
ROLLER- ELLE- VOGUE 

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 

 

Köszönjük, hogy a termékünket választotta 
Használat előtt, kérjük, olvassa el ezt a füzetet gondosan 
További információkért, illetve szükség esetén lépjen kapcsolatba a helyi kereskedővel vagy látogasson el 
honlapunkra: www.edilkamin.com 
 

TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS. 
 

Nem megfelelő telepítésértés a nem megfelelő karbantartásból eredő károkért a gyártó nem vállal 
felelősséget.  
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ 
• a kályhát úgy tervezték, hogy a szoba fűtésére megfelelő legyen, meleg levegőt áramoltasson ki. 
• A tűzbiztonság be nem tartásából eredő kockázat a felhasználó felelőssége. 
A tűz és forró felületek (üveg, csövek és a forró levegő kivezető, felső), vagy bevezetése idegen anyagoktól 
tartsa távol. 
• Csak fát használjon tüzelőanyagként. 
• A füstcsatorna tisztításához ne használjon gyúlékony folyadékot. 
• Az üveg tisztítása csak hideg állapotban szabad egy speciális termékkel (pl. GlassKamin), és egy 
ronggyal. Ne tisztítsa meleg állapotban. 
• Működés közben a kályha füstcsöve nagyon magas hőmérsékletű, figyelmeztetni a gyerekeket. 
• Ne helyezzen tárgyakat, a kályha közvetlen közelében, amelyek nem ellenállóak a hőnek. 
• Soha ne használjon folyékony tüzelőanyagot a parázs felélesztésére. 
• Ne takarja el a szellőzőnyílásokat a helyi telepítési, vagy légbeömlőket a kályhán. 
• Ne használjon szűkítőt a füstcsőre. 
• A kályhát úgy kell elhelyezni illetve a kéménybe bekötni, hogy a tűzvédelmi szempontok szigorúan be 
legyenek tartva (szükséges kéményseprő véleményét kikérni). 
A termék azonosítása a kályha hátsó felén elhelyezett fém lap tartalmazza a termék nevét és gyártási 
számát, a gyártási szám a jótállási jegyen is fel van tüntetve. 
Meg kell őrizni azonosítására az esetleges problémák és alkatrészpótlások miatt. A szakszerviznek és a 
kereskedőnek jelezni. 
 
NYILATKOZAT " 
Az  EDILKAMIN S.p.A. amelynek székhelye a Via Vincenzo Monti 47-20123 Milano - P. IVA 
00192220192 Cod fiskális 
Kizárólagos felelőssége tudatában kijelenti, hogy: 
A fa kályhák alábbi megfelel a 89/106/EGK irányelv (építési termékek) 
Fatüzelésű kályhák védjegye EDILKAMIN nevű ELLE - ROLLER - VOGUE 
MODEL: ELLE - ROLLER - VOGUE Sorszám: Ref Típustábla 
Gyártási év: Ref Típustábla 
Követelményeinek való megfelelés a 89/106/EGK irányelv szintén meghatározza megfelelnek az európai 
szabványnak: 
EN 13240:2006 
EDILKAMIN Spa elhárít minden felelősséget, ha a hiba a berendezés cseréje, beszerelés és / vagy 
EDILKAMIN módosítások a személyzet engedélye nélkül történik. 

 

 



VÁLTOZAT 
ELLE: acél szürke festett fém. 
ROLLER: acél szürke festett fém. 
VOGUE: festett szürke / fekete. 
 

ADATOK 
• a kályhák ELLE, ROLLER,  VOGUE szerkezete acél burkolat- a tűztere tűzálló anyaggal bélelve, a tűztér 
alsó eleme és a mozgatható rostély öntvényből készült. 
szerkezete és acél burkolat. 
 Szélesség 35 cm belső tűz, magassága 50 cm, önzáró ajtó, a füstelvezetés lehet felső vagy az ELLE és a 
VOGUE esetében hátsó csatlakozás. 
 
MŰKÖDÉSI ELV 
ELLE, ROLLER, VOGUE működtethető automatikusan vagy kézi beállítással a levegő utánpótlása 
biztosítására (gondoskodni kell a külső levegő bevezetésről). 
Elzárva a kart a zár A / M, kiválaszthatja automatikus légutánpótlás üzemmódban (kar balra), vagy  
kézi üzemmódban (kart jobbra) 
Lever A / M jobbra minden intenzitása a láng a legnagyobb, helyezze a kart a köztes helyzet, 
beállíthatja az intenzitását a lángképnek. 
Az égési levegő áthaladás után működteti A / M három légbejutást: 
B - elsődleges égési levegő 
C – felső égési levegő 
D – üvegtisztító levegő bejutása 
Közvetlenül a helye beállítás az elsődleges levegő használatához (B), szekunder (C) és a harmadlagos (D), 
lehet használni a karokat, illetve B1, C1, D1. 
Ezek a beállítások hasznosak, például az optimális égés alapján fafajta minőségének változásakor, hogy 
nagyobb tisztítási levegő jusson az  üvegre, vagy Erős szél esetén kéményhuzat növelésére, stb.(3.-dik 
oldalon lévő ábrákhoz) 
 
B /  levegő elsődleges égésből 
B1/ az elsődleges levegő vezérlő kar / shaker 
C/  Szekunder levegő szállítás vagy post-égés "eső" 
C1/ szekunder levegő állító kar 
D/ felsőfokú légi irányító kart 
D1/ Tercier levegő szállítás vagy üveg tisztítás 
E/ A forró levegő kivezető 

 

 
ELLE aminek oldal üvege a tűz fényét biztosítja egy hangulatos légkört létrehozva. 
A füstcsőkivezetés lehet felső vagy hátsó. 
 
ROLLER, ami 360°-ban elforgatható egy pedál segítségével, ami a bal alsó sarkában található 
- Nyomja le és szabad forgatni 
- Releasing zárak 

 
VOGUE elkötelezett azoknak, akik szeretik a kályha modernitását, de nem felejtették el 
a régi emlékeket. A füstcsőkivezetés lehet felső vagy hátsó. 
 
 



Kéménybekötés 
• Mielőtt a kályhát bekötnénk, a kéménybe ellenőrizni kell a kémény alkalmasságát, a szükséges 
engedélyek meglétét. 
A megfelelő működéséhez gondoskodni kell, hogy a kályha kéményébe ne csatlakozzon más 
készülék. 
• Amikor telepíti, a kályhát szem előtt kell tartani, hogy hova helyezi a kályhát és megfelelően 
legyen kialakítva a füstcsövek bekötése.  
A kémény átmérője megfeleljen az adatlapon feltüntetett mérethez. 
A kémény bekötéshez használhat szigetelt vagy rozsdamentes csatlakozót kör keresztmetszettel, 
aminek sima belső fala van. 
A kéményben nem lehet elhúzás, ívek (ajánlott hossz. min. 3,5-4 m). 
• A kéménynek rendelkezni kell a szabványban előírt koromzsákkal és kondenzvíz elvezetővel. 
• Ha a kémény szeretne használni a telepítés már korábban használt más kályhák és kandallók, 
nem szükséges, hogy készítsen alapos tisztítás, hogy a rendellenes műveletek és elkerülni a 
veszélyt a tűz el nem égett a korábban lerakódott a belső falakon. 
• A normális működéshez szükséges a kémény tisztítása legalább évente elvégeztetni. 
• A jól tervezet kémény optimális működést hoz létre, vákuum terjedő 0,12-0,2 mbar. A megfelelő 
huzatú kémény mellet nem történhet visszaáramlás a fa elhelyezése közben, amikor a kályha ajtaja 
nyitva van. 
• Ha több kémény van a tetőn akkor legalább 2 méter távolság szükséges és legalább 40cm 
túlnyúlás kémény tetők között.(a szabványoknak megfelelően). 
A kályha raklaphoz van rögzítve, kartondobozzal csomagolva. Kibontás után győződjön meg, a 
megfelelő modellt vásárolta meg. Ellenőrizze le, hogy a kályha sérülésmentes, ha probléma van, a 
választott kályhával az azonnal jelezze a szállítást végző felé írásban átvételkor. 
Az összeszerelést kérheti a kereskedő cégtől, ami külön költségben jelentkezhet, a helyi 
szabályozás nem rendeli el a szakember munkavégzését, de az ön biztonsága érdekében kérjük, 
körültekintően járjon el. 
Ha társasházban telepíti, a kályhát kérje ki a közös képviselő előzetes véleményét a szilárdtüzelésű 
berendezések használatáról való jogi szabályozásról. 
Kompatibilitás ellenőrzése. A kályha környezetében nem szabad elszívó ventillátort telepíteni 
illetve B típusú gázkészüléket. Figyelni kell a levegő utánpótlásra. 
A területet legalább 200 cm ² (Ø 16). 
Csak Elle és a Vogue modell van lehetőség közvetlen külső légbecsatlakozásra 10cm átmérőjű 
csövön. 2 ábra.  
Csatlakoztassa a tömlőt a kályha, távolítsa el a kupakot előre rögzített 
(Lásd az ábrát. 1) és csúsztassa a tömlőbilincs keresztül egyfajta "két-vezetékes csatlakozó ", majd 
rögzítse a csövet. 
Biztonsági távolságok 
Elhelyezés a megfelelő működéshez a kandallót vízmérték szerint kell elhelyezni. Ellenőrizze a padló 
teherbírását. 

Tűzbiztonsági távolságok a kandallót a következő biztonsági feltételeket tiszteletben tartva kell 
beszerelni: - az oldalakon és hátul minimum 40 cm-re közepesen gyúlékony anyagoktól 

- a kandalló előtt 80 cm-re nem lehet közepesen gyúlékony anyag 

- ha a kandalló gyúlékony anyagból készült padlón kerül beszerelésre, a kettő közé be kell iktatni egy 
hőszigetelő anyagból készült lapot, mely legalább 20 cm-re kinyúlik oldalt, és legalább 40 cm-re a kandalló 
elülső részén. 

A kandalló tetejére és a biztonsági távolságokon belülre ne helyezzen gyúlékony anyagból készült 
tárgyakat. 



Fából vagy más gyúlékony anyagból készült falon át történő beszerelés esetén a füstcsövet szigetelni kell 
üveggyapottal vagy egyéb, hasonló tulajdonságokkal rendelkező anyaggal. 

 
Megjegyzés a Tüzelőanyaghoz: a kályha fa tüzelésű berendezés 
a megfelelő működéséhez száraz keményfát használjon, aminek a maximális nedvességtartalma nem 
haladja meg a 20%-ot. 
A fa akkor éri el a maximális fűtési teljesítményt, ha több mint két éven keresztül száraz fedet szellőző 
helyiségben tartották. Ha így jár el, akkor jelentős fűtés megtakarítást érhet el. a nedves fa alacsony fűtés 
értékű és komoly szennyeződést okoz, több a salakanyag és gyorsan elszínezi az üveget.  

Szigorúan tilos a szintetikus anyagok égetése műanyagok, gumik, az ebből eredő károkért nem vállalunk 
felelősséget és az estek többségében ez kimutatható a vizsgálataink során. FIGYELMEZTETÉS: a kályha 
egyes részei nagyon magas hőmérsékletet ér el ezért fokozottan figyeljünk a gyerekekre. A kályhát csukott 
ajtóval szabad működtetni, a fa utántöltésére biztosítottunk egy kesztyűt, amivel kinyithatja az ajtót, kérjük, 
mindig használja. 
ELSŐ BEGYUJTÁS: 
A kályha első begyújtásakor keletkezhetnek kellemetlen szagok, ami az esetleges porlerakódás a kályha 
felületén, ez rövid időn belül megszűnik. 
Alábbiak szerint járjon el: győződjön meg róla, hogy a levegő bevezetés nyitva van, és ha a füstcsőbe van 
füstelzáró csappantyú, akkor ez is a lehető legnagyobb nyitásban legyen. Az égőtér aljára tegyen papírt, 
erre helyezze az apróra vágott gyújtós fát és erre helyezze a szintén hasított vastagabb száraz fát. Gyújtsa 
meg a papírt majd csukja be a kályha ajtaját. Ha a lángok túl magasra érnek és visszafordulnak, akkor 
csökkenteni kell a levegő utánpótlást. A megfelelő működésnél egy szép lángképet kell kapnunk (itt a 
segítségünkre lehet a légutánpótlást szabályozó A/M kar) ami nem magasabb az égőtér 2/3-ánál. Ha 
csillapodott az égés, akkor javasolt a meglévő parázságyra helyezni a következő adag száraz keményfát, 
ami ne haladja meg a táblázatban javasoltat. 
Ha a tűz túl intenzív, akkor a manuális módban részlegesen zárja el a csappantyút az elsődleges levegő 
bevezetésnél 
Megjegyzés: soha ne használjon a begyújtáskor vagy a parázs felélesztéséhez folyékony tüzelőanyagot, 
gyújtó anyagot (alkohol, benzin, kerozin stb..). Soha ne használjon vegyi anyaggal vagy olajjal átitatott fát 
begyújtáskor vagy működés közben mert balesetveszélyes és mérges gázok szabadulnak fel, amivel 
károsítja a környezetét. A túlzott famennyiség használata az égőtér belső deformálódásához vezethet.  
Minden típusú fának más a jellemzője és ez is befolyásolhatja az égést és a teljesítményt. Arra kérjük önt, 
hogy fokozottan figyeljen a környezetére és ne használjon olyan anyagokat, ami károsítja azt és betartja az 
utasításokat, mert a fa, mint tüzelőanyag megújuló energia, aminek a káros anyag kibocsátása az a 
széndioxid, amit élete során felvett. A nedves és rosszul tárolt fa égés közben nagyon füstöl és nem ég el 
rendesen ezért magas a káros anyag kibocsátása és alacsony hő teljesítményt ad le. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a száraz fa fűtőértéke 4kWh/kg míg a nedvesebb fáé ennek csak a fele.  

KARBANTARTÁS 

A kályha tisztítása csak hideg állapotban történhet a balesetveszély elkerülése érdekében. Az ajtó 
kinyitása után az égőtérben maradt hamut söpörjük be a rostélyon keresztül a hamutartó fiókba és a fiók  
kihúzása után ürítsük ki a megmaradt égésterméket/hamut. 
A hamu fiók teljesen ki kell üríteni, ha ritkán üríti a hamufiókot, akkor megtelítődik az égéstermékkel és 
nem lesz megfelelő az égés vagy túlhevülhet a kályha. Vegye ki az égőtér alsó részén lévő öntvényt és 
egy ecset segítségével porolja le. 
Ha szükséges használjon porszívót a megfelelő tisztításhoz. 

Ellenőrizze a füstcső tisztaságát, és ha szükséges, akkor tisztítsa. 
 Az üveg tisztítása folyékony enyhén mosószeres vízzel is történhet, ha szükséges használjon erre a célra 
gyártott szórófejjel ellátott tisztító szereket. Vegye figyelembe, hogy az üveg ellenáll a magas 
hőmérsékletnek (akár 800C°) de törékeny.  



 
Burkolatának tisztítása enyhén mosószeres vízzel történhet szigorúan hideg állapotban.  
Tisztítása a kályha 
Minden fűtési szezon előtt ellenőriztesse a kéményét a megfelelő szakemberrel és ne hagyatkozzon 
mások véleményére a saját biztonsága érdekében. 

 

Felmerülő kérdések. 

 
Tekintettel arra, hogy szinte minden a látszólagos problémát gyakran a figyelmetlenség eredményez ezért 
leírtuk a leggyakoribb kérdéseket. 
1) Füst jön ki a kályhából? 

Ellenőrizni a füstgáz csappantyú nyitva van e. // az égési levegő kar nyitva van// megfelelő- e a kémény, 
van huzat? // a fa nedvességét ellenőrizni kell. 
2) Az égés szabályozatlan? 

Ellenőrizni kell a füstgáz csappantyú helyzetét// ellenőrizni kell az ajtó tömítések megfelelő működését// a 
kályha ajtaja rendesen zárva van? 
 
3) Az üveg gyorsan elszíneződik/ kormozódik: 
Használjon száraz fát// megfelelő égési levegő mennyiség bejutatása az égőtérben. Figyelembe kell venni, 
hogy néhány óra működés után egy vékony porréteg keletkezik az üvegen és ez is okozhatja az 
elszíneződést. 
Abban az esetben, ha bizonytalan a probléma megoldásában, akkor forduljon a szakszervizhez vagy a 
kereskedőhöz.  

 

 

www.edilkamin.com 


