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NAVODILO ZA MONTAŽO, UPORABO IN VZDRŽEVANJE PEČI 
 
 
 
 
 



 
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

 

Dimenzije peči: 
-širina            455 mm 

-globina            442 mm 
-višina            875 mm 

Premer dimovodnega priključka          120 mm 

Nominalna moč peči           8,5 kW 
Največja poraba            3 kg/h 

Vlek             12 Pa 
Prostornina ogrevanja           110-140 m³  

Teža peči: 
-neto            105 kg 

-bruto            115.5 kg 

Emisija CO (13 %O2)           0,23% 
Stopnja izkoriščenosti           75,3% 

 

Splošne informacije 
Spoštovani kupci! 
Zaposleni podjetja ALFA PLAM se vam zahvaljujemo za nakup našega izdelka. Da bi svojo novo peč uporabljali na 
najboljši način, vas prosimo, da pozorno preberete nasvete za uporabo in vzdrževanje v teh navodilih. Predvsem je 
treba navodila pokazati osebam, ki se zanimajo za tehnične podrobnosti, da bi lahko pravilno montirale in uporabljale 
peč. 
Navodila za uporabo in vzdrževanje so sestavni del naprave. 
Navodila morate shraniti in jih vedno imeti pri roki, tako da jih lahko uporabite pri montaži in vzdrževanju. 
Peč se drugemu uporabniku ne sme dati brez teh navodil. 
 
ODGOVORNOST PROIZVAJALCA 
 
Z oddajo teh navodil se ALFA PLAM odpoveduje vsaki odgovornosti za nesreče, ki bi se lahko zgodile zaradi delnega 
ali popolnega neupoštevanja navodil. ALFA PLAM ne prizna niti odgovornosti v primeru nepredpisane ali nepravilne 
uporabe peči s strani uporabnika, kot tudi v primeru nepooblaščenih popravil in sprememb, ali uporabe rezervnih 
delov, ki niso originalni ali namenjeni za ta model peči. 
 
ODGOVORNOST ZA VGRADNJO 
 
Za inštalacijska dela montaže ni odgovorno podjetje ALFA PLAM, temveč oseba, ki je opravila vgradnjo in je morala 
preveriti dimnik in dovod zraka ter pravilno delovanje izbranih rešitev pri vgradnji. Zato se morajo upoštevati vsi lokalni, 
nacionalni in evropski predpisi, ki veljajo v državi, v kateri se peč montira. 
 
UPORABNIK PEČI 
 
Uporabnik peči mora biti odrasla oseba, ki je odgovorna in ima dovolj tehničnega znanja za opravljanje rednega 
vzdrževanja peči. 
Otroci ne smejo biti blizu peči in se z njo igrati med delovanjem. 
 
DOSTAVA PEČI 
 
Peč se dostavi zapakirana in pritrjena na leseno paleto, kar omogoča prenašanje z viličarjem in/ali drugimi sredstvi. 
V peči je naslednji material: 
- navodila za uporabo in vzdrževanje, 
- grebljica.  
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GLAVNI DELI PEČI  
 
 

 
 
 

Sl. 1 
 
SPLOŠNI PREDPISI 
 
Peč brezhibno vleče, če je dimnik očiščen, ni zamašen in je brez ostrih robov. Če se os premakne, se mora nastaviti 
nagib z največjim kotom 45º glede na vertikalo, še bolje pa je samo 30º. 
 
ČIŠČENJE DIMNIKA SE PRIPOROČA ENKRAT NA LETO 
 
V zvezi s predpisom (dimniki, razdalja in postavitev) se morajo upoštevati naslednje razdalje iz tabele: 
 

Nagib  
Strehe 

Razdalja med vrhom strehe in dimnikom Najmanjša višina dimnika, 
izmerjena od strehe do vrha dimnika 

 Razdalja v metrih Višina v metrih 

15 º Manj kot 1,85 m  
Več kot 1,85 m 

0,50 m čez vrh  
1,00 m od strehe 

30 º Manj kot 1,50 m  
Več kot 1,50 m 

0,50 m čez vrh  
1,30 m od strehe 

45 º Manj kot 1,30 m  
Več kot 1,30 m 

0,50 m čez vrh  
2,00 m od strehe 

60 º Manj kot 1,20 m  
Več kot 1,20 m 

0,50 m čez vrh 
2,60 m od strehe 

 
 
POSTAVITEV 
 
Priporočamo, da peč razpakirate šele takrat, ko jo prinesete na mesto postavitve. 
Peč postavite blizu cevi, ki vodi k dimniku. Ob postavitvi peči se ravnajte glede na odprtino za izpust dima. 
Če okoliške stene in talne obloge niso odporne proti toploti, poskrbite za ustrezno zaščito iz nevnetljivega izolacijskega 
materiala. 
Peč se postavi na minimalno varnostno razdaljo od stene, okoli 30 cm. Strop iz vnetljivega materiala (npr. les), če je 
nižji od 2 metrov, se mora zaščititi z izolacijskim materialom.  
Če kanal za odvod dima vodi skozi podstrešje, se mora le-ta dobro izolirati z nevnetljivim izolacijskim materialom. 
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1. Dimovodni priključek 
 
2. Vhod sekundarnega zraka 
 
 
3. Vrata kurišča 
 
 
 
4. Vzvod rešetke 
 
5. Vrata posode za pepel 
 
6. Regulator primarnega zraka 

 



POVEZOVANJE DIMOVODNIH CEVI Z DIMNIKOM 
 
Naprava in dimovodne cevi za dimnik se morajo povezati tako, da dimnik lahko vleče in v ceveh ne nastaja kondenzat.  
V vsakem primeru je pomembno, da je vhod v cev za dimnik popolnoma zatesnjen. 
Nezadostno tesnjenje povzroča vhod zraka v dimovodne cevi, zaradi česar peč slabše vleče, steklo na vratih pa zelo 
hitro počrni. 
Če peč pri prvem kurjenju slabo vleče, je treba preveriti, ali je dimnik mogoče zamašen s kosi ometa, ptičjimi gnezdi ali 
čim drugim. Poleg tega mora biti povezovanje peči in dimovodne cevi opravljeno po navodilih brez zamašitve, stik peči 
in cevi pa mora dobro tesniti. Če peč slabo vleče po daljšem obdobju normalnega delovanja, je treba preveriti in očistiti 
dimnik (če tega ni bilo možno opraviti pred montažo). 
Dimovodna cev se mora postaviti pravokotno na peč. 
 
SPLOŠNA OPOZORILA! 
Med delovanjem se peč precej segreje, še posebej v zgornjem delu na pokrovu in vratih peči. Zato lahko kurijo samo 
odrasle osebe, ki znajo ravnati s pečjo. Zaželeno je, da se otroci in osebe, ki ne znajo z njo ravnati, peči ne približujejo. 
Nikoli in v nobenem primeru se ne smejo uporabljati tekoča goriva, alkohol, bencin, kurilno olje … 
Za vžig ognja nikoli ne uporabljajte sredstev iz nafte ali drugih kemičnih derivatov, ker lahko poškodujejo stene peči. 
Nikoli ne kurite barvanega lesa in za vžig ognja uporabljajte le ekološka sredstva. Ne uporabljajte peči, če opazite, da 
ne dela, kot je treba. Ne čistite peči, dokler se popolnoma ne ohladi. 
 
PRVO KURJENJE 
Prvo kurjenje se opravi z zmernim ognjem in traja okoli eno uro, kar omogoča popoln vpogled v morebitne zamašitve 
kakor tudi sušenje zaščitnih materialov kovinskih delov. 
Ob prvem kurjenju je možno, da se razvije neprijeten vonj in da bo peč izpuščala dim kot posledico dokončnega 
sušenja ali izhlapevanja snovi, uporabljenih za izdelavo. To bo trajalo nekaj dni, nakar bo popolnoma prenehal. 

 Ogenj zanetite na naslednji način: v peč postavite zmečkan papir in ga prekrijte s suhimi deščicami, 

 Regulator primarnega zraka za zgorevanje popolnoma odprite, kot na sl. 2. Če je peč hladna, se mora vžig 
opraviti s priprtimi vrati, vendar nikoli z zaprtimi vrati. Tako se lajša izhlapevanje kondenzata, ki se nabira na 
steklu. 

 Zanetite papir. 

 Ko začne papir goreti, se lahko dodajo večja polena, pod pogojem, da so suha, dokler se peč ne napolni z 
zaželeno količino polen. 

 Ko začnejo drva goreti, je treba vrata zapreti, da bi se optimiziralo delovanje peči in s tem tudi poraba drv. 

 Ko se ogenj ugasne in se naredi žerjavica, lahko v peč dodate normalno količina drv. 

 Vrata se odpirajo postopoma, da bi dimnik potegnil dim, in le-ta ne bi uhajal v prostor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sl. 2 
VRSTA GORIVA 
Za kurjenje je najbolje uporabljati bukov les, po možnosti dobro posušen. 
Vsaka vrsta lesa ima določen ogrevalni potencial, ki vpliva na rezultate zgorevanja. Neodvisno od vrste goriva, ki ga 
želite uporabljati, si morate zapomniti, da mora biti le-to sekano, da bi vlaga izhlapela iz polen. 
S tem boste zmanjšali potrebno stopnjo toplote, da bi zanetili drva. 
Opomba: pretirano polnjenje peči povzroča nepravilnosti, ki lahko poškodujejo notranje dele peči iz litega železa. 
ČE ZARADI PRETIRANEGA POLNJENJA PEČI ALI UPORABE PREMOGA PRIDE DO DEFORMACIJE PEČI, 
GARANCIJA NE VELJA IN STROŠEK POPRAVILA KRIJE UPORABNIK. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. 

Regulator 
primarnega zraka 



NASTAVITEV ZGOREVANJA 
Primarno zgorevanje se razvije, kadar v peč pride zrak, kar se uravnava z regulatorjem primarnega zraka na 
sprednjem delu vrat posode za pepel (sl. 2). 
Će želite doseči hitrejše zgorevanje, je treba regulator primarnega zraka obrniti na DESNO (vse odprtine odprte), če pa 
želite upočasniti zgorevanje, je treba regulator primarnega zraka obrniti na LEVO (odprtine delno zaprte). 
Ob prvem dnevnem vžigu in kadar so drva vlažna, naj bo peč nastavljena na odprto. Ko se ogenj dobro vname, je 
treba regulator primarnega zraka naravnavati po potrebi ali funkciji porabe drv. 
 
 
UPORABA IN VZDRŽEVANJE 
Ne pozabite, da vaša peč ni naprava za sežiganje odpadkov. 
Med delovanjem peči morajo biti vrata zaprta. Malo nad vrati peči je odprtina, skozi katero se čisti steklo, njena funkcija 
je, da omogoči zraku vhod v notranjost. 
POZOR  
Ko je treba med delovanjem peči dodati nova drva, se morajo vrata odpreti v dveh fazah: najprej jih je treba odpreti 
počasi in delno (največ 3 cm), da bi dimnik potegnil dim, šele potem se vrata lahko popolnoma odprejo, a vseeno 
počasi, da bi se izognili izpadanju žerjavice. 
POSODA ZA PEPEL, ki je postavljena na dno, se mora čistiti vsak dan, in sicer ko se peč ohladi. Tako preprečujete 
polnjenje posode, ki bi v nasprotnem primeru preprečila vhod zraku. 
STEKLO na VRATIH se lahko čisti samo, kadar je peč hladna, in sicer se z vlažno krpo brišejo umazani deli, dokler 
niso spet čisti. Lahko se uporablja tudi navadni kuhinjski detergent. Dokler peč gori, se steklo ne sme čistiti, ker je to 
nevarno! V normalnih razmerah steklo počrni v fazi vžiga, ta barva pa izgine med delovanjem. 
POZOR 
Keramično steklo je odporno proti visokim temperaturam, vendar se lahko zlomi kot posledica toplotnega udara ali 
močnega udarca, zato se odsvetuje udarjanje stekla. 
KERAMIČNA OBLOGA se čisti z blagim detergentom in vlažno krpo. Tople površine se ne smejo zmočiti s hladno 
vodo, ker se lahko razbijejo in povzročijo nepopravljivo škodo. Razpoke, ki se lahko vidijo na površini pločevine, 
nastajajo zaradi normalnega širjenja ob toploti, ki se razvija ob normalnem delovanju peči. Te razpoke NE OGROŽAJO 
načina delovanja peči.  
 
 
ČE ŽELITE, DA PEČ DOLGO DELUJE, JE POMEMBNO NASLEDNJE 

 Občasno popolnoma očistiti peč. 

 Občasno očistiti dimovodno cev za izločanje dima in odstraniti morebitne usedline. 

 Prazniti posodo za pepel, ki je na dnu peči, in odstraniti vse ostanke pepela. 

 Enkrat na leto očistiti dimnik, tako se onemogoča nastanek usedlin, v nasprotnem se med visokimi 
temperaturami le-te lahko vžgejo in povzročijo škodo v dimniku ali hiši. 

 
KAJ STORITI, ČE PEČ NE DELUJE 
Težava pri vžigu 

- Odpreti primarni zrak in napravo za dim. 

- Uporabljati dobro posušena drva. 
- Preveriti, ali dimovodne cevi dobro tesnijo. 

- Preveriti vlek v dimniku. 

- Preveriti, ali so pepel in ostanki od zgorevanja zamašili izpušne vode ali rešetko. 
Steklo je hitro umazano 

- Vlažna drva: uporabljajte suha drva (15 % relativne vlažnosti). 
- Preveriti, ali so pepel in ostanki od zgorevanja zamašili izpušne vode ali rešetko. 

- Neustrezen material za kurivo. 
- Peč ne vleče dovolj (preveriti priključek in dimnik). 

- Nastavitev ni dobro opravljena: če je vhod za sekundarni zrak zaprt, steklo hitro postane umazano. 

Kondenzat v komori za zgorevanje 
- Ob prvem vžigu je normalno, da nastane kondenzat, saj material, s katerim je peč obložena, vsebuje vlago. 

- Preveriti, ali je dimnik prevelik in ali ga ogenj ne segreva do vrha.  
 

 

 
 

 
4. 



INFORMACIJE O RAVNANJU IN PREVOZU 

Ko se peč prestavlja, je treba posebej poskrbeti, da le-ta ostane v ravnovesju, zato se je treba izogibati 
nepričakovanim gibom. 

Pred kakršnimkoli premikanjem peči preverite, ali ima viličar nosilnost, ki je večja od teže peči, ki jo je treba dvigniti: 

operater je odgovoren za dvig bremena. 
Pazite, da se otroci ne igrajo z deli embalaže, ker obstaja nevarnost poškodbe. 

 
IDENTIFIKACIJSKA NALEPKA 

Postavljena na zadnjo stran ali na dno peči in vsebuje serijsko številko, ki se mora navesti pri vsaki zahtevi. 

 
 

OBDOBJE ZAJAMČENEGA SERVISA 
Obdobje zajamčenega servisa je čas, v katerem zagotavljamo servis, orodje in rezervne dele, z začetkom od dneva 

nakupa aparata. 
Obdobje zajamčenega servisa je v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.  

V primeru spremembe modela in oblike izdelka je rok za zamenjavo delov s spremenjeno obliko v zakonskem roku. 

Po izteku tega roka spremenjene dele zagotovimo v novi obliki. 
 

 
GARANCIJSKI POGOJI 

Garancija za izdelek velja v z zakonom določenem roku. 

Garancija ne velja za steklo, steklokeramično ploščo in fizične poškodbe, nastale po nakupu. 
PROIZVAJALEC OBDRŽI VSE PRAVICE DO SPREMEMB. 

Aparat bo v garancijskem roku pravilno deloval samo, če se uporablja v skladu z navodili za priključitev in uporabo. 
Garancija preneha veljati v primeru: 

- priključitve izdelka ali popravila s strani nepooblaščene osebe oziroma v primeru vgraditve neoriginalnih delov,  
- nepravilne uporabe peči oz. uporab ni bila v skladu z navodili, 

- mehanične poškodbe peči, do katerih je prišlo med uporabo le-te, 

- odprave okvare s strani nepooblaščene osebe, 
- uporabe peči v komercialne namene, 

- nastanka poškodbe med prevozom po prodaji aparata, 
- da je do okvare prišlo zaradi nepravilne montaže, nepravilnega vzdrževanja ali mehanične poškodbe s strani kupca, 

- da je do okvare prišlo zaradi prevelike ali premajhne napetosti ali višje sile. 

Okvare na aparatu Vam lahko odpravimo tudi zunaj garancijskega roka z originalnimi rezervnimi deli, na katere dajemo 
garancijo pod enakimi pogoji.  

Ta garancija ne izključuje pravic in ne vpliva na pravico potrošnika v zvezi z ustrezanjem blaga zakonskim predpisom. 
Če dostavljeni izdelek ne ustreza pogodbi, ima potrošnik pravico zahtevati od prodajalca, da brez nadomestila to 

neustreznost odpravi bodisi s popravilom bodisi z zamenjavo izdelka, v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

5. 


