Návod pro montáž, obsluhu
a údržbu
zahradního krbu

Výrobce:
Společnost ABX, s r. o.
Žitná ul. 1091/3
408 01 Rumburk
Česká republika
tel. +420 412 332 523
+420 412 333 614
fax. +420 412 333 521
e-mail:
info@abx.cz
http://
www.abx.cz

1

VŠEOBECNĚ :

Zahradní krb je určen pouze pro venkovní prostředí.Základní funkce krbu je grilování a
rožnění , s nadstandardním příslušenstvím – udírnou , také k uzení a pečení potravin.
Krb nesmí obsluhovat děti a při provozu a instalaci je nutno dodržovat následující pokyny.

POPIS ZAHRADNÍHO KRBU :
Zahradní krb je vyroben z ocelového plechu opatřeného silikonovým lakem
odolávající vysokým teplotám .Topeniště je vyloženo žáruvzdornými cihlami a pevným
litinovým roštem. Pod litinovým roštem je popelníková komora s popelníkem.

Zvláště

exponované díly jsou vyrobeny z nerezavějící oceli. Nadstavba topeniště je z vnější strany
opatřena nerezovým plechem.
UPOZORNĚNÍ : Dojde-li časem ke změně barvy nerezových dílů – nejedná se o závadu.

KOMPLETNÍ DODÁVKA OBSAHUJE :
1. Zahradní krb
2. Odkapávací vanička z nerezavějící oceli
3. Pákový mechanizmus s grilovací mřížkou z nerezavějící oceli
4. Grilovací jehla s univerzálním koncem
5. Manipulační tyč
6. Návod pro montáž, obsluhu a údržbu.
7. Záruční list.
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NA PŘÁNÍ SE DODÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ :
1.

Udírna z nerezavějící oceli pro uzení a pečení potravin

BALENÍ ZAHRADNÍHO KRBU :
Zahradní

krb

je rozdělen a připevněn na transportní dřevěné podlážce a chráněn

polyetylenovou folii .
Z hlediska odpadu je možná likvidace obalu :
1. dřevěnou podlážku rozebrat a spálit
2. pásku a PVC folii dát do tříděného odpadu

LIKVIDACE ZAHRADNÍHO KRBU :
V případě likvidace zahradního krbu se nekovové díly předají do komunálního odpadu.
Plechový korpus spolu s litinovými díly je možné odevzdat do sběrny kovových odpadů.

SERVIS ZAHRADNÍHO KRBU :
Servis provádí provozovna společnosti ABX ve Varnsdorfu:
Adresa:
ABX, společnost s r.o.
407 47 Varnsdorf, Dvořákova ul. 988
tel. 412 372 147
fax. 412 371 242
e-mail: truhlarna@abx.cz
Na téže adrese lze získat technické informace související s instalací a provozem, je zde též
možno objednat náhradní díly.
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POKYNY PRO SESTAVENÍ ZAHR. KRBU A JEHO PŘEMÍSŤOVÁNÍ :
1. Zahr.krb sestavit dle přílohy č 1 . Zahr.krb lze libovolně přemísťovat , vždy však na
zpevněné a dostatečně rovné ploše.Přemísťovaní se provádí pomocí manipulační tyče, která
se zasouvá do držáku nad popelníkem a otočením do krajní polohy se zajistí.Mírným
naklopením zahr. krbu o cca.10cm na záda se těžiště přesune na zadní kolečka a lze s krbem
popojíždět.
UPOZORNĚNÍ : Manipulaci s krbem lze provádět jen tehdy,pokud je krb vychladlý a
sundané nerez. příslušenství. Manipulovat s krbem nesmí děti.
2. Při instalaci zahr.krbu je nutno dodržet minimální odstupové vzdálenosti od hořlavých
hmot o stupni hořlavosti B , C1 a C2 ( dřevo ,dřevotříska ,heraklit atd. )Též min.vzdálenost od
lehce hořlavých hmot o stupni hořlavosti C3 ( polystyren , skelný laminát , sololit apod. ).
Nutno se řídit požárními předpisy.

POKYNY PRO OBSLUHU :
1. Provozování
Zahradní krb se smí provozovat pouze v souladu s tímto návodem.Nesmí jej obsluhovat děti.
Topit se může pouze určeným palivem.
2. První zátop
Barva použitá na povrchovou úpravu se při prvním zátopu vypaluje. Důležité je po zatopení
postupně dosáhnout plného výkonu krbu a takto topit alespoň jednu hodinu. Během této doby
se nesmí krb použít pro svůj účel – grilování ,rožnění, uzení ani pečení.Během vypalování se
nedotýkejte povrchu kamen, barva by se mohla poškodit.

4

3. Zátop a topení
Při zátopu musí být rošt čistý. Položte na něj zmačkaný papír, dřevěné hobliny nebo třísky
a několik menších polen. Povytáhněte popelník a papír zapalte. K zátopu se nesmí použít
tekutých hořlavin typu benzin atd.Po rozhoření popelník zasuňte, regulaci hoření lze provádět
povytažením popelníku max o 1cm.Největší doporučená výška paliva v ohništi je 200mm.
Vždy je nutno dbát zvýšené opatrnosti při přikládání.

4. Čištění :
Povrch se čistí až při vychladnutí krbu suchým hadrem nebo běžnými saponáty.Rošt je třeba
udržovat průchodný.Popelník nenechte přeplňovat.

5. Palivo :
Palivové dřevo, dřevěné brikety a dřevěné uhlí. Vlhkost spalovaného dřeva by měla být nižší
než 18 %. Získá ji dřevo skladované alespoň 2 roky ve větraném přístřešku. Při topení
briketami je nutno brikety skladovat v suchém prostředí, jinak se znehodnotí a rozpadnou.

6. Základní funkce zahradního krbu :
A. GRILOVÁNÍ NA JEHLE
Grilované potraviny se napíchnou na jehlu a otáčením jehly dochází k postupnému
grilování.Pod jehlu je nutno nasadit odkapávací vaničku.
Otáčení jehly lze zajistit motorkem určeným pro venkovní grilování , nejvýhodněji
s pohonem na baterie.V případě jiného zdroje je třeba vždy dodržet bezpečnostní předpisy pro
použití a zapojení.
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B. ROŽNĚNÍ
Rožnění se provádí na nerezové mřížce,kterou ustavíme pomocí pákového mechanizmu do
potřebné polohy , tj. výšky nad topeniště.
Tato mřížka spolu s držákem je odnímatelná a je třeba po ukončení rožnění ji očistit běžnými
mycími prostředky.
C. OPÉKÁNÍ
V horní části zahr.krbu je nosník pro možné zavěšení potravin určených k opékání.Přístup
k tomuto nosníku je po otevření dvířek komínku.Při opékání je nutno mít vždy dvířka zavřeny
a otevírat je pouze pro průběžnou kontrolu.
D. UZENÍ A PEČENÍ
Nadstandardní výbavu krbu tvoří udírna, kterou lze zakoupit jako zvláštní příslušenství.Tato
udírna je zhotovena v nerezavějícím provedení a montuje se do horní části krbu – komínku (
po vyjmutí nosníku uvedeného v bodě ,,C“.
Udírna je opatřena vlastním teploměrem a umožňuje uzení potravin za tepla a pečení.

DŮLEŽITÉ PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ :
1. Zahradní krb je konstruován pro krátkodobý provoz viz definice v normě ČSN
EN1860-1 , 1860-2 , 1860-4.
2. Uživatel nesmí provádět konstrukční úpravy !
3. Uživatel musí používat pouze náhradní díly stanovené výrobcem!

Ve Varnsdorfu dne 16.5.2007
Ing. Roman Oujezký
jednatel společnosti ABX
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