ovladače)

Synchronizace dálkového ovládání:
1.   Otevřete kryt technické jednotky a opatrně vyjměte 

relé automatického hořáku, aby bylo snadno přístupné.
2.   Vyjměte baterie z dálkového ovladače a stiskněte (tím 

se vybije dálkový ovladač). Dále vyměňte baterie dálk-
ového ovládání.

3.   Odpojte relé automatického hořáku od napájení na 20 
vteřin toto bude stimulovat rychlost synchronizace. 
Znovu připojte k napájení.  začne blikat dioda ( jednou 
za sekundu). Pokud je plynový krb vybaven hybridní 
funkcí a / nebo NSG: odpojte kabel HCB od relé auto-
matického hořáku.

4.   Stlačte  na dálkovém ovladači dokud se neobjeví na 
displeji >NOLK 0<  .  
poté tlačítko  . uvolněte

5.   V případě že se objeví >NOLK 1< nebo >LINK 1< , 
stlačte znovu   dokud se neobjeví >NOLK 0< .

6.   Stiskněte černé tlačítko na relé automatického hořá-
ku, až žlutá dioda přestane blikat, pak černé tlačítko 
ihned uvolněte. Žlutá dioda začne nyní rychle blikat. 

7.   Ihned (do 10 ti vteřin) stlačte    a držte dokud slovo 
>LINK<nezačne blikat na displeji. 

8.   vyčkejte na zobrazení >LINK 1< a uvolněte tlačítko 
. 

9.   Stlačte . Normální zobrazení signálu s ikonkou  
se zobrazí, jakmile bude synchronizace úspěšná.

10.  Znovu připojte kabel HCB jednotky (v případě že je 
součástí).

11.    Vraťte relé automatického hořáku zpět do technické 
jednotky a zavřete kryt.
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Error kód Příčina Řešení

02F

Teplota des-
ky s obvody 
je příliš vy-
soká

1. Vypněte krb asi na 30 minut. 
2. Poté krb zapněte. 
3.  V případě, že se chyba objeví znovu, není technický 

box dostatečné větrán.  

04F

Bez 
síťového 
napájení 
(two-way 
switch only)

Obnovte síťové napájení.

06F 

nebo 

bliká

Žádná 
komuni-
kace mezi 
dálkovým 
ovládáním a 
krbem

V případě, že světlo na relé automatického hořáku
v technické jednotce) nebliká: 
1.  Zkontrolujte napájení ze sítě (230V AC).
2.  Pokud je to vpořádku, zkontrolujte / vyměňte trans-
formátor V DC nebo automatické relé hořáku.

V případě, že světlo na relé automatického hořáku
(v technické jednotce) bliká:
1.   Umístěte dálkový ovladač co nejblíže ke krbu.
2.   krátce stlačte  a vyčkejte 60 vteřin.
3.   Zkontrolujte kvalitu signálu. Viz: Kontrola signálu na 

straně 17.  Pro kontrolu přenosovu signálu mezi krbem 
a dálkovým ovládáním proveďte následující kroky.

4.   Zkontrolujte zda nedošlo k ztrátě signálu překrytím 
technického boxu  
(například překrytí kovovými tělesy).

5.  V případě, že signál stále bliká -> synchronizujte.
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Error kód Příčina Řešení

08A

Během 
zapalování 
nedošlo k 
naměření 
ionizace.

Během zapalování je vidět plamen 
1.   Prověřte, zda se kovové vlákna nebo výplň v ohništi ne-

dotýká ionizační elektrody.
2.  Zkontrolujte zda je konektor v technickém boxu správ-

ně zapojen.Viz schémá zapojení na straně 36.
3.     Zkontrolujte propojení ionizační elektrody a zda není 

poškozen ionizační kabel. 
4.  Změřte signál ionizace.

Během zapalování není vidět žádný plamen, na zapalo-
vacím peru však byla jiskra.  
 
1.  Demontujte dveře krbu (viz 5.1.3 a 5.1.4)
2.   Pečlivě zkontrolujte, zda pero nezakrývá ozdobné prvky 

a zda jiskra hořák správně zapálí.
3.   Zapálte plynový krb bez dveří jednou a zkontrolujte, 

zda z hořáku nevychází plyn. V případě, že z hořáku 
nevychází žádný plyn: zkontrolujte přívod plynu do 
technické boxu (změřte tlak plynu).

4.     V případě správného tlaku plynu zkontrolujte, zda 
nejsou kabely vedoucí od automatického relé hořáku k 
plynové mu ventilovu  poškozené nebo odpojené.

5.    V případě příliš vysokého tlaku plynu (> 55mbar) nelze 
plynový ventil otevřít z bezpečnostních důvodů.Tento 
problém by měla vyřešit energetická společnost nebo 
instalační firma.

6.  případně je třeba vyměnit regulační plynový ventil.

Během zapalování není vidět žádný plamen a na zapalo-
vací elektrodě není vidět žádná jiskra.
1.   Prověřte zda není překryta zapalovací elektroda v krbu.
2.   Prověřte zda je správně el. propojení v technickém 

boxu. Viz. schéma zapojení na straně 36.
3.  Zkontrolujte zda je funkčnínapájení 24V D/C .
4.   Zkontrolujte kabel zapalování, zda není poškozený a 

zkontrolujte propojení s hořákem.
5.   Zkontrolujte napájení jednotky HDIMS transformátor 

zapalování.  
Pokud je napětí 135 V: vyměňte transformátor zapa-
lování, pokud není napětí 135 V: vyměňte HDIMS.

15A
Porucha 
plynového 
ventilu

1.  Zkontrolujte správné zapojení.
2.  Pokud je zapojení správné:vyměňte plynový ventil.
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Error kód Příčina Řešení

29A

Problém 
s regulací 
plynového 
ventilu, 
žádný pla-
men během 
zapalování

1. Zkontrolujte, zda je plynový ventil otevřený.
2.    Změřte tlak plynu na vstupu plynového ventilu.Musí to 

být> 20 mbar nebo s G30 (B / P)> 40 mbar.
3.    Změřte tlak hořáku měřicí vsuvkou za plynovým venti-

lem.
4.  Zkontrolujte zapojení a připojení plynového ventilu.
5.   Změna nastavení plynového ventilu, parametr TP01 

nebo TP02. 
6.  Zkontrolujte / vyměňte plynový ventil.

33F

Nízké 
napětí na 
plynovém 
ventilu

vyměňte relé automatického hořáku

34F
Nedosta-
tečné 
napětí

1.  Změřte napětí napájení (>220V AC)
2.   Změřte napětí z transformátoru 24 V DC a  

12 V DC.
3.   V případě nízkého napětí 20 V DC nebo 10 V DC, 

vyměňte transformátor
4.  Pokud je výstupní napětí správné, zkontrolujte kabeláž 

35F
 Problém s 
elektrickým 
ovladačem 

Vyměňte relé automatického hořáku

50F

Problém 
zapojení 
plynového 
ventilu

Zkontrolujte zapojení a připojení zástrčky.
V případě potřeby opravte 

51A

Porucha 
ionizačního 
signálu 
během 
hoření.

1.   Zkontrolujte, zda se nedostaly nečistoty ionizační elek-
trodu.

2.    Zkontrolujte zda plamen v místě ionizačního pera je 
čistý.V případě že je plamen transparentní dochází ke 
špatné cirkulaci vzduchu. 

3.  Zkontrolujte konfiguraci spalinové cesty. 
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5.2.3  Chybové hlášení rozhraní 
iMatch

Error kód Příčina Řešení

Červené světlo 
v rozhraní 
iMatch je stálé

Rozhraní iMatch ještě 
není nainstalováno 
nebo není vybaveno 
dostatečnou sílou 
Wi-Fi.

Nainstalujte rozhraní IMatch.

Na iMatch 
blikají červené 
/ zelené LED 
diody.

Vzdálenost mezi Wi-Fi 
a iMatch
rozhraní je příliš velké

Umístěte Wi-Fi  do rozhraní iMatch (tech-
nická jednotka)
nebo umístěte Wi-Fi opakovač. 

V aplikaci jste nezadali 
správně nastavení Wi-Fi

Zkontrolujte nastavení Wi-Fi. Vymažte 
přidanou místnost z aplikace. Resetujte 
rozhraní iMatch a zkuste to znovu 

  

5.3   Poruchy Natural Spark 
Generator

Možné příčiný chybějících jisker
Pokud již není viditelná žádná jiskra, 
může to mít následující příčiny:

•    Generator přírodních jisker - zásob-
ník je prázdný.

•   Na generátoru přírodních jisker není 
napájení -> zkontrolujte, zda byl 
generátor přírodních jisker správně 
připojen. Viz: Schéma zapojení na 
straně 36 .

•   Pumpa/cívka generátoru přírodních 
jisker je vadná -> kontaktujte svého 
prodejce .
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A.  Přílohy

Následující oddíly obsahují přílohy 
připojené k plynovému krbu:
-  karta produktu 
- Schéma zapojení 
- Certifikát o shodě
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A.1  Karta produktu  (v souladu s (EU) 2015/1186 Příloha IV)

*hodnoty v této tabulce jsou inspekční hodnoty v souladu s EN613, měřené s krátkou konfig.
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Kalfire G60/48F  Kalfire G65/44C  Kalfire G70/44S G25 C 6.0 kW n/a 81% 84.0% 74.3%

Kalfire G60/48F  Kalfire G65/44C Kalfire G70/44S G20 C 5.8 kW n/a 82% 85.3% 80.0%

Kalfire G60/48F  Kalfire G65/44C Kalfire G70/44S G30 - 30 mbar D 5.5 kW n/a 72% 75.3% 68.3%

Kalfire G60/48F  Kalfire G65/44C Kalfire G70/44S G30 - 50 mbar D 5.6 kW n/a 72% 75.7% 67.8%

Kalfire G80/48F  Kalfire G85/44C Kalfire G90/44S G25 C 6.8 kW n/a 79% 82.3% 77.2%

Kalfire G80/48F  Kalfire G85/44C Kalfire G90/44S G20 C 6.6 kW n/a 79% 82.6% 78.4%

Kalfire G80/48F  Kalfire G85/44C Kalfire G90/44S G30 - 30 mbar D 5.1 kW n/a 75% 78.3% 49.4%

Kalfire G80/48F  Kalfire G85/44C Kalfire G90/44S G30 - 50 mbar D 5.1 kW n/a 75% 78.3% 49.4%

Kalfire G100/41F Kalfire G105/37C Kalfire G110/37S G25 D 7.4 kW n/a 74% 77.4% 64.2%

Kalfire G100/41F  Kalfire G105/37C Kalfire G110/37S G20 C 7.4 kW n/a 80% 83.2% 79.8%

Kalfire G100/41  Kalfire G105/37C Kalfire G110/37S G30 - 30 mbar D 8.2 kW n/a 72% 75.4% 61.6%

Kalfire G100/41F  Kalfire G105/37C Kalfire G110/37S G30 - 50 mbar D 9.8 kW n/a 73% 75.8% 69.6%

Kalfire G120/41F  Kalfire G125/37C Kalfire G130/37S G25 C 8.8 kW n/a 81% 83.8% 86.1%

Kalfire G120/41F  Kalfire G125/37C Kalfire G130/37S G20 C 8.3 kW n/a 81% 84.6% 76.4%

Kalfire G120/41F  Kalfire G125/37C Kalfire G130/37S G30 - 30 mbar C 9.7 kW n/a 81% 76.5% 73.6%

Kalfire G120/41F  Kalfire G125/37C Kalfire G130/37S G30 - 50 mbar D 9.9 kW n/a 76% 78.9% 62.7%

Kalfire G160/41F Kalfire G165/37C Kalfire G170/37S G25 C 10.4 kW n/a 79% 78.9% 70.1%

Kalfire G160/41F  Kalfire G165/37C Kalfire G170/37S G20 C 10,8 kW n/a 81% 81.8% 77.8%

Kalfire G160/41F  Kalfire G165/37C Kalfire G170/37S G30 - 30 mbar C 11.0 kW n/a 79% 83.8% 77.0%

Kalfire G160/41F  Kalfire G165/37C Kalfire G170/37S G30 - 50 mbar C 11.3 kW n/a 79% 82.0% 79.6%

Kalfire GP60/59F Kalfire GP65/55C Kalfire GP70/55S G25 D 6.2 kW n/a 72% 76.1% 62.7%

Kalfire GP60/59F Kalfire GP65/55C Kalfire GP70/55S G20 D 6.1 kW n/a 72% 76.0% 66.7%

Kalfire GP60/59F  Kalfire GP65/55C Kalfire GP70/55S G30 - 30 mbar D 7.6 kW n/a 72% 76.1% 65.9%

Kalfire GP60/59F Kalfire GP65/55C Kalfire GP70/55S G30 - 50 mbar D 7.6 kW n/a 72% 76.1% 65.9%

Kalfire GP60/79F Kalfire GP65/75C Kalfire GP70/75S G25 D 7.8 kW n/a 73% 76.3% 66.2%

Kalfire GP60/79F Kalfire GP65/75C Kalfire GP70/75S G20 D 7.9 kW n/a 72% 76.2% 67.4%

Kalfire GP60/79F Kalfire GP65/75C Kalfire GP70/75S G30 - 30 mbar D 7.9 kW n/a 73% 76.8% 70.6%

Kalfire GP60/79F Kalfire GP65/75C Kalfire GP70/75S G30 - 50 mbar D 7.9 kW n/a 73% 76.8% 66.2%

Kalfire GP75/59F Kalfire GP80/55C Kalfire GP85/55S G25 D 8.0 kW n/a 73% 77.0% 78.3%

Kalfire GP75/59F Kalfire GP80/55C Kalfire GP85/55S G20 C 8.7 kW n/a 79% 83.0% 64.6%

Kalfire GP75/59F Kalfire GP80/55C Kalfire GP85/55S G30 - 30 mbar D 4.2 kW n/a 73% 77.4% 64.6%

Kalfire GP75/59F Kalfire GP80/55C Kalfire GP85/55S G30 - 50 mbar D 4.7 kW n/a 73% 77.4% 77.8%

Kalfire GP105/59F Kalfire GP110/55C Kalfire GP115/55S G25 D 7.7 kW n/a 73% 77.0% 68.2%

Kalfire GP105/59F Kalfire GP110/55C Kalfire GP115/55S G20 C 8.8 kW n/a 78% 82.0% 78.7%

Kalfire GP105/59F Kalfire GP110/55C Kalfire GP115/55S G30 - 30 mbar D 4.5 kW n/a 73% 77.4% 67.7%

Kalfire GP105/59F Kalfire GP110/55C Kalfire GP115/55S G30 - 50 mbar D 4.6 kW n/a 73% 77.4% 67.7%

Kalfire GP105/79F  Kalfire GP110/75C Kalfire GP115/75S G25 C 10.3 kW n/a 77% 80.7% 78.6%

Kalfire GP105/79F  Kalfire GP110/75C Kalfire GP115/75S G20 C 11.4 kW n/a 79% 82.1% 74.1%

Kalfire GP80/54T Kalfire GP85/50R G25 D 7.7 kW n/a 73% 77.0% 71.3%

Kalfire GP80/54T Kalfire GP85/50R G20 D 7.9 kW n/a 75% 79.0% 75.1%

Kalfire GP80/54T Kalfire GP85/50R G30 - 30 mbar D 6.1 kW n/a 73% 77.1% 69.6%

Kalfire GP80/54T Kalfire GP85/50R G30 - 50 mbar D 6.1 kW n/a 73% 77.1% 69.6%
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A.2 Schéma zapojení

Schéma zapojení Natural Spark 
Generator v technickém boxu.  

Fig. 14:  Schéma zapojení

HCB pouze zařízení v hybridní funkci a / 
nebo Natural Spark Generator.
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A.3 Certifikát o shodě

Kalfire B.V.
Geloërveldweg 21

NL – 5951 DH, Belfeld

Certifies that the following Kalfire appliances, model gas fire:

Kalfire GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S, Kalfire GP60/79F, GP65/75C, GP70/75S
Kalfire GP75/55F, GP80/55C, GP85/55S, Kalfire GP80/54T, GP85/50R

Kalfire GP105/59F, GP110/55C, GP115/55S, Kalfire GP105/79F, GP110/75C, GP115/75S
Kalfire G60/48F, G65/44C, G70/44S, G80/48F, G85/55C, G90/55S, G100/41F,

Kalfire G105/37C, G11037S, G120/41F, G125/37C, G130/37S, G160/41F, G165/55C

are in compliance with the appliances as described in the “EG-type-investigation- 
certificate” N° E1398 / 5643 and N° E1347/5619 and are in accordance with the 

 applicable fundamental provisions of regulation EU 2016/426.

Date: 1 January 2019

Beijko van Melick MSc
Managing Director

Kalfire BV
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Geloërveldweg 21       

5951 DH Belfeld     

info@kal-fire.nl

KALFIRE.COM             
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