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HOME EASY BOX
Instrukcja instalacji i obsługi

HOME EASY BOX / Installations- und Bedienungsanleitung (DE)
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Wspieramy kampanię Nie Rób Dymu

www.nierobdymu.com, fb/nierobdymu

DLA INSTALATORA: Zostawić instrukcję razem z urządzeniem.

WŁAŚCICIEL (KONSUMENT):  Zachowaj niniejszą instrukcję do przyszłego użytku.

For the INSTALLER: Leave the manual with the device.

CONSUMER: Keep this manual for future reference.

Für den INSTALLATEUR: Lassen Sie das Handbuch bei dem Gerät.

VERBRAUCHER: Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
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UWAGA!
POWIERZCHNIE URZĄDZENIA I ZABUDOWY SIĘ NAGRZEWAĆ 

ORAZ POWODOWAĆ OPARZENIA.

NIE DOTYKAJ ŻADNYCH POWIERZCHNI ROBOCZYCH URZĄDZENIA 
PRZED JEGO WYCHŁODZENIEM.

NIGDY NIE POZOSTAWIAJ DZIECI I INNYCH OSÓB WYMAGAJĄCYCH 
UWAGI W POBLIŻU PRACUJĄCEGO URZĄDZENIA.

UWAGA!
URZĄDZENIE JEST GORĄCE W TRAKCIE PRACY! NAGRZEWAĆ MOGĄ SIĘ RÓWNIEŻ ELEMENTY 
ZABUDOWY!

W WYNIKU KONTAKTU Z GORĄCYMI POWIERZCHNIAMI URZĄDZENIA, MOGĄ WYSTĄPIĆ POPA-
RZENIA. DZIECI, OSOBY STARSZE (LUB INNE OSOBY WYMAGAJĄCE OPIEKI), ZWIERZĘTA, ODZIEŻ, 
ŁATWOPALNE MEBLE, CZY JAKIEKOLWIEK PALIWA LUB INNE MATERIAŁY ŁATWOPALNE POWINNY 
ZNAJDOWAĆ SIĘ Z DALA OD URZĄDZENIA.

PAMIĘTAJ ABY ZADBAĆ O KONSERWACJĘ URZĄDZENIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI NINIEJSZEJ 
INSTRUKCJI!

Przeczytaj instrukcję do końca i udostępnij ją każdemu ewentualnemu użytkownikowi urzą-
dzenia zanim podejmie się jego obsługi, montażu lub demontażu.

Dziękujemy za zaufanie i wybór  naszego urządzenia HOME EASY BOX. To urządzenie zostało 
zaprojektowane z myślą o Państwa bezpieczeństwie i komforcie. Wyrażamy pewność, że będą 
Państwo zadowoleni ze swojego wyboru ze względu na zaangażowanie jakie włożyliśmy w pra-
cę nad projektem i produkcją tego urządzenia. Przed instalacją i użytkowaniem, prosimy o do-
kładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub zastrzeżenia, 
prosimy o kontakt z naszym działem technicznym. Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne 
na naszej stronie internetowej www.kratki.com.

Kratki.pl Marek Bal jest znanym i cenionym producentem urządzeń grzewczych zarówno na rynku 
polskim jak i europejskim. Nasze produkty wykonywane są w oparciu o restrykcyjne normy. Każdy wy-
produkowany przez firmę ogrzewacz ogrodowy poddawany jest zakładowej kontroli jakości, podczas 
której przechodzi rygorystyczne testy bezpieczeństwa. Wykorzystanie w produkcji materiałów 
o najwyższej jakości gwarantuje ostatecznemu użytkownikowi sprawne i niezawodne funkcjonowanie 
urządzenia. W niniejszej instrukcji zawarto wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego podłącze-
nia, eksploatacji i konserwacji HOME EASY BOX.
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WYMIARY ZABUDOWY HOME EASY BOX
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OGÓLNE INFORMACJE

WAŻNE: ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ!

UWAGA: UCHYLENIE SIĘ OD ZALECEŃ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI W ODNIESIENIU DO INSTA-
LACJI, OBSŁUGI LUB UCHYLENIE SIĘ OD ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH DOZWOLONYCH CZĘŚCI 
I AKCESORIÓW DLA TEGO URZĄDZENIA MOŻE SKUTKOWAĆ POWAŻNYMI URAZAMI LUB 
USZKODZENIEM MIENIA.

KAŻDY MODEL ZABUDOWY JEST MODELEM DEDYKOWANYM, TO ZNACZY, ŻE JEST PRZEZNA-
CZONY DO INTUICYJNEGO I SZYBKIEGO ZABUDOWANIA TYLKO TEGO MODELU KOMINKA, 
KTÓRY JEST SPRZEDAWANY W ZESTAWIE Z ZABUDOWĄ.

ZABRANIA SIĘ INSTALOWANIA W DEDYKOWANEJ ZABUDOWIE MODELU KOMINKA INNEGO 
NIŻ URZĄDZENIE DEDYKOWANE. 

ZABUDOWA ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O INTUICYJNYM MONTAŻU PRZY NIEWIELKIEM 
KOSZCIE ORAZ NAKŁADZIE PRACY.

INSTALACJA MUSI BYĆ JEDNAK WYKONANA PRZEZ MINIMUM 2 SPRAWNE FIZYCZNIE OSOBY ZE 
WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ OPEROWANIA ELEMENTAMI O ZNACZĄCYCH ROZMIARACH I WADZE.

Jest ważne, aby okresowo sprawdzać integralność oraz sztywność samej konstrukcji jak i poszcze-
gólnych elementów zabudowy, a także elementy konstrukcyjne pod kątem jakichkolwiek uszko-
dzeń. Należy pamiętać, że każde zabudowane urządzenie podlega obowiązkowi okresowego prze-
glądu kominiarskiego. Ewentualnego przeglądu lub serwisu urządzenia może dokonywać jedynie 
wykwalifikowany kominiarz/serwisant posiadający odpowiednie uprawnienia. Nieprzestrzeganie 
tych zasad może skutkować poważnym ubytkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią oraz uszkodzeniem 
mienia.

Instalacja i użytkowanie musi przebiegać według obowiązującego w danym kraju prawa budowla-
nego. Twój autoryzowany sprzedawca może pomóc Ci ustalić jakie środki bezpieczeństwa należy 
zachować podczas instalacji czy użytkowania urządzenia. W niektórych przypadkach może zaist-
nieć konieczność zdobycia zezwolenia na instalacje lub eksploatację takiego urządzenia bez wzglę-
du na schemat instalacji zabudowy i samego urządzenia. Zawsze konsultuj się z autoryzowanym 
sprzedawcą lub inspektorem budowlanym w celu ustalenia jakie regulacje dotyczą użytkowania 
i/lub instalacji urządzenia w Twojej okolicy. W przypadku braku zapisów regulujących instalację i 
użytkowanie, należy bezwzględnie stosować się do zaleceń z instrukcji oraz kodeksu bezpieczeń-
stwa pożarowego.

Nie należy rozpalać urządzenia, jeśli którykolwiek z jego elementów został wcześniej zdemontowa-
ny, uszkodzony lub zniszczony. Przed ponownym użyciem, należy bezwzględnie wymienić braku-
jącą lub uszkodzoną część oryginalnym zamiennikiem wskazanym przez producenta.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ELEMENTY ZESTAWU – PIERWSZE ODPAKOWANIE ZAKUPIONEGO OGRZEWACZA 
Jeśli podczas kontroli przesyłki zauważone zostaną jakiekolwiek uszkodzenia lub braki, skontaktuj się 
ze swoim autoryzowanym sprzedawcą.

Prosimy o upewnienie się, że wszystkie elementy zestawu nie uległy uszkodzeniu w trakcie transpor-
tu. Kontrola powinna mieć miejsce w obecności dostawcy. Zakupiony ogrzewacz powinien zawierać 
wszelkie elementy potrzebne do złożenia zabudowy i kominka, a więc: 
• Kompletny, gotowy do użycia kominek.
• Podstawę kominka z regulowanym nóżkami.
• Kompletną zabudowę do samodzielnego montażu wraz z elementami złącznymi.
• Instrukcja montażu i obsługi urządzenia.

Małe dzieci, niemowlęta, osoby niedołężne i inne osoby wymagające szczególnej uwagi, przeby-
wające w przestrzeni urządzenia powinny być objęte szczególnym nadzorem. Osoby te mogą być 
szczególnie narażone na przypadkowy kontakt z urządzeniem. W razie potrzeby, aby ograniczyć 
dostęp do urządzenia, należy rozważyć zastosowanie barierek ochronnych.

STANOWCZO ZABRANIA SIĘ używania jakichkolwiek paliw ciekłych, gazowych lub innych mate-
riałów łatwopalnych do rozpalania urządzenia!

By uniknąć wypadków nie zaleca się zezwalania na używanie urządzenia osobom niezaznajomio-
nym z obsługą urządzenia. Dla bezpieczeństwa, zawsze używaj rękawiczek i gogli przy pracach 
konserwacyjnych.

Nie należy uderzać ani opierać się o żadne elementy urządzenia.

UWAGA: Żadne elementy w urządzeniu nie mogą być zastąpione innymi niż tymi dostarczonymi 
przez producenta lub przez niego zalecanymi.

Ze względu na możliwość występowania wysokich temperatur, zwłaszcza na szybach urządzenia, 
wszelkie materiały łatwopalne powinny być zlokalizowane w bezpiecznej odległości od urządze-
nia, w tym od elementów jego zabudowy. Dzieci osoby starsze oraz inne osoby powinny zostać 
poinformowane i ostrzeżone o możliwości występowania wysokich temperatur na urządzeniu w 
trakcie jego pracy i zaraz po jego wygaszeniu oraz powinny unikać kontaktu z urządzeniem, aby 
zapobiec oparzeniom i zapłonowi odzieży.

UWAGA: Wszystkie powierzchni urządzenia i dedykowanej zabudowy HOME EASY BOX , zwłasz-
cza w wersji ze stalowymi panelami, traktować należy jako powierzchni robocze! Oznacza to, że 
podczas pracy urządzenia, wszystkie widoczne elementy urządzenia i zabudowy mogą osiągać 
bardzo wysokie temperatury, w związku z czym ZABRANIA SIĘ dotykania jakiejkolwiek widocznej 
powierzchni zabudowy oraz urządzenia w trakcie pracy oraz do momentu jego wychłodzenia.

UWAGA: Urządzenie oraz widoczne elementy zabudowy mogą być bardzo gorące nawet przez 
kilka godzin po jego wygaszeniu. Wszelkie czynności związane z uzupełnianiem paliwa lub usuwa-
niem popiołu powinny być wykonywane w rękawicach żaroodpornych!
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INSTALACJA – WPROWADZENIE

ZASADY INSTALACYJNE
Instalacja powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami prawa obowiązującego na terenie da-
nego kraju lub regionu. W razie braku takich przepisów, należy stosować się do zasad zawartych w tej 
instrukcji oraz zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
To urządzenie zostało przebadane pod kątem jakości i bezpieczeństwa oraz było certyfikowane przez 
notyfikowany instytut badawczy, zaś obudowa była przetestowana pod kątem wytrzymałości i bezpie-
czeństwa wyłącznie w zestawie z tym urządzeniem!

UWAGI ODNOŚNIE PRZEMIESZCZANIA URZĄDZENIA:
To urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o łatwej instalacji i montażu z możliwością umiej-
scowienia go praktycznie w dowolnym miejsce, tj. wszędzie tam, gdzie można wyprowadzić komin 
zgodny z wymogami instalacyjnymi instrukcji kominka oraz z wymogami prawa budowlanego.

OSTRZEŻENIE: NIE PRÓBUJ PRZEMIESZCZAĆ URZĄDZENIA PODCZAS PRACY!

ELEMENTY ZŁĄCZNE ZESTAWU
W skład elementu wchodzą poniższe elementy złączne:

Nakrętka 
sześciokątna 
z kołnierzem 
stożkowym M6 
DIN 6923

7 Śruba imbus z łbem 
walcowym z gniaz-
dem sześciokątnym 
M6x10 DIN 912 / ISO 
4762 / 82302

4

Nakrętka 
sześciokątna M6 
DIN 934 / 82144

44 Śruba grzybkowa 
kołn. M6x10~ ISO 
7380

7

Podkładka 
płaska (okrągła 
dokładna) M6 
DIN 125 / 82005

44 Śruba z łbem sze-
ściokątnym M6x12 
DIN 933 / ISO 4017 
/ 82105

48

Śruba grzybko-
wa M4x6 ISO 
7380

8 Śruba z łbem sze-
ściokątnym M6x20 
DIN 933 / ISO 4017 
/ 82105

10

Śruba grzybko-
wa kołn. M5x10~ 
ISO 7380

8 Stopka kompletna 4
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MONTAŻ URZĄDZENIA
Urządzenie należy zmontować zgodnie ze schematem poniżej. Pominięcie jakiegokolwiek kroku pod-
czas instalacji może skutkować uszkodzeniem urządzenia w trakcie pracy, a nawet wystąpieniem nie-
bezpiecznych sytuacji zagrażających zdrowiu użytkowników urządzenia.

Krok 1. Należy ustawić kominek na dedykowanej podstawie, uprzednio umieszczając podstawę w 
miejscu możliwie blisko miejsca, w którym urządzenie będzie ostatecznie umiejscowione, pozostawia-
jąc przynajmniej 0,5 m wolnej przestrzeni z każdej ze stron urządzenia celem swobodnego montażu 
elementów zabudowy. Umiejscowienie samego urządzenia na podstawie powinno być zgodne z odle-
głościami wskazanymi na rysunku nr 2. co znacznie ułatwi skręcenie urządzenia z podstawą.

Śruba z łbem 
sześciokątnym 
M5x16 DIN 933 / 
ISO 4017 /82105

12 Sprężyna naciągowa 2
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Krok 2. W następnym kroku należy przykręcić zgonie ze schematem poniżej korpus urządzenia do 
podstawy zabudowy.

Krok 3. Zamontuj elementy konstrukcyjne, szkieletu zabudowy, montowane do podstawy zgodnie 
ze schematem poniżej.
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A ( 1 / 2 )

A

A ( 1 / 2 )

A

Odkręcić śruby mocujące osłony
i przykręcić nimi ramkę.

Krok 4. Kierując się schematem poniżej zainstaluje kolejne elementy nośne zabudowy.

Krok 5. W następnym kroku należy odkręcić śruby mocujące maskownicę do urządzenia, a następnie 
przy ich użyciu przykręcić ramę zabudowy zgodnie ze schematem poniżej.

Odkręcić śruby mocujące 
osłony i przykręcić nimi ramkę
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Krok 6. Następnie należy przykręć ostatnie dwa kątowniki przednie zabudowy do zamocowanej 
uprzednio ramki, a także przykręć ją do wcześniej zamontowanych kątowników z tyłu zabudowy 
zgodnie ze schematem poniżej.
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Górne kątowniki ustawić z zachowaniem
odległości 1227 mm od nogi do
mocowania wieszaka.

Wypoziomować wkład, tak żeby możliwe
było umieszczenie blendy pod parapetem.

12
27

Krok 7. Przykręć ramkę górną zgodnie ze schematem poniżej, a następnie wypoziomuj wkład 
kominkowy tak aby możliwy był montaż blendy zgodnie z krokiem 9 niniejszej instrukcji. Bardzo 
ważne jest zachowanie wymiaru poniżej, które warunkuje poprawną pracę drzwiczek uchylnych przy 
czyszczeniu wkładu.

Górne kątowniki ustawić
z zachowaniem odległości 
1227 mm od nogi do 
mocowania wieszaka

Wypoziomować wkład, 
tak żeby możliwe było 
umieszczenie blendy pod 
parapetem
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Śruba M5x16

Krok 8. Zamontuj osłony boczne, zaczynając od dołu, zgodnie ze schematem poniżej. Przesłony 
wystarczy założyc wsuwając je lekko we wcięcia w szkielecie konstrukcji zabudowy. Po ich montażu, 
można je dodatkowo wypoziomować z użyciem wskazanych poniżej śrub M5X16 znajdujących 
się w zestawie. Na tym etapie można też zamontowac już osłony tylne, których montaż polega na 
wsunięciu we wcięcia w szkielecie poszczególnych elementów zaczynając od dołu.

Śruba M5x16
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Krok 9. Zamontuj blendę uprzednio upewniając się, że wkład został odpowiednio wypoziomowany.



15

PL

Krok 10. Zamontuj kolejne osłony boczne zgodnie ze schematem poniżej. Po ich montażu, można je 
dodatkowo wypoziomować z użyciem wskazanych poniżej śrub M5X16 znajdujących się w zestawie.

Krok 11. Założ ostatnie elementy zabudowy wsuwając je delikatnie od góry we wcięcia w szkielecie 
konstrukcji zabudowy. Po ich montażu, można je dodatkowo wypoziomować z użyciem wskazanych 
poniżej śrub M5X16 znajdujących się w zestawie.
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Krok 12. Przykręć górną osłonę zgodnie ze schematem ponizej.

Po montażu zabudowy i urządzenia należy wyłamać przesłonę w zabudowie (od góry lub z tyłu), w 
miejscu, w którym będzie wyprowadzony komin, tak aby swobodnie wyprowadzić rurę spalinową.
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WYBÓR MIEJSCA UMIEJSCOWIENIA URZĄDZENIA W DEDYKOWANEJ ZABUDOWIE.
Wybór miejsca instalacji urządzenia w dedykowanej zabudowie powinien być podyktowany umiejsco-
wieniem komina, do którego będzie ono podłączone. Dedykowana zabudowa daje kilka możliwości 
wyprowadzenia komina w zależności od tego jakie warunki stwarza istniejące instalacja kominowa, 
bądź w zależności od tego jaki sposób wyprowadzenia komina zostanie ostatecznie wybrany.

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO INSTALACJI KOMINOWEJ.
Podłączenie kominka do instalacji kominowej powinno odbywać się z poszanowaniem lokalnego pra-
wa budowlanego oraz wytycznych zawartych w instrukcji samego urządzenia, dla którego zabudowa 
HOME EASY BOX jest wyłącznie dodatkiem. Jeśli brak jest lokalnych wytycznych dotyczących instalacji 
urządzenia wraz z jego instalacją kominową, należy kierować się w tym założeniami instrukcji urządze-
nia i jego podłączenia, dołączonymi do zakupionego kominka.

KONSERWACJA
UWAGA!!!
Wszelkie prace konserwacyjne powinny być przeprowadzane na wychłodzonym urządzeniu 
przynajmniej 12 godzin po jego wygaszeniu.

UWAGA!!!
Konserwacji urządzenia może dokonać jedynie wykwalifikowany serwisant. Należy pamiętać 
również, że każde urządzenie grzewcze wymaga przeglądów kominiarskich zgodnie z wytycz-
nymi lokalnego prawa budowlanego, ale nie rzadziej niż raz na rok.

• Urządzenie należy poddawać okresowym przeglądom minimum raz w roku.
• Czyszczenie powinno mieć miejsce regularnie lub w miarę pojawiania się nadmiaru popiołu.
•  Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian w konstrukcji urządzenia.
•  Urządzenia nie należy czyścić przy użyciu środków o działaniu żrącym.
• W przypadku wymiany poszczególnych elementów, należy używać tylko oryginalnych części do-

stępnych u producenta.



18

DE

www.nierobdymu.com, fb/nierobdymu

Für den INSTALLATEUR: Lassen Sie das Handbuch bei dem Gerät.

VERBRAUCHER: Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
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HINWEIS!
DIE OBERFLÄCHEN DES GERÄTS UND DES KÖRPERS KÖNNEN HEIß 

WERDEN UND VERBRENNUNGEN VERURSACHEN.

BERÜHREN SIE KEINE ARBEITSFLÄCHEN DES GERÄTS, BEVOR ES 
ABGEKÜHLT IST.

LASSEN SIE KINDER ODER ANDERE PERSONEN, DIE AUFMERKSAMKE-
IT BENÖTIGEN, NIEMALS IN DER NÄHE EINES

FUNKTIONIERENDEN GERÄTS.

HINWEIS!
DAS GERÄT IST HEIß! DIE KOMPONENTEN KÖNNEN AUCH HEIß WERDEN!

DURCH DEN KONTAKT MIT DEN HEIßEN OBERFLÄCHEN DES GERÄTS KANN ES ZU VERBRENNUN-
GEN KOMMEN. KINDER, ÄLTERE MENSCHEN (ODER ANDERE PFLEGEBEDÜRFTIGE PERSONEN), TIE-
RE, KLEIDUNG, BRENNBARE MÖBEL ODER BRENNSTOFFE ODER ANDERE BRENNBARE MATERIALIEN 
SOLLTEN VON DEM GERÄT FERNGEHALTEN WERDEN.

DENKEN SIE DARAN, DIE WARTUNG DES GERÄTS GEMÄß DEN EMPFEHLUNGEN DIESES 
NSTRUCTIONS!

Lesen Sie das Handbuch bis zum Ende und stellen Sie es jedem möglichen Benutzer des Ge-
räts zur Verfügung, bevor Sie es in Betrieb nehmen, installieren oder demontieren.

Danke, dass Sie uns vertrauen und unsere HOME EASY BOX gewählt haben. Dieses Gerät wur-
de im Hinblick auf Ihre Sicherheit und Ihren Komfort entwickelt. Wir sind zuversichtlich, dass 
Sie mit Ihrer Wahl aufgrund des Engagements, das wir in das Design und die Produktion dieses 
Geräts investiert haben, zufrieden sein werden. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Instal-
lation und Benutzung sorgfältig durch. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich 
bitte an unsere technische Abteilung. Alle weiteren Informationen sind auf unserer Website 
www.kratki.com verfügbar.

Kratki.pl Marek Bal ist ein bekannter und geschätzter Hersteller von Heizgeräten sowohl auf dem po-
lnischen als auch auf dem europäischen Markt. Unsere Produkte werden auf der Grundlage restriktiver 
Normen hergestellt. Jede von der Firma hergestellte Gartenheizung unterliegt einer Qualitätskontrolle 
im Werk, bei der sie strengen Sicherheitstests unterzogen wird. Verwendung von Materialien in der 
Produktion 
Höchste Qualität garantiert dem Endbenutzer einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb des 
Gerätes. Dieses Handbuch enthält alle Informationen, die für den ordnungsgemäßen Anschluss, den 
Betrieb und die Wartung der HOME EASY BOX  erforderlich sind.
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EINBAUMAßE HOME EASY BOX
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN

WICHTIG: BEHALTEN SIE DIESES HANDBUCH!

HINWEIS: DIE NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN IN DIESEM HANDBUCH IN BEZUG AUF 
INSTALLATION, BETRIEB ODER DIE NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN FÜR ZULÄSSIGE 
TEILE UND ZUBEHÖR FÜR DIESES GERÄT KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SACH-
SCHÄDEN FÜHREN.

JEDES EINGEBAUTE MODELL IST EIN DEDIZIERTES MODELL, D.H. ES IST NUR FÜR DIE INTUITI-
VE UND SCHNELLE INSTALLATION DES KAMINMODELLS VORGESEHEN, DAS ZUSAMMEN MIT 
DEM EINGEBAUTEN MODELL VERKAUFT WIRD.

ES IST VERBOTEN, EIN ANDERES ALS DAS VORGESEHENE KAMINMODELL IN EINEM DAFÜR 
VORGESEHENEN KAMINGEHÄUSE ZU INSTALLIEREN. 

DAS GEHÄUSE IST FÜR EINE INTUITIVE INSTALLATION MIT GERINGEM AUFWAND UND GERINGEN 
KOSTEN AUSGELEGT.

DIE INSTALLATION MUSS JEDOCH VON MINDESTENS 2 KÖRPERLICH GEEIGNETEN PERSONEN 
DURCHGEFÜHRT WERDEN, DA ELEMENTE VON ERHEBLICHER GRÖßE UND GEWICHT GEHANDHABT 
WERDEN MÜSSEN.

Es ist wichtig, die Integrität und Steifigkeit der Struktur selbst sowie der einzelnen Bauelemente 
regelmäßig auf Schäden zu überprüfen. Es sollte daran erinnert werden, dass jedes eingebaute 
Gerät periodisch dem Schornsteinfeger unterstellt wird. Eine eventuelle Inspektion oder Wartung 
des Geräts darf nur von einem qualifizierten Schornsteinfeger/Schornsteinfegermeister mit ent-
sprechender Qualifikation durchgeführt werden. Die Nichtbeachtung dieser Regeln kann zu einem 
schweren Gesundheitsverlust oder sogar zum Tod und zur Beschädigung des Eigentums führen.

Die Installation und Nutzung muss in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Bauvor-
schriften erfolgen. Ihr autorisierter Händler kann Ihnen helfen, die Sicherheitsmaßnahmen zu be-
stimmen, die bei der Installation oder Verwendung des Geräts zu ergreifen sind. In einigen Fällen 
kann es notwendig sein, eine Genehmigung für die Installation oder den Betrieb eines solchen 
Geräts zu erhalten, unabhängig vom Installationsschema des Gebäudes und des Geräts selbst. 
Wenden Sie sich immer an Ihren autorisierten Händler oder Bauinspektor, um zu erfahren, welche 
Vorschriften für die Verwendung und/oder Installation des Geräts in Ihrer Gegend gelten. Da es ke-
ine Vorschriften für die Installation und den Gebrauch gibt, ist es wichtig, dass Sie die Anweisungen 
und den Brandschutzcode befolgen.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn eines seiner Bauteile zuvor zerlegt, beschädigt oder 
zerstört wurde. Vor der Wiederverwendung muss das fehlende oder beschädigte Teil unbedingt 
durch einen vom Hersteller angegebenen Originalersatz ersetzt werden.
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SICHERHEITSHINWEISE

ELEMENTE DES SETS - ERSTES AUSPACKEN DES GEKAUFTEN HEIZGERÄTES 
Wenn Sie bei der Sendungsinspektion Schäden oder fehlende Artikel feststellen, wenden Sie sich 
bitte an Ihren autorisierten Händler.

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile des Sets beim Transport nicht beschädigt werden. Die Inspektion 
sollte in Anwesenheit des Lieferanten stattfinden. Der gekaufte Kaminofen sollte alle Elemente 
enthalten, die für den Zusammenbau des Kamins und der Feuerstelle benötigt werden:
- Kompletter, betriebsbereiter Kamin.
- Kaminfuß mit verstellbaren Füßen.
- Vollständige Selbstmontage mit Befestigungselementen.
- Anweisungen zur Installation und Verwendung.

Kleinkinder, Säuglinge, gebrechliche Personen und andere Personen, die im Raum des Geräts be-
sondere Aufmerksamkeit benötigen, sollten unter besonderer Überwachung stehen. Diese Perso-
nen können besonders anfällig für einen versehentlichen Kontakt mit dem Gerät sein. Gegebenen-
falls sollte die Verwendung von Sicherheitsbarrieren in Betracht gezogen werden, um den Zugang 
zu den Geräten zu beschränken.

ES IST DEFINITLICH DEFINITLICH, flüssige, gasförmige oder andere entflammbare Materia-
lien zu verwenden, um das Gerät zu entzünden!

Um Unfälle zu vermeiden, ist es nicht empfehlenswert, Personen, die mit dem Gebrauch des Geräts 
nicht vertraut sind, zuzulassen. Aus Sicherheitsgründen sollten bei Wartungsarbeiten stets Hand-
schuhe und Schutzbrille getragen werden.

Schlagen oder lehnen Sie sich nicht an einen Teil des Geräts.

HINWEIS: Es dürfen keine anderen als die vom Hersteller gelieferten oder von ihm empfohlenen 
Komponenten im Gerät ersetzt werden.

Wegen der Möglichkeit hoher Temperaturen, insbesondere an den Scheiben des Geräts, sollten 
alle brennbaren Materialien in einem sicheren Abstand zum Gerät, einschließlich seiner eingebau-
ten Elemente, angeordnet werden. Kinder, ältere Menschen und andere Personen sollten über die 
Möglichkeit hoher Temperaturen am Gerät während und unmittelbar nach dem Betrieb informiert 
und gewarnt werden und den Kontakt mit dem Gerät vermeiden, um Verbrennungen und Entzün-
dungen der Kleidung zu vermeiden.

HINWEIS: Alle Oberflächen des Gerätes und der zugehörigen HOME EASY BOX, insbesondere in 
der Ausführung mit Stahlplatten, sollten als Arbeitsflächen behandelt werden! Dies bedeutet, dass 
während des Betriebs des Geräts alle sichtbaren Teile des Geräts und seiner Installation sehr hohe 
Temperaturen erreichen können, so dass es GEFAHREN birgt, während des Betriebs und bis zur 
Abkühlung jede sichtbare Oberfläche des Geräts und seiner Installation zu berühren.

HINWEIS: Das Gerät und die sichtbaren Komponenten können auch nach dem Löschen noch 
mehrere Stunden lang sehr heiß sein. Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Nachfüllen von 
Brennstoff oder der Entaschung sollten mit hitzebeständigen Handschuhen durchgeführt werden!
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INSTALLATION - EINFÜHRUNG

INSTALLATIONSREGELN
Instalacja powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami prawa obowiązującego na terenie da-
nego kraju lub regionu. W razie braku takich przepisów, należy stosować się do zasad zawartych w tej 
instrukcji oraz zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
To urządzenie zostało przebadane pod kątem jakości i bezpieczeństwa oraz było certyfikowane przez 
notyfikowany instytut badawczy, zaś obudowa była przetestowana pod kątem wytrzymałości i bezpie-
czeństwa wyłącznie w zestawie z tym urządzeniem!

ANMERKUNGEN ZUR BEWEGUNG VON AUSRÜSTUNG
Dieses Gerät wurde für eine einfache Installation und Montage konzipiert, mit der Möglichkeit, es 
praktisch an jedem Ort zu platzieren, d.h. überall dort, wo der Schornstein gemäß den Installation-
sanforderungen des Kaminhandbuchs und des Baurechts herausgebracht werden kann.

WARNUNG: VERSUCHEN SIE NICHT, DAS GERÄT WÄHREND DES BETRIEBS ZU BEWEGEN!

BEFESTIGUNGEN
Die folgenden Befestigungselemente sind im Lieferumfang enthalten:

Sechskantmutter 
mit Kegelflansch 
M6 DIN 6923

7 Innensechskant-
schraube M6x10 
DIN 912 / ISO 4762 
/ 82302

4

Sechskantmutter 
M6 DIN 934 / 
82144

44 Pilzkopfschraube 
M6x10~ ISO 7380

7

Flache Unterlage 
(fein rund) M6 
DIN 125 / 82005

44 Sechskantschraube 
M6x12 DIN 933 / ISO 
4017 / 82105

48

Pilzschraube 
M4x6 ISO 7380

8 Sechskantschraube 
M6x20 DIN 933 / ISO 
4017 / 82105

10

Pilzkopfschraube 
M5x10~ ISO 
7380

8 Vollständige 
Fußzeile

4



24

DE

INSTALLATION
Das Gerät sollte gemäß dem untenstehenden Schema zusammengebaut werden. Das Unterlassen 
eines Schrittes bei der Installation kann zu Schäden am Gerät während des Betriebs oder sogar in 
gefährlichen Situationen führen, die die Gesundheit der Gerätebenutzer gefährden können.

Schritt 1. Stellen Sie die Feuerstelle auf einen speziellen Sockel, wobei Sie den Sockel so nah wie 
möglich an den Ort bringen, an dem das Gerät später aufgestellt werden soll, wobei auf jeder Seite des 
Geräts mindestens 0,5 m freier Raum für die freie Aufstellung von Einbauelementen bleiben muss. Die 
Position der Einheit selbst auf dem Sockel sollte den in Abbildung 2 angegebenen Abständen entspre-
chen, was die Verschraubung der Einheit mit dem Sockel wesentlich erleichtert.

Sechskant-
schraube M5x16 
DIN 933 / ISO 
4017 /82105

12 Zugfeder 2
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79

81

Schritt 2. Im nächsten Schritt schrauben Sie den Gerätekörper mit dem untenstehenden Diagramm 
an die Basis des Geräts.

Schritt 3. Montieren Sie die Strukturelemente, den Rahmen, an der Basis gemäß dem untenstehenden 
Schema.
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A ( 1 / 2 )

A

A ( 1 / 2 )

A

Odkręcić śruby mocujące osłony
i przykręcić nimi ramkę.

Schritt 4. Nach dem untenstehenden Diagramm werden weitere tragende Elemente eingebaut.

Schritt 5. Lösen Sie im nächsten Schritt die Schrauben, mit denen die Blende am Gerät befestigt ist, 
und verwenden Sie sie dann zur Befestigung des Einbaurahmens gemäß der folgenden Abbildung.

Lösen Sie die 
Deckelschrauben und 
schrauben Sie den Rahmen 
auf.
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Schritt 6. Schrauben Sie dann die letzten beiden vorderen Halterungen an den vormontierten 
Rahmen und schrauben Sie ihn gemäß der folgenden Abbildung an die vormontierten hinteren 
Halterungen.
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Górne kątowniki ustawić z zachowaniem
odległości 1227 mm od nogi do
mocowania wieszaka.

Wypoziomować wkład, tak żeby możliwe
było umieszczenie blendy pod parapetem.

12
27

Schritt 7: Schrauben Sie den oberen Rahmen wie in der folgenden Abbildung gezeigt ein und richten 
Sie den Kaminofen aus, so dass die Jalousien gemäß Schritt 9 dieses Handbuchs installiert werden 
können. Es ist sehr wichtig, das untenstehende Maß einzuhalten, das den korrekten Betrieb der 
Flügeltür beim Reinigen des Kaminofens bestimmt.

Einstellen der oberen Winkel
mit einem Abstand von 
1227 mm vom Schenkel zur 
Befestigung des Aufhängers

Richten Sie die Kartusche 
so aus, dass Sie die Decke 
unter die Fensterbank legen 
können.
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Śruba M5x16

Schritt 8: Bringen Sie die Seitenabdeckungen an, indem Sie von unten beginnen, wie in der 
folgenden Abbildung gezeigt. Setzen Sie die Abdeckungen einfach ein, indem Sie sie leicht in die 
Aussparungen im Rahmen schieben. Nach der Installation können sie mit den unten mitgelieferten 
M5X16-Schrauben weiter nivelliert werden. In dieser Phase ist es auch möglich, die hinteren 
Abdeckungen zu installieren, die durch Einfügen einzelner Elemente von unten in die Aussparungen 
des Rahmens installiert werden können.

Schraube 
M5x16
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Schritt 9. Montieren Sie den Rohling vorher und stellen Sie sicher, dass die Patrone richtig 
ausgerichtet ist.
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Schritt 10: Montieren Sie die nächsten Seitenabdeckungen wie in der folgenden Abbildung gezeigt. 
Nach der Installation können Sie die Seitenabdeckungen zusätzlich mit den folgenden M5X16-
Schrauben nivellieren.

Krok 11. Setzen Sie die letzten Bauelemente ein, indem Sie sie von oben vorsichtig in die 
Aussparungen im Rahmen der Gebäudestruktur schieben. Nach ihrer Installation können Sie sie 
zusätzlich mit den im Bausatz enthaltenen M5X16-Schrauben wie unten angegeben nivellieren.
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Schritt 12: Schrauben Sie die obere Abdeckung wie in der folgenden Abbildung gezeigt an.

Nach der Installation der Anlage und des Gerätes ist die Abdeckung in der Anlage (von oben oder 
von hinten) an der Stelle, an der der Schornstein herausgeführt werden soll, herauszubrechen, so 
dass das Rauchrohr frei herausgeführt werden kann.
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AUSWAHL DES STANDORTS DES GERÄTS IN EINEM SPEZIELLEN GEBÄUDE.
Die Wahl des Installationsortes des Gerätes in einem speziellen Gebäude sollte durch die Lage des 
Schornsteins, an den es angeschlossen wird, bestimmt werden. Eine dedizierte Installation bietet Ih-
nen mehrere Möglichkeiten des Schornsteinaustritts, je nach den Bedingungen, die durch die vor-
handene Schornsteinanlage geschaffen werden, oder je nach der endgültigen Methode des Schorn-
steinaustritts.

ANSCHLUSS DES GERÄTES AN DAS SCHORNSTEINSYSTEM.
Der Anschluss des Kamins an die Schornsteinanlage muss den örtlichen Bauvorschriften und den in 
der Anleitung des Gerätes selbst enthaltenen Richtlinien entsprechen, wofür die HOME EASY BOX nur 
ein Zubehörteil ist. Wenn es keine örtlichen Richtlinien für die Installation des Geräts und des Schorn-
steins gibt, befolgen Sie die Anweisungen für das Gerät und seinen Anschluss, die dem gekauften 
Kamin beigefügt sind.

KONSERVIERUNG
WARNUNG!!!!
Alle Wartungsarbeiten sollten mindestens 12 Stunden nach dem Löschen einer abgekühlten 
Einheit durchgeführt werden.

ACHTUNG!!!!
Die Wartung des Geräts darf nur von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt wer-
den. Es sollte auch daran erinnert werden, dass für jedes Heizgerät Schornsteinfeger nach den 
Richtlinien der örtlichen Bauordnung, mindestens jedoch einmal im Jahr, erforderlich sind.
- Das Gerät sollte regelmäßig, mindestens einmal pro Jahr, überprüft werden.
- Die Reinigung sollte regelmäßig oder bei Auftreten von überschüssiger Asche erfolgen.
- Es dürfen keine Änderungen an der Konstruktion der Einheit vorgenommen werden.
- Das Gerät sollte nicht mit korrosiven Mitteln gereinigt werden.
- Verwenden Sie beim Austausch einzelner Komponenten nur Originalteile, die beim Hersteller er-

hältlich sind.



SELLER

Name:
Seller’s seal and signature;

Address:

Tel/fax:

Date of sale:

INSERT BUYER

The fireplace insert should be installed in accordance with 
the rules and regulations valid in the country, the manual 
provisions by the installer having required qualifications.

I hereby declare that having read the operating manual and 
the guarantee conditions in case of failure to observe the 
provisions included there the producer bears no liability for 
guarantee.

Date and legible signature of the 
Buyer;

INSERT INSTALLER

Name of the installer’s company:

Installer’s address:

Tel/fax:

Date of commissioning:

I hereby declare that the fireplace insert installed by my 
company meets the requirements of the operating manu-
al is installed in compliance with the appropriate relative 
standards.

Installer’s seal and signature;

SUPPORT SERVICES



REGISTER OF SMOKE DUCT INSPECTIONS

Inspection during the insert installation Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper Date, signature and seal of the chimney sweeper



(PL) SPRZEDAJĄCY

Nazwa: Pieczęć i podpis sprzedawcy;

Adres:

Tel/fax:

Data sprzedaży:

NABYWCA WKŁADU

Wkład kominkowy powinien być zainstalowany zgodnie
z obowiązującymi w kraju przepisami i regułami, z postano-
wieniami instrukcji obsługi przez instalatora posiadającego 
stosowne uprawnienia.

Oświadczam, iż po zapoznaniu się z instrukcją obsługi
i warunkami gwarancji, w przypadku niezastosowania się do 
postanowień w nich zawartych producent nie ponosi odpo-
wiedzialności z tytułu gwarancji.

Data i czytelny podpis nabywcy;

INSTALATOR WKŁADU

Nazwa firmy instalatora:

Adres instalatora:

Tel/fax:

Data uruchomienia:

Potwierdzam, iż zainstalowany przez moją firmę wkład ko-
minkowy, spełnia wymogi instrukcji obsługi, zainstalowany 
jest zgodnie z obowiązującymi normami przedmiotowymi, 
przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż.

Zainstalowany wkład jest gotowy do bezpiecznego
użytkowania.

Pieczęć i podpis instalatora;

USŁUGA SERWISOWA



(PL) REJESTR PRZEGLĄDÓW PRZEWODU DYMOWEGO

Przegląd przy instalacji wkładu Data, podpis i pieczęć kominiarza

Data, podpis i pieczęć kominiarza Data, podpis i pieczęć kominiarza

Data, podpis i pieczęć kominiarza Data, podpis i pieczęć kominiarza

Data, podpis i pieczęć kominiarza Data, podpis i pieczęć kominiarza

Data, podpis i pieczęć kominiarza Data, podpis i pieczęć kominiarza

Data, podpis i pieczęć kominiarza Data, podpis i pieczęć kominiarza

Data, podpis i pieczęć kominiarza Data, podpis i pieczęć kominiarza
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