
Kit prívodu vzduchu z exteriéru (Z1526) pre krbové kachle Blaze King Briarwood II

Inštalačné pokyny.

Tento KIT je určený na to, aby cez podlahu privádzal čerstvý vzduch potrebný pre spaľovanie. Osobitnú 
pozornosť by Ste mali venovať vŕtaniu otvorov.   (dvakrát zmerať a raz vŕtať!)

Toto je pohľad na krbové kachle Briarwood II zozadu. Kachle sú pre lepšiu 
ilustráciu umiestnené na vyvýšenej plošine. Všimnite si štítok pripevnený
k zadnému krytu podstavca. Ako môžete vidieť vstupuje čerstvý spaľovací 
vzduch do priestorov klapky , ktorá je umiestnená tu.

Pomocou skrutkovača odstráňte šesť skrutiek pripevnených
ku krytu. Dajte pozor aby nedošlo k poškodeni štítku a odlož-
te skrutky, ktoré budete potrebovať pre opätovnú inštaláciu.

Po odstránení zadného krytu podstavca
budete vidieť otvor na prívod vzduchu
z exteriéru, ktorý bol vyrezaný v továrni.
Označte miesto v podlahe určené na vy-
rezanie príp. prívod otvoru pre vstup ex-
terného vzduchu.
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Po odsunutí kachlí a vyvŕtania otvoru pre 
vstup externého vzduchu umiestnite do
otvoru podlahovú prírubu.
*ak je prístup k priestorom pod podlahou 
  problematický, alebo obmedzený prečítaj-
  te si inštrukcie týkajúce sa inštalácie pozin-
  kovanej rúry. Inštalácia sa týka prechodu 
  cez drevenú podlahu. V prípade dopojenia
  v murovanej stavbe je potrebná stavebná 
  predpríprava k dopojeniu.

Podlahovú prírubu pripevnite pomocou štyroch priložených skru-
tiek a podložiek k podlahe.
* mnohí inštalatéri radšej umiestnia podlahovú prírubu cez podla-
   hu a na ňu umiestnia podložku pod kachle s otvorom. V takomto
   prípade je v podložke pod kachle potrebný iba 3“otvor  t.j.76,2mm.  

Kachle umiestnite nad podlahovú príru-
bu. Teraz môžete tiež pripevniť kachle
k podložke pod kachle pomocou dvoch 
dodaných skrutiek s podložkami. Nájdi-
te predvŕtané otvory v základni kachlí a
nainštalujte skrutky. 

Opätovne nainštalujte zadný kryt podstavca pomocou
šiestich skrutiek, ktoré Ste odstránili na začiatku.
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Vybaľte kryt externého vzduchu dodávaný spolu s KIT-om.
Pomocou dodaných skrutiek umiestnite KIT do priprave-
ných držiakov umiestnených na zadnej strane kachlí.
Pozn.: Kryt externého vzduchu je navrhnutý tak, aby zapa-
dol do pripravených držiakov.

Kryt externého vzduchu pripevnite pomocou
dvoch dodaných skrutiek. Ubezpečte sa, že je 
na kachliach správne umiestnený.

Uistite sa, že je kryt externého  vzduchu ku kachliam pripevnený rovno. Po nainštalovaní krytu bude
spaľovací vzduch do kachlí privádzaný z exteriéru cez otvor v podlahe.
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Dostaňte sa do oblasti pod úrovňou podlahy a nainštalujte
dodanú 6“x 4“ (152,4x101,6mm) pozinkovanú rúru. Uistite sa
že otvorený koniec rúry nebude obsahovať žiadnu prekážku 
a že nebude v kontakte so zemou.

Pripevnite rúru k podlahovej prírube po-
mocou dvoch dodaných skrutiek.

KIT na prívod z exteriéru je nainštalovaný.

V prípade že budete pripájať pripojenie k staveb-
nej príprave v murovanej stavbe je potrebné
dodržať dimenziu o152,4mm a súčasne použiť
čo najkratšiu dráhu prívodu vzduchu pri čo naj-
menšom počte kolien. 


