
Návod k obsluze



Firma Kal-fire neodpovídá za dodržování těchto pokynů a neručí za škody vzniklé z důvodu 
nesprávné instalace. Krb Fairo ECO-line musí zabudována odbornou firmou se zohledněním 
všech národních a místních předpisů. Pokud jde o zařízení a jeho provoz, platí nutnost dodržování 
technických předpisů, ustanovení příslušných dozorových orgánů i národních a evropských 
norem. 
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Důležité všeobecné provozní pokyny! 

• Krb a dálkový ovladač se smí používat pouze ke svému určenému účelu a pouze při dodržení  
            návodu na obsluhu a instalaci.  
• Údržbu a opravy smějí provádět pouze schválené odborné firmy. 
• Tento návod na obsluhu je k dispozici ve více jazycích na stránkách www.kal-fire.com. 
• Zařízení Fairo se nesmí považovat za vytápění! Vzniklé teplo není určeno k tomu, aby se předávalo 
            jako užitkové teplo pro vytápění prostor, slouží výhradně k dekorativním účelům. 
            Fairo se může použít jako dodatečný zdroj tepla. 

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Toto zařízení se smí nainstalovat pouze do prostor s dostatečným větráním podle platných předpisů. Před 
instalací zařízení je nutno zkontrolovat, zda všechna označení, tlak plynu a druh plynu souhlasí s údaji na 
typovém štítku. Dodržujte, prosím tato bezpečnostní opatření:

V případě zápachu plynu (nebezpečí výbuchu!) nebo při výstupu spalin 
(tvorba CO – oxidu uhelnatého): 
           • Vypnout plynový krb! 
           • Uzavřít plynový kohoutek. 
           • Otevřít dveře a okna! 
           • Informovat schválenou odbornou firmu.  

Pokud by během provozu plynového krbu z jakéhokoli důvodu zhasly plameny, vyčkejte 3 minuty, než 
znovu krb zapnete. 

Nebezpečí požáru  
Dbejte na to, aby se ve vzdálenosti alespoň 50 cm od krbu Fairo ECO-line nenacházely závěsy nebo 
jiné hořlavé materiály.  
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Nebezpečí popálení  
Teplota v oblasti sálání (aktivní oblast) nad a kolem krbu může prudce narůst a vést tak k nebezpe-
čí popálení. Postarejte se o posílení bezpečnostních opatření, pokud se v blízkosti krbu nacházejí 
starší osoby, postižené osoby nebo děti. 

Okamžitě krb vypněte, pokud se na sklu dvířek tvoří trhliny nebo pokud není sklo (ještě) zabudováno 
nebo nainstalováno. 

Prachové částice nebo kouř z cigaret, svíček nebo aromatických lamp mohou na základě vyzařová-
ní tepla z konvekčního systému krbu Fairo ECO-line  vést ke zbarvení stěn nebo stropů. Měli byste 
proto vždy zajistit dostatečné větrání prostoru, ve kterém je krb 
nainstalován.

Krb Fairo ECO-line je koncipován výhradně pro použití jako takzvaný dekorační oheň a nesmí být 
proto nikdy použit jako obecný systém vytápění celého bytu nebo části domu.

Fairo ECO-line vyžaduje trvalé napájení proudem. Je-li přívod proudu přerušen, nefunguje spotřebič 
správně s ohledem na bezpečnostní zařízení. Může tím být ohrožena bezpečnost provozu.

1.1 FAIRO ECO-line: TŘI BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Kontrola plamene probíhá pomocí elektronického měření ionizace. 
Jestliže Fairo ECO-line nerozpozná žádný plamen, přeruší se na jednu minutu přívod plynu. Pokus o nové 
zapálení se pak děje automaticky. Jestliže je nutno krb ihned vypnout, držte, prosím, stisknuté tlačítko /  na 
dálkovém ovladači po dobu přibližně 10 sekund – bez nového pokusu o zapálení. Ovládání tepla se tím 
definitivně zruší (nouzové vypnutí). 

2. 24 hodinová pojistka 
Po třech neúspěšných po sobě následujících automatických pokusech o zapálení – hlášení žádného 
plamene – se systém zablokuje (kód chyby A08). V takovém případě jsou před zablokováním systému 
(blokovací pojistka, kód chyby  F08) na 24 hodin možné ještě dva odblokovací pokusy pomocí dálkového 
ovládání (viz odstavec 5.2). To znamená, že nebudete moci krb Fairo ECO-line po dobu 24 hodin používat. 
Toto bezpečnostní opatření slouží k Vaší vlastní bezpečnosti. 
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Pro zařízení na propan-butan/ butan: Po neúspěšném automatickém pokusu o zapálení (hlášení žádné-
ho plamene) se systém automaticky vypne (kód chyby  A08). V takovém případě jsou před zablokováním 
systému (blokovací pojistka, kód chyby  F08) na 24 hodin možné ještě dva odblokovací pokusy pomocí 
dálkového ovládání (viz odstavec 5.2). 

3. Přetlaková pojistka 
Krb Fairo ECO-line je vybaven přetlakovou pojistkou, tak aby riziko poškození v důsledku výbušného zapá-
lení bylo co možná nejmenší.  

2. POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ iMATCH

Dálkové ovládání iMatch komunikuje s krbem přes vysokofrekvenční  signál 
(HF signál). Tento signál má dosah přibližně 10 m, ale může být i menší, po-
kud jsou mezi krbem a dálkovým ovladačem překážky, jako například zdi nebo 
nábytek. HF signál je obzvláště bezpečný signál. To však také znamená, že 
reakční doba krbu může být dle okolností i poněkud delší. Jestliže se stisknutí 
libovolného tlačítka rozsvítí pozadí na dálkovém ovladači, došlo k úspěšnému 
přenosu HF signálu.

2.1 Vložit baterie  

Na zadní straně dálkového ovladače se nachází přihrádka na baterie, do které se vloží dodané baterie 
(typ AA). Posuňte kryt směrem dolů, čímž přihrádku na baterie otevřete. Vložte obě baterie dle kresby na 
spodní části přihrádky. Displej na přední straně se nyní musí po stisknutí tlačítka  rozsvítit. 
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2.2 Význam symbolů  

1. Zobrazení času nebo symbolu WAIT (čekat), WARM (teplo)
    nebo OK.  
2. Den v týdnu (číslo) 
3. Vysokofrekvenční signál (HF signál). Blikající HF signál 
    znamená, že vzdá-
    lenost mezi dálkovým ovladačem a krbem je příliš velká, 
    nebo že se signál 
    nemůže z důvodu překážky přenést. 
4. Zobrazení výšky plamene/ síly světla (hybridní krb). 
5. Krb je v provozu; blikající symbol ukazuje, že zrovna 
    probíhá požadavek na teplo nebo první, resp. nový pokus 
    o zapálení. 
6. Je aktivován režim ECO.  
7. Vyměnit baterie.  
8. Pokojová teplota a jiná hlášení, jako například poruchy. 
9. Zobrazení výstrahy v případě poruch.  
10. Režim termostatu. 
11. Ruční obsluha (standardně je aktivována).  

A. Tlačítko  + a - 

B. Tlačítko vlevo  a vpravo   

C. Střední tlačítko  

D. Zapnout / vypnout  

E. Programovací tlačítko P 
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2.3 Nastavení spínacích hodin  

1. Držte tlačítko P stisknuté, dokud údaj o čase nezačne blikat. 
2. Nastavte hodiny pomocí tlačítek  + nebo - a potvrďte novou hodnotu pomocí 
    tlačítka . Pak začne blikat údaj o minutách. Nastavte jej pomocí tlačítek  + nebo - 
    a potvrďte novou hodnotu pomocí tlačítka  . 
3. Nyní začne blikat údaj o dni. Zadejte číslo „1“ pro „Neděle“ atd. a volbu potvrďte 
    tlačítkem . Tuto nastavovací nabídku opustíte stisknutím tlačítka P. Aby mohla být
    data přenesena, vyčkejte 30 sekund. 

2.4 Ruční zapnutí a vypnutí plamenů  

1. Držte tlačítko  stisknuté tak dlouho, než začne nahoře vlevo na displeji  blikat 
    údaj >OK<. 
2. Držte tlačítko  stisknuté a stiskněte krátce tlačítko , čímž se zároveň zapne 
    program automatického zapalování. 
    • Údaj >Warm< vlevo nahoře na displeji začne blikat a udává potvrzení dotazu. 
    • Po několika sekundách se ozve akustický signál, spustí se program 
    zapalování a 
    na displeji se objeví slovo >Wait<. Po přibližně  20 sekundách se hořák zapálí. 
    • Jakmile je program u konce, ozve se znovu akustický signál a slovo >Wait< 
    přestane blikat. 
    • Krb je nyní připraven k použití. 
3. Krb znovu vypnete dlouhým stisknutím tlačítka  po dobu přibližně 2 sekund. 
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2.5 Ruční nastavení výšky plamene 

Program pro nastavení  výšky plamene je k dispozici, pokud je krb v provozu. 
1. Stiskněte tlačítko + nebo - . Na displeji se ukáže výška plamene mezi 8 
    (9, pokud je zapnutý režim ECO) a 1, přičemž 8 je nejvyšší stupeň a 1 
    nejnižší. 
2. Pomocí tlačítek  + nebo - můžete nastavit výšku plamene dle přání. 
    Jakmile tlačítkou volníte, zobrazí se na displeji odpovídající výška plamene 
    pomocí vodorovných pruhů.  V režimu ECO se výška plamenů moduluje 
    automaticky. Tento režim se aktivuje nastavením výšky plamenů pomocí 
    tlačítka + na stupeň „9“. Po potvrzení 
    po žadované výšky plamene údaj ještě několik sekund bliká, aby se nastavení 
    přeneslo do krbu. 

2.6 Ruční režim ECO (stupeň 9)   

Střídavou pravidelnou změnou výšky plamene v režimu ECO se optický efekt i komfort ještě zesílí a výdej 
tepla i spotřeba plynu plynového krbu se současně sníží o přibližně 40 %.  
Tohoto „modulovaného“ efektu můžete docílit nastavením výšky plamene pomocí dálkového ovládání na 

stupeň „9“.  Na displeji se pak objeví dvojitý symbol plamene . 
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2.7 Volba mezi režimem termostatu a ruční obsluhou 

1. Stiskněte krátce tlačítko P, až začne blikat symbol  nebo symbol . 
2. Znovu stiskněte tlačítko P, aby začal blikat symbol dle Vaší volby. 
3. Krátce stiskněte , čímž nabídku opustíte. 
4. V režimu termostatu se požadovaná teplota nastavuje pomocí tlačítek  + a -. 

Dálkové ovládání měří pokojovou teplotu a umožní tak oheň odpovídajícím 
způsobem upravit. Dbejte na to, aby se dálkový ovladač při tomto nenachá-
zel v oblasti vyzařování tepla krbu, aby bylo měření správné. 

3. POUŽITÍ LED OSVĚTLENÍ (hybridní krb)

Krb Fairo Hybrid je vybaven LED osvětlením, které opravdu věrně napodobuje žhavé uhlí. Program osvět-
lení  obsahuje různá nastavení, pomocí kterých je možné měnit a programovat světelné efekty.

3.1 Nastavení programu LED osvětlení 

Různé programy osvětlení LED dovolují měnit kmitání, intenzitu a barevný tón 
LED osvětlení. Zvolte požadovaný program. 
1. Tiskněte tlačítko  , až se uprostřed displeje zobrazí „P1“, „P2“ 
            nebo „P3“. 
2. Potom vícekrát stiskněte tlačítko , až se objeví požadovaný program 
            „P“. Vyčkejte, až se zobrazí na hlavním displeji. 
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3.2 Zapnutí/ vypnutí LED osvětlení a nastavení intenzity světla 

Osvětlení LED se zapne automaticky, jakmile je krb v provozu. Osvětlení však 
můžete zapnout i tehdy, kdy krb v provozu není. 
1. Pro zapnutí displeje stiskněte tlačítko . 
2. Tiskněte tlačítko  , až se uprostřed displeje zobrazí „P1“, „P2“ nebo „P3“. 
3. Abyste zvýšili intenzitu světla, stiskněte tlačítko . Toto tlačítko slouží 
    rovněž k zapnutí osvětlení LED. 
4. Ke snížení intenzity světla stiskněte  /. Toto tlačítko slouží rovněž k vypnutí 
    osvětlení LED. 

Počet vodorovných pruhů dole na displeji ukazuje světlost osvětlení LED. 
Pomocí různých programů se dá podle zvoleného programu měnit záře nebo 
barva LED osvětlení. Program „AUTO“ nabízí nejintenzivnější a největší sílu 
osvětlení. 

4. Využití rozhraní iMatch přes Smartphone nebo tablet  

Krb ECO-line může být volitelně vybaven rozhraním iMatch (číslo 
zboží  91019999903340). Pomocí tohoto WiFi rozhraní může být 
krb ovládán přes aplikaci na Vašem smartphonu nebo tabletu.  Apli-
kace se dá ovládat z Iphone, Ipad nebo Android 
smartphone a může se pro aplikace stáhnout zdarma ze 
stahovacích platform. 

1. Výběr krbu: Jakmile je krb v provozu, zobrazí se na 
    symbolu domu červený plamen. Při aktivaci režimu 
    ECO tento plamen zezelená. 
2. Snížení výšky plamene: Je možné pouze tehdy, není-li 
    krb provozován v režimu ECO. 
3. Zvýšení výšky plamene: Je možné pouze tehdy, není-li 
    krb provozován v režimu ECO. 
4. Osvětlení LED (pouze u hybridního krbu): 
    Osvětlení LED bylo aktivováno. 
5. Název krbu 
6. Nabídka konfigurace:  Zde je možné měnit parametry 
    Vašeho krbu. 
7. Zapálení  
8. Režim ECO: Zapnut/ Vypnut (viz vysvětlení v bodě 2). 
9. Přidání krbu 
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5. VYHLEDÁVÁNÍ CHYBY

Je třeba rozlišovat pět druhů poruch: 
1. Trvalé poruchy (označené pomocí >F<): Tento druh poruch se automaticky neodstraní, krb se vypne 
    na 24 hodin. 
2. Poruchy s vlastním odstraněním: Tyto poruchy se automaticky odstraní za předpokladu, že byla 
    stanovena příčina (označené pomocí >ALARM< nebo >A<). 
3. Poruchy v komunikaci: Poruchy související s komunikací mezi různými deskami a dálkovým ovladačem
    (označené pomocí >E<). Tyto poruchy se odstraní automaticky přiblížením dálkového ovladače blíže 
    k technickému boxu krbu. Jednou stiskněte tlačítko . 
4. Poruchy signálu: Dálkový ovladač nekomunikuje s krbem 
    (zobrazí se >NOLK 0 of 1< blikající symbol HF  ). Tento druh poruchy se automaticky neodstraní. 
5. Přestávka krbu. Automat hořáku potřebuje každých 16 hodin přestávku (podle platných zkušebních 
    předpisů). Během tohoto přerušení se testují všechny funkce automatu hořáku. Krb se pak automaticky
    přepne do stavu „Vypnuto“ a zůstane tak dlouho v tomto stavu, dokud nebude ručně znovu převeden 
    do stavu „Zapnuto“. 

5.1 Odstranění chyby nebo nový start po poruše 

Automat hořáku se nastavuje nezávisle na použitém druhu plynu, ať už jde o zemní plyn nebo propan, pří-
padně butan. V případě spalování zemního plynu provádí hořák 3 automatické pokusy o zapálení, u propa-
nu resp. butanu pouze jeden jediný. Pokud se pokusy o zapálení nezdaří, ihned se na displeji vlevo nahoře 
zobrazí kód chyby  A08 a písmena >ER< (chyba). Pomocí dálkového ovladače je možné provést ještě dva 
nové pokusy o zapálení (jen jeden jediný pokus u propanu, resp. butanu). Pokud by byly další pokusy o 
zapálení rovněž neúspěšné, hořák se automaticky zablokuje (kód chyby  08F). 
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5.2 Uvolnění kódu chyby typu „A“ (například 08A) 

Stiskněte tlačítko  přibližně pětkrát, až se kód chyby  „A“ již nebude zobrazo-
vat. Nyní můžete provést nový pokus o zapálení. 
(Držte tlačítko  stisknuté tak dlouho, dokud vlevo nahoře na displeji nezačne 
blikat údaj >OK<). 

5.3 Odblokování po chybové zprávě „F“ (například 08F) 

Zámek hořáku se automaticky uvolní o uplynutí 24 hodin. Je přísně zakázáno toto bezpečnostní opatření 
obcházet.

5.4 Kódy chyb rozhraní iMATCH

Kód chyby Příčina Řešení 
Baterie je prázdná Vyměnit baterii (viz 2.1).

NOLK 0 in 
uprostřed dis-
pleje

Chyba v obsluze Stiskněte krátce tlačítko , aby se nahoře vlevo zobrazil údaj >NOLK< .
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Kód chyby Příčina Řešení 

NOLK vlevo na-
hoře na displeji

Žádná komunika-
ce mezi dálkovým 
ovladačem a krbem 
(například v případě 
nového dálkového 
ovladače)

Synchronizace: Otevřete kryt technického boxu, který se nachází v blíz-
kosti krbu a vyhledejte žlutou (blikající) diodu na automatu hořáku. Vedle 
této žluté kontrolky se nachází malý černý spínač, který pak musíte později 
stisknout zvlášť. Držte stisknuté tlačítko , dokud se neobjeví >NOLK 
0<; tlačítko  zase uvolněte; když se objeví písmena 
>NOLK 1<, stiskněte znovu tlačítko , dokud se neobjeví >NOLK 0<. 
Tiskněte malý černý spínač v technickém boxu tak dlouho,  dokud malá 
žlutá kontrolka nezačne rychle blikat. Ihned   (během deseti sekund) stisk-
něte tlačítko  a držte jej stlačené tak dlouho, dokud nezačne na displeji 
blikat  slovo >LINK<.  Počkejte, až se objeví slovo >LINK 1<  a potom 
tlačítko  zase uvolněte. Stiskněte tlačítko . Displej bude zase normální 
s trvale zobrazeným symbolem HF .

Kód chyby Příčina Řešení 

02F Teplota desky je 
příliš vysoká

U krbu na přibližně 30 minut vypněte přívod proudu.  Potom krb znovu 
zapněte. Pokud se znovu objeví kód chyby, je ochranný kryt nedostatečně 
větrán. Obraťte se na svého instalačního technika.

06E nebo  
bliká  

Žádná komunika-
ce mezi dálkovým 
ovladačem a krbem

Kontrolka na automatu hořáku (v technickém boxu) nebliká: 
Zkontrolujte přívod napětí k Vašemu krbu. Pokud je napětí správné, musíte 
informovat svého instalačního technika, aby lokalizoval případnou poruchu 
24V transformátoru nebo automatu hořáku.
Kontrolka automatu hořáku (v technickém boxu) bliká: 
Dejte dálkový ovladač co nejblíže ke krbu a krátce stiskněte tlačítko . 
Vyčkejte přibližně 60 sekund. Pokud signál dále bliká -> synchronizovat. 
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Kód chyby Příčina Řešení 

08A Žádné měření ioni-
zace během fáze 
spouštění.

Během fáze zapalování je viditelný plamen 
• Prověřte, že mezi ionizační elektrodou (symbol || na hořáku) a 
kovovými vlákny nebo náplní v ohništi není žádný kontakt. 
• Prověřte, že je konektor správně zapojen do technického boxu (viz 
část 10 Schéma zapojení „Ionizace“). 
Může se stát, že bude ionizační kabel poškozen nebo nesprávně zapojen k 
ionizační elektrodě. 

Během fáze zapalování není vidět žádný plamen, ale na elektrodě zapalo-
vání se objeví jiskry (symbol V na hořáku v krbu). Tlak plynu Vaší domácí 
přípojky není dostatečný nebo je vadný plynový ventil. 
Změřte vstupní tlak na přívodu plynu pomocí manometru. Je-li vstupní tlak 
během fáze zapalování správný, vyměňte plynový kohout. 

Během fáze zapalování není vidět žádný plamen a na elektrodě zapa-
lování se neobjeví jiskry (symbol V na hořáku v krbu). 
1. Prověřte, že v topeništi není žádný kontakt mezi zapalovací elektrodou  
(symbol V na hořáku) a jinými prvky. 

2. Prověřte, že je konektor správně zapojen do technického boxu (viz část 
10 Schéma zapojení „Ionizace“).
Pokud se kód chyby dále zobrazuje, obraťte se na svého instalačního 
technika. Může se stát, že bude ionizační kabel poškozen nebo nesprávně
zapojen k hořáku, nebo že je vadný transformátor zapalování.

Kód chyby Příčina Řešení 

51A Signál ionizace 
během provozu krbu 
zmizí.

Prověřte, že v topeništi není žádný kontakt mezi zapalovací elektrodou  
(symbol V na hořáku) a jinými prvky. Pokud je plamen transparentní, 
ukazuje to na zpětné vedení plynu. Zkontrolujte případně procento O2 v 
místě měření.

Kód chyby Příčina Řešení 

LED kontrolky 
blikají červeně/ 
zeleně na roz-
hraní Domotik

Příliš velká vzdále-
nost mezi bodem  
WiFi a dálkovým 
ovladačem iMatch

Dát blíže Váš WiFi bod a rozhraní iMatch (technický box).

Chyba při parametri-
zaci Vaší aplikace 

Prověřit parametrizaci  WiFi. Krb / pokoj v aplikaci smazat. Znovu spustit 
rozhraní iMatch a pokusit se znovu.

13



6. ÚDRŽBA

6.1 Roční údržba  

Vaše zařízení musí být jednou ročně prověřeno autorizovanou odbornou firmou, aby se zajistil optimální, 
trvalý a bezpečný provoz. Každá závada musí být ihned odstraněna. Informujte se u Vaší odborné firmy o 
možnostech servisní smlouvy. 

6.2 Návod k údržbě a QR kód  

Tento návod je možno stáhnout pomocí QR kódu, který je vedle typového štítku. V tomto návodu naleznete 
veškeré podrobnosti týkající s roční údržby a instalace výplně topeniště. Pokyny k údržbě můžete rovněž 
stáhnout na webové stránce http://goo.gl/gDVAAv. 

6.3 Údržba před a po topném období 

Na vnitřní straně skla mohou vznikat po určité době usazeniny. Tyto usazeniny můžete odstranit vlhkým 
hadříkem  nebo neabrazivním čisticím prostředkem (čističem na keramická skla). K čištění krbu nepouží-
vejte žádné žíravé nebo odírací prostředky.  Škody na laku jsou ze záruky vyloučeny. Malá poškození laku 
můžete odstranit pomocí žáruvzdorné barvy. Tuto speciální barvu firmy Kal-fire můžete získat u své 
odborné firmy. 

6.4 Demontáž skla  

1. krok: Odklopte přední kovový rám směrem nahoru. Neplatí to pro 
rohové modely nebo pro třístranné krby. 
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2. krok: Uvolněte nyní viditelné ručky (u rohových modelů a tří-
stranných krbů se tyto ručky nacházejí pod pláštěm), přičemž je 
zlehka táhnete nahoru a ve Vašem směru. 

3. krok: Zasuňte kovovou krycí lištu na levé a pravé straně 
dovnitř. Pokud se jedná o rohovou lištu, stačí zatlačit krycí lištu 
velkého čelního skla dovnitř. Pokud se jedná o třístranný krb, 
můžete tento krok přeskočit. 

4. krok: Sklo je nyní uvolněno. Uchopte sklo oběma rukama za 
ručky k tomu určené. Povytáhněte nyní sklo trochu z drážky a 
celým sklem pohněte mírně vlevo nebo vpravo. Na jedné stra-
ně otočte sklem směrem ven, abyste je opatrně a úplně vyjmuli 
z krbu. U třístranných krbů se sklo sklápí zlehka dopředu a 
můžete je z drážky vyjmout přímočarým pohybem. 

6.5 Montáž skla  

K opětovnému zabudování skla sledujte pokyny popsané ve 4. kroku v opačném sledu. Zaaretujte ručky, 
přičemž postupujte podle pokynů popsaných ve 2. kroku. Kovové krycí lišty (3. krok) se automaticky 
zaklapnou směrem ven.  Sklopte pak kovový rám směrem dolů, jak je popsáno v 1. kroku (to neplatí pro 
rohové modely nebo třístranné modely). 
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7. Přestavba na jiný druh plynu  

Na typovém štítku je uvedeno, pro jaký druh plynu je přístroj určen. 
Při přestavbě na jiný druh plynu musíte kontaktovat výrobce (firmu Kal-Fire) za účelem úpravy krbu.           
V takovém případě musí být upraveno označení CE, vstřikovací ventil, deska s primárním vzduchem, škrticí 
klapky a elektronické ovládání programu.

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

Všechny produkty firmy Kal-fire, pro které platí tato záruka, jsou vyrobeny pečlivě a z vysoce kvalitních 
materiálů. Pokud by se přesto objevily chyby nebo závady, platí tyto garanční podmínky: 

1. Autorizovaná odborná firma musí před instalací krbu Fairo zajistit kvalitu a funkci roury na odtah spalin.
    Plynové krby musí být zabudovány autorizovanou firmou podle národních resp. regionálně platných 
    norem a podle montážního návodu dodaného spolu s plynovým krbem.  
2. Firma Kal-fire B.V.  neručí za instalaci krbu Fairo. 
3. Záruční doba pro plynové krby firmy Kal-fire činí dva roky od data koupě, které musí být na dokladu 
    o koupi uvedeno jasně a jednoznačně. 
4. Keramické sklo, mechanické a chemické škody vzniklé z důvodu vnějších příčin během dopravy, 
    skladování nebo montáže, jsou ze záruky vyjmuty. 
5. Záruka neposkytuje žádný nárok na náhradu škody z důvodu případné nemožnosti  používání krbu 
    Fairo. 
6. Oprava nebo výměna jednotlivých dílů spadajících do záruky v žádném případě neprodlužuje celkovou
    záruční dobu. 
7. Pokud by měla během záruční doby vzniknout funkční porucha jako důsledek výrobní nebo materiálové 
    vady, pošle firma Kal-fire náhradní díl na výměnu zdarma odborné firmě, nehradí však náklady na 
    demontáž resp. montáž. Náklady na dopravu hradí zákazník.   
8. Pokud by odborná firma nemohla poruchu odstranit, může na výslovné přání pořádat o podpůrný servis
    firmy Kal-fire (výhradně  v zemích BENELUX, Francii a Německu). 
9. Kompletní krby nebo jejich určité jednotlivé díly smí být zaslány ke kontrole nebo opravě pouze po 
    předchozí dohodě. V takovém případě je nutno připojit kompletně vyplněný záruční list  (Příloha D1) 
    a doklad o koupi opatřený datem o koupi. 
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10. Při případných servisních pracích na místě (pouze v zemích BENELUX, Francii a Německu) 
      prováděných firmou Kal-fire během záruční doby je vždy nutno předložit dokumenty k záruce 
      (přílohu D1 a doklad o koupi opatřený datem o koupi). 
11. U servisních výkonů na místě mimo záruční dobu budou náklady na materiál, hodiny práce a náklady
      na cestu zákazníkovi vyfakturovány. 

Záruka zaniká v těchto případech: 

1. Pokud nebyly výše uvedené body dodrženy nebo byly dodrženy jen částečně. 
2. Pokud byly na zařízení provedeny změny bez schválení firmy Kal-fire. 
3. Pokud nejsou vlastníci krbu původními kupci. 
4. Pokud nebyly při instalaci nebo užívání krbu zohledněny montážní pokyny a návod k obsluze. 
5. Pokud není krb spojen se soustředným systémem k odvodu spalin firmy Kal-fire. 
6. Pokud keramická polena ležící v topeništi překračují nebo nedosahují předepsané množství nebo 
    neodpovídají předepsaným keramickým polenům. 
7. Pokud reklamované škody vznikly za vnějších okolností (otřesy, úder blesku, převrhnutí, vysoká voda,
    přehřátí krbu) během dopravy, skladování nebo montáže. 
8. Pokud bylo s krbem zacházeno nebo se používal nesprávným způsobem nebo nedbale. 
9. Pokud jednotlivé díly byly opraveny nebo dodány jiným výrobcem nebo nepovoleným dodavatelem. 

Pokud nemůže být předložen záruční list a datovaný originální doklad o koupi nebo když údaje na dokladu 
o koupi byly pozměněny (proškrtaná místa, změněné nebo nečitelné datum, atd.). 
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9. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

10. SCHÉMA ZAPOJENÍ
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