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Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za důvěrou, kterou jste projevil nákupem 
našeho výrobku.

Udělal jste ojedinělé gesto, protože sporák má technické 
charakteristiky, které ho zařadí do samého vrcholu své řady, o 
čemž se přesvědčíte během provozu.

Před uvedením sporáku do provozu, prosíme, abyste si pečlivě 
přečetl tento návod k obsluze. Sporák obsluhovat podle pokynů 
v něm uvedených.

Doufáme, že  se Vy také zapíšete do knihy spokojených 
zákazníků našich výrobků.

                                  A.D. „Milan Blagojević“ Smederevo
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Před prvním uvedením do provozu vašeho sporáku si pozorně přečtěte tento 
návod k obsluze a důsledně se jím řiďte. Zajistíte tak správné používání.

Při zatápení používejte tuhá paliva jako dřevo, brikety a nízkokalorické uhlí. Do topeniště 
nebo na plotnu je zakázano pokládat hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé 
látky. Také nepokládejte teplotně citlivé hmoty blízko sporáku.

Pro spravidelné spalování během normálního provozníhu tah v komínu by měl být 10-14 Pa. 
V případech, když tah přesáhne 15 Pa je vhodné nainstalovat komínovou klapku 

Během provozu pravidelně vyvětrávát místnost, v níž je umístněn sporák, aby si zajistil 
přívod čerstvého (venkovního vzduchu).

Během provozu se kvůli vysoké teplotě částy sporáku rozehřejí a musíte být opatrný při 
obsluze. Zabraňte přístupu dětem a nenechte je hrát si v blízkosti sporáku.

Mohou se vestavět jen takové náhradní díly, které výrobce výslovně schválil. Na sporáku se 
nesmějí provádět jakékoliv úpravy. 

Při prvním vytápění není možné zabránit zápachu (zvláště z povrchu plotny), protože 
dochází k vypalování ochranného nátěru z povrchu plotny (antikorosivní nátěr, barva, 
prach...). Při prvním vytápení si zajistěte větrání místnosti, v níž je sporák umístněn.

Nedoporučuje se napojení sporáku na společný komín, aby se tím nenarušil tah.

Sporák nelze napojit na společný komín s plynovým spotřebičem.

Při topení používejte ochranné rukavice, protože jsou madla dvířek horké.

Musejí se dodržovat nacionální a lokální předpisy k montáži sporáku.

V případě nedodržení důležitých upozornění výrobce neručí za poškození 
sporáku

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

NÁVOD K OBSLUZE



POPIS SPORÁKU

Sporák byl vyráběn a vyzkoušen dle evropského standardu EN 12815. 
Na obrázce je náčrt sporáku se součástmi nutnými k obsluze.
Varná (pracovní) deska sporáku je sestavena z plechového rámu a plechové plotny (pozice 
2).
Plechové odtahové hrdlo (pozice 5) se  napojí na sporák z boku pomocí  čtyřech šroubech.
Těsnění mezi plotnou a rámu sporáku, na odtahovém hrdlu a na všech dvířek je zajištěno 
skleněným pletencem.
Topeništní prosotor je sestaven z varných (šamotových) cihel.
Veškeré částky se vyrábějí ze šedé litiny, čímž se zajištuje dlouhá životnost sporáku.
Trouba sporáku je emajlovaná.
Dvířka topenište (pozice 7), dvířka trouby (pozice 11), dvířka popelníku (pozice 9) jsou z 
litiny s tím, že jsou dvířka trouby a topeniště prosklená. Na dvířkách popelníku je regulátor 
přívodu vzduchu (regulační páčka) (pozice 10).  
Vnější boční strány, příklop zásuvky a pečící plech jsou z ocelového plechu a na povrchu 
mají ochranný nátěr.

Součásty sporáku (obraz č. 1)

1 - příklop sporáku
2 - plotna
3 - příklop plotny
4 - nástavec plotny
5 - přípojka kouřovodu
6 - víko čistícího otvoru 
7 - dvířka topeniště
8 - sklo topeniště
9 - dvířka pečicí trouby
10 - regulační páčka 
      primarného vduchu
11 - dvířka trouby
12 - páčka seřízení režimu
13 - zásuvka
14 - sklo trouby

                                     Obraz č. 1
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Technické údaje:
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NÁVOD K MONTÁŽI

Sporák se nesmí umístit v blízkosti dřevěných elementů, chladicích zařízení, plastových částí 
nábytku či jiných  teplotně citlivých hmot, protože se během provozu (spalování paliva) 
uvolňuje tepelná energie, která vede k značnému zahřátí povrchu sporáku. Minimální 
vzdálenost mezi sporákem a ostatními elementy musí činit 50 cm a od hořlavých hmot 80 
cm. Jestliže se má sporák postavit na podlahu z hořlavých stavebních materiálů (jako 
například dřevo, podlahové topení, laminát…), je nutné pod něj položit plechovou podložku. 
Rozměry podložky musejí být takové, aby byly větší než půdorys sporáku - bočně o 10 cm, 
vpředu o 50 cm. 
Před umístěním sporáku se přesvědčte, zda podlaha, na níž má být sporák uložen, má 
dostatečnou nosnost pro hmotnost sporáku. V případe nedostatečné nosnosti je třeba 
učinit vhodná opatření (např. srovnání váhy).
Napojení sporáku na komín -  kouřovod napojit na přípojku (kouřové hrdlo) z boku tak, aby 
se zajistilo správné těsnění a odvod spalin (od sporáku ke komínu). Kouřovod se na komín 
nesmí příliš hluboko napojit, aby se průřez nezmenšil a tah v komínu nenarušil. Nepoužívat 
reduktory, které by zmenšily průměr komínového průduchu.
Protože sporák odebírá okolní vzduch z místnosti, je nutno zajistit přívod čerstvého 
(vnějšího) vzduchu do místnosi, při čemž otvor přívodu vzduchu nesmí být menší než 0.4 
dm2. Spotřebič, který je určen k přívodu čerstvého vzduchu se musí instalovat mimo 
společenou místnost k ventilaci, která musí být zabezpečněná dvířky a roštem.

Hrdlo kouřovodu / přípojka Sa bočne strane

Průměrná spotřeba paliv 2,2 kg/h

Teplota spalin - dřevo / uhlí 180-173°C

Regulace vzduchu Primární 

Minimální tah komína 10-14 Pa

Průměr kouřového hrdla Ø120 mm

Účel Štednjak za grejanje na čvrsta goriva

Jmenovitý tepelný výkon

Účinnost – dřevo / uhlí

Rozměry sporáku VxŠxH 858X894X420 mm

Rozměry topeniště VxŠxH 260X280X367 mm

Hmotnost sporáku

Minimální vzdálenost od hořlavých hmot:
ze vzadu / z boku / vpředu

Koncentrace CO (při O2= 13%) dřevo / uhlí

50cm / 50cm / 80cm 

96,5 kg

77% / 73%

7,5 / 8 kW

0,109% / 0,067%

0,021 g/m³ / 0,018 g/m³

NÁVOD K OBSLUZE

Rozměry trouby VxŠxH 205x367x320 mm

Emise prachu - dřevo / uhlí



Ventilátory v provozu v místnosti, v níž je umistněn sporák, mohou vyrušovat provoz 
sporáku. Je také důležite všechny spotřebiče nebo ventilace v místnosti, v níž je sporák, 
seřídit tak, aby znemožnily dekompresii, která nezajišt´uje správný provoz.

Před montováním sporáku zkontrolovat tah komína, protože je on jedným z nejdůležitějších 
faktorů spravného provozu. Přívod spalovacího vzduchu je závislý na správnosti komínu a 
meteorologických podmínkách. Nejjednoduše je zkontrolovat tah komínu pomocí plamene 
svíce (obraz č. 2). Plamen svíce přineste přípojném otvoru komína. Pokud plamen zahne k 
otvoru, tah je vhodný (obraz 2b). Pokud je zahnutí plamene slabé,  tah je špatný (obraz 
2a).

                       Obraz č. 2a.                                                  Obraz č. 2b.

Pokud je tah v komínu špatný (obraz 2a), zkontrolovat správnost komínu. Je doporučeno, 
aby komín byl uvnitř objektu. Pokud je na vnějších stěnách objektu, doporučuje se izolace 
komína.

Možné závady komínu (obraz č. 3):

1. Komín je nížší než vrchol střechy, malý průřez  
    prudůchu
2. Příliš velký sklon
3. Nahlá výměna směru prudůchu
4. Kamna nebo jiné zařízení napojene na stejný  
    komínový průduch
5. Vypoukliny v komínovém prudůchu
6. Trhlinky (skuliny)
7. Cizí těleso nebo vrstva mouru
8. Příliš hluboko napojen kouřovod
9. Ventilátor nebo jiné zařízení, které tvorí  
    podtlak v místnosti
10. Čistící otvor netěsní nebo je otevřen

5
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             Obraz č. 3

ZAPÁLENÍ A VYTÁPENÍ

Před prvním zapálením suchým hadrem otřete veškeré smaltové povrchy sporáku, aby 
nedošlo k spalování nečistot a zápachu.

Při zapálení v topeništi řid´te se následujícím instrukcemi:
  • otevřít dvířka topeniště a popelníku sporáku
  • do topeniště pokládejte materiál k podpalu (drobné kusy dřeva na nenaolejován 
    zmačkaný papír)
  • provést podpalování
  • dvířka popelníku nezavírejte dokud se neobjeví stálý plamen a po zavírání intezitet 
    hoření regulovat regulátorem přívodu vzduchu (obraz č. 1, pozice 3)
  • zavřít dvířka topeniště a popelníku
  • jakmile se vytvoří žhavý podklad, přikládejte do topeniště větší kusy dřeva nebo uhlí a 
    potom zavřete dvířka topeniště. Pokud se jako palivo používají brikety, musíte počkat  
    dokud se vsunuto palivo rozhoří a potom snížit přívod vzduchu.
  • při přikládání paliv dvířka topeniště (obraz č. 1, pozice 1) otevřte jen pár stupňů, 
    počkejte 4-5 vteřin a potom je mírně otevřte naplno. Neotevírajte dvířka rychle, protože 
    když je v topeništi velký plamen, může dojít k uvolnění plamene do místnosti.

NÁVOD K OBSLUZE
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Regulací přívodu vzduchu do sporáku se seřídí teplota, výkon a účinnost spalování paliv, 
což se lze nastavit otáčním regulátora přívodu vzduchu na dvířkách popelníku (ob č. 1, poz. 
10). Kombinací primárného vzduchu (regulátorem na dvírkách popelníku) a sekundárního 
vzduchu (pomocí knoflíků nad dvířkami trouby - ob. č. 1, poz. 12) dosáhneme žádaného 
spalování.

Sporák je vybaven příslušenstvím, které je určeno k snáze údržbě sporáku. Používejte 
příslušenství když chcete protřást rošt, který je umístněn pod dvířky popelníku. Mírným 
posunováním dopředu a vzadu během provozu zajistěte přívod primarného vzduchu.

K topení doporučujeme dřeva a brikety.

Jako palivo se nesmějí používat topná nafta, benzín a jiné kapaliny, aby nepřišlo 
k poruše funkce sporáku a výbuchu.

Pozor!
  • Jako palivo nepoužívejte odpadky organického původu, zbytky potravin, jakekoliv plasty, 
    hořlávé a teplotně citlivé hmoty, protože jejichž spalování poškozí nejen správný provoz 
    sporáku, ale též životní prostředí .

  • Zvýšené vnější teploty můžou porušit proud vzduchu (tah) v komínu, proto 
    doporučujeme častěji přikládání menšího množství paliv.

  • Nedoporučuje se  používání sporáku v případeh špatných povětrnostních podmínkách 
    a silného vítru, protože to špatně působí na podtlak v komínu. V těchto případech může 
    dojít k úniku dýmu do místnosti, v níž je sporák. Zapálení je tehdy není snadno.

Aby se zajistil větší přívod spalovacího vzduchu, doporučujeme topení jednou na hodinu s 
výškou paliva do 15 cm se zkříženým přikládáním paliv.

Po každém příkládání doporučujeme, aby sporák byl v provozu aspoň 30 minut s 
maximálním výkonem, aby vyhořely všechny kusy, které vytvoří kondenzaci.

Aby se zajistil vhodný prvoz, doporučujeme:
  • Pravidelně čištění sporáku a komínu
  • Pravidelně větrání místnosti, aby spalování bylo vhodně provedeno
  • Pravidelně odstraňovat popel z popelníku sporáku
  • Pravidelně odstraňovat strusky a nevyhořelé kusy z roštu, příborem k čištení.

Sporák na tuhá paliva - TREND
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Zapálení začněte mírným ohněm, aby nepřišlo k tepelným poruchům.
Další  množství dřeva příkládejtě když předchozí  množství vyhoří.
Aby se popel a nevyhořelé palivo nenavrstvily na roštu, vyčistěte rošt.
Dvířka otevírějte pomalu, v žádném případě je netahejte. Tak zajistíte vyrovnání tlaku v 
topeništi a v místnosti. V opačném případě může dojít k uvolnění dýmu do místnosti.

Sporák je namontovan a určen k provozu se pořád zavřenými dvířky. Dvířka se otevírají jen 
když se přikládá palivo. Neotvírat dvířka bezpotřeby.
Pro maximální účinnost vlhkost spalovaného dřeva by měla být nejvíce 20%. V jiném 
případě by se vyvolnil dehet a spaliny, které s vodní párou vytvoří kreozot. Pokud by se 
kreozot objevil ve větší míře, mohl by vzniknout požár v komíně. Požár v komíně budete 
poznat dle charakteristického hluku, který přichází z komínu (jako hlasité bouchání), 
viditelného plamene z komínu, velké teploty okolních stěn a charakteristického zápachu.

Pokud přijde k požáru, postupte následovně:
  • Hned zavolejte hasičství 
  • Uzavřít všechny přívody vzduchu (kyslíku) ke komínu a uhasit oheň
  • Nepříkládejtě nic do komínu a dbejte, aby se požár nerozšířil dál, do dřevených 
    konstrukcí nebo do jiných hořlavýh materiálů v blízkosti
  • V žádném případě nehaste komín vodou ani nenalévejte vodu do sporáku
  • Požár v komíně smíte hasit jen spotřebičem se suchým prachem
  • Vodou se smí hasit jen okolní materiál
  • Neochlazovat vodou okolní stěny 

Poznámka:

Pokud se oheň v sporáku stane velmi nebezpečným,  postupte dle dalších 
instrukcí:
Uzavřete všechny klapny, které zajišt´ují přívod spoalovacího vzduchu.
Za potřebu do topeníště přikládát písek, nebo speciální nehořlavou deku. Je 
doporučeno mít protipožární zařízení.

Před dalším přikládáním vyčistěte mřížku roštu příslušným příborem, abyste zajistili přívod 
čerstvého vzduchu.

Popelník pravidelně čistěte aby vždy bylo místa na popel.

Sporák je určen k provozu při periodickém režimu. Pro zajišt´ování potřebného 
jmenovetého tepelného výkonu, do topeniště se periodicky přikládá uvedeno množství 
paliv.

Sporák je neurčen k provozu při režimu trvalého žhavého podkladu nebo režimu akumulace 
teploty.

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE



I - Regulace přívodu primárného vzduchu

Při zatápení regulátor primárného vzduchu seřídít do stavu otevřeno (otáčením směrem 
doleva - obraz č. 4a) a po přikládání větších kusů dřev nebo uhlí počkát do stalého hoření. 
Potom regulátor seřídít do stavu zavřeno - otáčením směrem doprava (při spalování dřev a 
dřevěných briket – obraz č. 4b) a nechat ho v tom stavu během provozu. Když je zavřen, 
regulátor nezajišt´uje přívod vzduchu pod rošt, čímž se snižuje intenzita spalování. Pokud 
je špatná jakost paliva, částečně otevřít regulátor.
Během spalování uhlí nezavírejte regulátor.

                                       Obraz 4a.                          Obraz 4b.

Před prvním zatápením je nutné prostudovat výběr režimu provozu sporáku pomocí páčky 
regulátoru primaru (pozice 12) a způsob regulace přívodu vzduchu pomocí regulátoru 
přívodu vzduchu (pozice 10).

Páčka regulátora primaru, kterou se vybírá režim provozu 
sporáku má dvě polohy (obraz č. 5):
  1. Při zapálení a vaření páčku vysunout z vnitřku sporáku 
      k sobě,
  2. Když se zároveň vaří, péče a ohřívá, nebo jen ohřívá, 
      páčku regulátoru zasunout od sebe k vnitřku sporáku.

                                                                                        Obraz č.  5

9

REŽIMY PROVOZU

Sporák může fungovat ve čtyřech režimech provozu, které se vybírají seřizováním proudu 
vzduchu v sporáku

Kombinovaný provoz -  pokud se zároveň péče v troubě, vaří na plotně a ohřívá 
místnost, reguláční páčku musíte zasunot od sebe k vnitřku sporáku, a přívod vzduchu 
seříd´te na střední jakost otáčením regulátoru přívodu vzduchu na dvířkách popelníku.

Sporák na tuhá paliva - TREND
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Rychlé vaření - je zajištěno když se plotna pořád ohřívá a to se realizuje přikládáním 
malého množstva paliv; přitom regulační páčka musí být vysunuta během vaření, dvířka 
trouby uzavřena a přívod vzduchu seřízen do střední jakosti.

Pečení - reguláční páka musí být zasunuta do vnitřku sporáku, přívod vzduchu seřízen do 
střední jakosti a dvířka trouby (po přiložení pečicího plechu) zavřena.

Grejanje - při ohřívání se jako palivo můžou používat dřevo a uhlí.
Pokud se používá uhlí, musíte ho několikrát přikládat do topeniště, aby se zformovalo 
žhnoucí palivo, které ohřívá plotnu. Regulační páka musí být zasunuta do vnitřku sporáku, 
přívod vzduchu seřízen do střední jakosti a dvířka trouby otevřena.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA SPORÁKU

Pravidelným a správným čištěním zajistíte správnost používání a dlouhou životnost vašeho 
sporáku. Veškeré čištění provádějte vždy mimo provoz spoaráku.

Čištění vnějších ploch - čistěte mekkým hadrem, který nenaruší povrch sporáku.
Čisticí prostředky chemického původu nenaruší povrch sporáku a můžete je používat.
Nepoužívejte abrazivní (drsné) čisticí prostředky k čištění vybarvených a smaltových 
povrchů

Čištění vnitřních ploch - při čištění používejte ochranné rukavice.
Vyčistěte zbytky vrstvy sazí ze stěn topeniště, seberte drobné a nespálené zbytky paliva z 
roštu, vyčistěte popelník a vrstvy popelu z vnitřku sporáku.

Aby se vyčistily spalovácí cesty, musí se provést demontáž některých částí sporáku.
Při demontáži postupejte následovně:
odstraňte kouřovodné roury,
odstraňte víko plotny (pozice 3) pomocí příslušenství
sejměte plotnu (pozice 1),
sejměte víko čisticího otvoru 

Čištění skleněných ploch - sklo topeníště se během provozu začmoudí. Pro čištění 
používat jemné čisticí prostředky. Nepoužívat abrazivní prostředky, aby se povrch skla 
nepoškodil. Sklo čistěte když zchladne.

Čištění a údržba komína - čištění a kontrola komína se doporučuje aspoň jednou ročně, 
a případně i častěji. Pořádnou údržbou a kontrolou komína zajistíte vhodný provoz sporáku 
a zabráníte vznik požáru.

NÁVOD K OBSLUZE
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Poruchové stavy Příčiny Náprava

Sporák špatně ohřívá a vaří - nesprávné použití
- špatný komín

- Pažljivo pročitati i 
  pridržavati se upustva 
- U slučaju da je i pored 
  ispunjenja svih uslova iz 
  upustva nepravilnosti u 
  radu i dalje prisutna, 
  obratiti se servisu

Poteškoće u paljenju vatre - zavřen regulátor přívodu 
  vzduchu
- vlhká dřeva
- chybí kyslík / vzduch

- Otvoriti regulator dovoda 
  vazduha i obezbediti 
  dovod primarnog vazduha
- Koristiti suva drva
- Provetriti prostoriju da bi 
  se obezbedio svež vazduh

Dim izlazi ispod plotne - zavřen regulátor přívodu 
  vzduchu
- chybí přívod vzduchu
- nevyčistěn popel z roštu

- otvoriti regulator dovoda 
  vazduha i obezbediti 
  dovod primarnog vazduha
- pažljivo pročitati upustvo
  i primeniti savete za 
  obezbedjivanje promaje
- očistiti rost

Staklo vrata ložista garavi 
za kratko vreme

- vlhká dřeva
- přikládáno hodně paliv
- chybí přívod vzduchu

- použivat suchá dřeva
- viz doporučené množství 
  paliv v návodu
- zkontrolovat napojení na 
  komín

PORUCHOVÉ STAVY A POKYNY PRO JEJICH ODSTRANĚNÍ

V další tabulce jsou uvedene nejčatsější poruchy a pokyny pro jejich odstranění.
Tabulka: 

Sporák na tuhá paliva - TREND
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Pokud dodržujete všechny pokyny k instalaci, obsluze a čištění uvedených v tomto návodu, 
zajistíte bezpečné zařízení v domácnosti.
Před montáži je nutno ze sporáku odstranit všechen obalový materiál. Dejte si pozor, 
abyste nepřišli k úrazu, protože je latění spjaté hřebíky. Sáčky odložte na místo k tomu 
určeno dle předpisů.
Starý sporák, který nechcete dále používat odložte na místo k ukládání odpadu a dodržujte 
předpisy.
Pro veškeré reklamace (v případě vadného materiálu či provozu) kontaktujte výrobce nebo 
autorizované servisní středisko, a to písemně nebo telefonem. Přitom přiložte fiskální účet. 
Všechný kontaktní údáje jsou uvedeni na konci tohoto návodu.
Veškeré opravy na sporáku smí provádět pouze autorizované servisní středisko.
Pokud jakekoli opravy a úpravy provádí osoba, která k tomuto není výrobcem zmocněna, 
výrobce neručí za poškození sporáku.
Náhradní díly lze objednat jen u odborného servisu dle pozicí a náčrtů nebo názvů díl v 
tomto návodu.
V případě nedodržení důležitých upozornění výrobce nenese žádnou zodpovědnost za 
poškození sporáku.

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY 

POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obalový materiál

- Obalový materiál je 100 % recyklovatelný
- Při odstranění do odpadu se musejí dodržovat nacionální a lokální předpisy
- Všechny obaly (igelitové sáčky, kusy polystyrénu, atd.) uschovejte z dosahu dětí, protože 
  hrozí nebezpečím.
- Dejte si pozor při vybalení a sejmutí latění protože jsou spjata hřebíky.

Výrobek

- Výrobek je vyroben z materiálů, které je lze recyklovat. Při odvodu do odpadu se musejí 
  dodržovat zákonný předpisy o ochraně životního prostředí.
- Použivejte pouze uvedené druhy paliv.
- Spalování neorganických či organických odpadků (plast, tříska, textil, naolejované dřevo 
  atd.) je zakázáno, protože se při jejichž spalování uvolňují kancerogenní a jiné škodné  
  hmoty.

NÁVOD K OBSLUZE
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