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Wstęp / Filozofia jako ści  

Wybrali Państwo ebios-fire firmy Spartherm – serdecznie dziękujemy za zaufanie. 
W świecie dobrobytu i produkcji masowej łączymy naszą nazwę z kredo naszego 
właściciela pana Gerharda Manfreda Rokossa: 
Wysoka jakość techniczna w połączeniu z modną stylistyką i najwyższym poziomem 
obsługi klienta, aby polecił nas swoim znajomym”. Wspólnie z naszymi partnerami 
handlowymi oferujemy Państwu najwyższej klasy produkty zapewniające poczucie 
bezpieczeństwa i wrażenie przytulności. Uważne przeczytanie instrukcji obsługi jest 
konieczne do szybkiego i szczegółowego poznania dekoracyjnego ognia. 
Poza informacjami dotyczącymi obsługi niniejsza instrukcja zawiera również, ważne dla 
Państwa bezpieczeństwa, wskazówki dotyczące użytkowania i utrzymania w dobrym 
stanie Państwa ebios-fire oraz udzieli pomocnych wskazówek. 
 
W przypadku dalszych pytań proszę się skontaktować ze swoim sprzedawcą. 
 
 
Zawsze wspaniały ogień. 
Zespół Spartherm  
G.M. Rokossa 
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Ważna wskazówka  

Zgodnie z Ustaw ą o bezpiecze ństwie urz ądzeń i produktów oraz naszym ustawowym obowi ązkiem 
zwracamy uwag ę, że ten produkt ulega rozgrzaniu:  
 
Warto ść opałowa etanolu 96% wynosi ok. 29.600 kJ / kg. Prz y przepływie paliwa rz ędu 0,5 l/h (ok. 0,4 
kg/h uwolnione ciepło wynosi ok. 3.300 W (Quadra In side Automatic SL 500). Quadra Inside 
Automatic SL 1000 zu żywa 1 l/h daj ąc ciepło spalania 6.600 W.  
 
Podczas pracy kominka dekoracyjnego niezb ędny jest dopływ du żej ilo ści świeżego powietrza, w 
przeciwnym razie ilo ść dwutlenku w ęgla w powietrzu przewy ższy dopuszczalne st ężenie.  
 
Napływaj ące świeże powietrze jest z reguły chłodniejsze ni ż ogrzewane powietrze w pomieszczeniu, 
co prowadzi do straty energii. Efektywna wydajno ść grzewcza bio-kominków jest bardzo znikoma, 
dlatego dekoracyjne kominki na bio-paliwo nie s ą generatorami ciepła.  
 
Są to kominki dekoracyjne, nieprzeznaczone do ogrzewa nia ani do ci ągłej eksploatacji. Mimo to 
należy pami ętać, że produktem ubocznym procesu spalania jest ciepło. Może to prowadzi ć do 
zwiększonego ogrzewania pomieszczenia, w którym si ę je ustawia. Prosz ę uważnie przeczyta ć 
wskazówki bezpiecze ństwa i zasady wentylacji.  

 
Prosz ę przestrzega ć niniejsz ą instrukcj ę obsługi.  
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1 Wskazówki ogólne 
Małe dzieci, osoby starsze i chore: Jak przy wszystkich otwartych płomieniach rozsądne 
jest zamocowanie zabezpieczenia dla tych grup osób ����Niebezpiecze ństwo 
oparzenia!  Takich osób nigdy nie wolno pozostawiać bez nadzoru przy płonącym lub 
niedawno wygaszonym ebios-fire! Ebios-fire wolno używać tylko pod nazdorem! 
 
Podczas ustawiania i eksploatacji ebios-fire należy przestrzegać odpowiednich krajowych i 
lokalnych zaleceń i przepisów, zwłaszcza przepisów o ochronie przeciwpożarowego. 
 
Podczas montażu należy pamiętać o zaleceniach niniejszej instrukcji. Miejsce montażu 
wybiera się tak, aby spełniało wymogi wentylacji i ochrony przeciwpożarowej niniejszej 
instrukcji. Miejsce ustawienia musi gwarantować wykluczenie w trakcie eksploatacji 
możliwości poruszenia palnika wskutek uderzenia lub podobnego działania. 
 
Proszę pamiętać, że paliwa nie wolno uzupełniać od góry do rynny palnika. Napełnianie 
odbywa się wyłącznie poprzez zintegrowane pompy, bezpośrednio ze zbiornika! 
Proszę pamiętać, że paliwa nie  wolno uzupełniać w ciepłym lub rozpalonym stanie  
urządzenia. Do napełniania NIE wolno używać rynny palnika, lecz TYLKO  otworu 
wlewowego! 
Zalecamy gaszenie ebios-fire przez wypalenie zbiornika do końca. Na nieużywanym 
palniku muszą znajdować się blachy osłonowe. 
 
Uzupełnianie paliwa można powierzać tylko osobom, które zaznajomiły się z urządzeniem 
i zasadami bezpieczeństwa oraz zostały przez Państwa poinstruowane w zakresie obsługi. 
 
ebios-fire nie jest grzejnikiem, lecz kominkiem dek oracyjnym.  
Należy zapewni ć wystarczaj ącą wentylacj ę. Ze wzgl ędów bezpiecze ństwa 
urządzenie wył ącza si ę automatycznie po 8 godzinach.  
 
Bio-etanol jest substancj ą niebezpieczn ą i zgodnie z przepisami może być 
przechowywany tylko w wyznaczonych ilościach: 
Składowanie w piwnicy: maks. 20 litrów  

Składowanie w mieszkaniu: maks. 5 litrów  
 
Przed montażem lub pierwszym uruchomieniem ebios-fire proszę przeczytać dokładnie 
niniejszą instrukcję montażu i obsługi. Należy usun ąć wszystkie przedmioty z ebios-fire 
Quadra Inside  (poza jednostką palnika). 
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1.1 Zakres dostawy 

EBIOS-FIRE o następujących właściwościach: 
 

• Quadra Inside Automatic SL 500 lub SL 1000, obudowa z rynną palnika ze stali 
nierdzewnej 

• Rama montażowa do przymocowania palnika (nie w połączeniu z innymi 
produktami ebios do montażu palników) 

• 2 x zamknięcia kanistra z przyłączem węża 
• 2 x węże dopływowe (standardowa długość: 2,5m / opcjonalnie: do 8m) 
• Zdalne sterowanie radiowe 
• Zasilacz wtykowy z kablem 1,8m  

 
 

2 Instrukcja monta żu 
 
Proszę starannie stosować się do poniższych wskazówek. Należy pamiętać, że bio-etanol 
jest płynnym paliwem, podczas spalania którego mogą wytwarzać się miejscami wysokie 
temperatury i które samo jest łatwopalne. Proszę też pamiętać, że zdolność oświetleniowa 
płomieniowa może osłabnąć do tego stopnia, że przestaje być wyraźnie widoczny. Należy 
uczulić na to dzieci i innych domowników. Nieprzestrzeganie wskazówek montażowych i 
eksploatacyjnych może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji aż po zapalenia paliwa 
grożącego wybuchem. Umiejętna instalacja i postępowanie zapewnią bezpieczną i 
niezawodną eksploatację. Urządzenie nie ma prawa się przewrócić i musi być ustawione 
poziomo. Urządzenie należy odpowiednio zamocować – na ścianie bądź na podłodze. 
Służy to Państwa własnemu bezpieczeństwu. 
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2.1 Opis funkcji 

Po zasileniu palnika napięciem roboczym, ustawia się go w tryb gotowości przełącznikiem 
na górze palnika. Następnie można włączyć zapłon za pomocą pilota zdalnego 
sterowania. W tej fazie pompa pracuje w trybie ciągłym, natomiast zapłon odbywa się 
cyklicznie. Rynna palnika napełnia się przy tym paliwem, które się zapala. 
 
Zapłon wyłącza się automatycznie po osiągnięciu wystarczającego do pracy poziomu 
etanolu. Zintegrowane pompy tłoczą paliwo do rynny do momentu, w którym jego poziom 
dojdzie do czujnika poziomu napełnienia. Wówczas pompy wyłączają się. 
 
Spalanie paliwa powoduje ponowny spadek poziomu. Gdy czujnik poziomu przestaje 
wykrywać paliwo, wówczas pompy uruchamiają się ponownie, aż do osiągnięcia poziomu 
czujnika. 
 
Zawsze pracuje tylko jedna pompa. To przyczynia się do mniejszego zużycia prądu. 
 
Podczas włączania palnika najpierw uruchamia się ta pompa, która dostarczała paliwo 
przy ostatnim wyłączeniu. 
 
Palnik jest dostarczany z 2 zestawami wężów do pracy z dwoma pojemnikami. W 
pierwszej kolejności opróżniany jest pojemnik 1 przez pompę 1. Potem następuje 
przełączenie na pompę 2 i pojemnik 2. Ze względów bezpieczeństwa pusty pojemnik 
należy wymieniać na pełny tylko przy wyłączonym palniku. 
 
Możliwa jest także praca z tylko jednym pojemnikiem. W tym przypadku oba zestawy 
wężowe można doprowadzić do jednego pojemnika albo też używać palnika z tylko 
jednym zestawem wężowym i jednym pojemnikiem (odłączyć adapter napełniacza z 
szybkozłączką od węża). 
 
Gdy pojemnik lub pojemniki są puste, płomień gaśnie i palnik wyłącza się. Dodatkowo 
pojawia się sygnał akustyczny. 
 
Poza tym wraz z wyłączeniem palnika zatrzymują się także pompy. Pozostałe jeszcze w 
rynnie palnika paliwo wypala się w ciągu 5 – 10 minut i płomień gaśnie. 
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2.2 Dane techniczne 

 
 

 Quadra Inside 
Automatic SL 

500 

Quadra Inside 
Automatic SL 

1000 
Rodzaj paliwa  Bio-etanol 

(zawartość etanolu > 96 %) 
Zużycie paliwa  ok. 0,5 l/h ok. 1,0 l/h 

Minimalna kubatura pomieszczenia na palnik *  
Wymiana powietrza 0,2 h-1 ** 418 m³ 836 m³ 
Wymiana powietrza 0,5 h-1 ** 167 m³ 334 m³ 
Wymiana powietrza 1 h-1 ** 84 m³ 168m³ 
Dopuszczalna wilgotno ść powietrza  maks. 60 % wzgl. 
Dopuszczalna temperatura otoczenia  13 – 35 °C  

Dopuszczalne napi ęcie sieciowe  100 – 240 VAC 

Maksymalny pobór mocy  ok. 3,5 W 

Pobór mocy w trybie czuwania  maks. 0,6 W 

 
* Przy maksymalnym czasie spalania 5 godzin. Dane te odnoszą się wyłącznie do 

zapotrzebowania ebios-fire na powietrze do spalania. Jeśli w tym samym 
pomieszczeniu znajdują się inne urządzenia zużywające powietrze, należy je osobno 
uwzględnić. 

 
** Poniższe współczynniki wymiany powietrza 1) są przytaczane jako wartości orientacyjne: 

 
 

Wymiana powietrza [1/h] Uwaga 

0…0,5 Zamknięte okna, drzwi 
0,3…1,5 Okno uchylone, bez rolet 
5…10 Okno półotwarte 

 
1) Recknagel, Sprenger, Schrameck: Heizung+Klimatechnik, wydawnictwo Oldenbourg 
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2.3 Podstawowe wymagania dotycz ące monta żu 

Podczas instalacji i eksploatacji ebios-fire należy przestrzegać i stosować wszystkie 
wymagane normy krajowe i europejskie oraz przepisy lokalne (o ochronie 
przeciwpożarowej itp.)! Wymieniona poniżej lista ważnych uregulowań może być 
niekompletna. 
 

BetrSichV Rozporządzenie w sprawie niezawodności eksploatacji 
 
Vbf Rozporządzenie w sprawie cieczy palnych 

 
BsV Rozporządzenie kraju związkowego w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej 
 
LBO Krajowe prawo budowlane 

 
GefStoffV  Rozporządzenie w sprawie substancji niebezpiecznych 

 
Ebios-fire mogą być ustawiane w pomieszczeniach oraz miejscach, gdzie ich lokalizacja, 
warunki budowlane, jak również sposób eksploatacji nie będą stwarzać zagrożeń. 
Powierzchnia pomieszczenia, w którym zostanie ustawiony ebios-fire, musi umożliwiać 
prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie paleniska. 
 
Do transportu ebios-fire mogą być używane tylko dopuszczone i posiadaj ące 
wystarczaj ącą wytrzymało ść pomoce transportowe . Podczas transportu w zbiorniku 
nie mo że znajdować się paliwo . 
 
SZKODY POWSTAŁE PODCZAS TRANSPORTU  proszę zgłaszać niezwłocznie swojemu 
dostawcy. W trakcie montażu i transportu proszę chronić osłonę oraz widoczne części 
mebla kominkowego przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. 
 
Zaleca się, aby w pobliżu znajdowało się odpowiednie urządzenie do zwalczania pożaru 
cieczy (klasa pożarowa B). 
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2.4 Miejsce zainstalowania 

Przy instalowaniu / montażu ebios-fire należy pamiętać, że urządzenie nie może być 
ustawiane bezpośrednio w zasięgu promieniowania dużych źródeł ciepła (grzejniki, 
kominki itp.) lub w pomieszczeniach o dużym obciążeniu termicznym (np. sauna). 
 
Nie wolno ustawia ć ebios-fire: 
 
1. W pomieszczeniach w obrębie schodów, oprócz budynków mieszkalnych z nie więcej 

niż dwoma mieszkaniami, 
2. W ogólnodostępnych korytarzach. 
3. W garażach. 
4. W pomieszczeniach, w których przechowuje się, przetwarza lub produkuje 

łatwopalne lub podatne na eksplozje materiały w takich ilościach, które powodują 
zagrożenie zapalenia lub eksplozji. 

5. W niedostatecznie wentylowanych pomieszczeniach. 
6. W publicznie dostępnych miejscach bez nadzoru. 
7. W miejscach, gdzie nie są chronione przez przeciągami. 
8. Na stołach, meblach, konsolach ściennych itd. 
9. Na zewnątrz, bez ochrony przed warunkami pogodowymi i wysoką wilgotnością 

powietrza 
 
Pojemniki z etanolem  muszą być ustawione tak, aby nie mogły się przewrócić. Ponadto 
pojemniki te powinny być przechowywane na półkach lub w szafach, w których nie jest 
możliwe zbieranie się łatwopalnych gazów. W bezpośrednim pobliżu pojemników i 
przewodów z etanolem nie mogą się znajdować żadne źródła zapłonu. Pojemniki etanolu 
muszą znajdować się poniżej palnika (maksymalna różnica wysokości 4 m), w przeciwnym 
razie ewentualny przeciek grozi niekontrolowanym wypłynięciem etanolu. W tym celu 
węże powinny być możliwie jak najkrótsze (maksymalna długość węża 8 m) i 
zabezpieczone przed kontaktem z ostrymi, spiczastymi, gorącymi lub szorstkimi 
przedmiotami. 
Minimalne wymiary miejsca przechowywania kanistrów z etanolem, przy zastosowaniu 5-
litrowych pojemników ebios-fire, powinny wynosić 350 mm x 180 mm x 240 mm (wys. x 
szer. x gł ęb.) na kanister . Poza tym ich lokalizacja musi wykluczać zbieranie się 
łatwopalnych gazów, umożliwiać zebranie wylanego etanolu i uniemożliwiać 
rozprzestrzenianie się pożaru. 
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2.5 Instalacja / monta ż 

Ebios-fire Quadra Inside Automatic SL 500 i SL 1000 są gotowymi do użycia 
urządzeniami, przeznaczonymi do zamontowania w płycie górnej indywidualnie 
zbudowanego mebla (materiały palne) lub w indywidualnie zbudowanym, otwartym 
palenisku (materiały niepalne). 
 
W przypadku indywidualnie budowanych palenisk z urządzeniami Quadra Inside 
Automatic SL 500 lub SL 1000 nie wymaga się odprowadzania spalin. 
 
Mebel ebios-fire, czy to w wersji stojącej, przyściennej czy też w wersji do zabudowania, 
musi być usytuowany poziomo i zabezpieczony przez przechyleniem . Urządzenie 
przyścienne mocuje się do ściany, wersję stojącą - do ściany lub do podłogi. Należy przy 
tym zachować odległości bezpieczeństwa (rys. 10 obszar promieniowania) . Nie wolno 
zamykać tylnych otworów wentylacyjnych. Palnik umieszcza się w przewidzianej do tego 
ramie montażowej Quadra Inside Automatic SL 500 lub SL 1000. 
Meble stojące wolno ustawiać tylko na podłogach o wystarczającej nośności. Przy 
niewystarczającej nośności konieczne jest podjęcie środków (np. płyta rozdzielająca 
obciążenie), aby ją osiągnąć. Przy montażu naściennym proszę stosować odpowiednie 
materiały mocujące (kołki wpuszczane w ścianę, śruby itp.). 
 
Jakiekolwiek modyfikacje w konstrukcji modeli Quadr a Inside Automatic SL 500 lSL 
1000 są z zasady NIEDOPUSZCZALNE! 
 
 

2.6 Wskazówki ogólne w sprawie monta żu w indywidualnie 
wykonywanych meblach 

• W celu sprzedaży Ebios Quadra Inside Automatic do zabudowy w indywidualnie 
wykonanym meblu konstruktor musi najpierw zaakceptować i podpisać informacje o 
produkcie dotyczące tego rodzaju zabudowy (p. rozdział 7 i 8). 

 
• Konstrukcja indywidualnie zaprojektowanego mebla do wbudowania Quadra Inside 

Automatic SL 500 lub SL 1000 składa się zasadniczo z płyty górnej/stołowej oraz 
komory obudowy z układem doprowadzającym powietrze. W przypadku modeli do 
zamontowania w stole komora obudowy nie jest konieczna, ale jednak zalecana. 

 
• W przypadku montażu w indywidualnie zaprojektowanym meblu (materiały palne) 

należy bezwzględnie pamiętać, że Quadra Inside Automatic SL 500 lub SL 1000 
NIE wolno montować we wnęce mebla! ���� Niebezpiecze ństwo po żaru!  
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• Nad Quadra Inside Automatic SL 500 lub SL 1000, aż do sufitu pokoju (minimalny 
odst ęp >1000 mm) , nie mogą znajdować się żadne przedmioty. 

• Quadra Inside Automatic SL 500 lub SL 1000 wolno montować wyłącznie w płytach 
górnych/stołowych mebli. (Przykład: komoda, kredens, szafka wysuwana, stół) 

• Quadra Inside należy z zasady przykręcić do płyty górnej/stołowej. 
• Meble z zasady wymagają zakotwienia na stałe do ściany bądź do podłogi i 

zabezpieczenia przez przypadkowym przesunięciem, przewróceniem lub 
uniesieniem. Należy w tym celu dobrać właściwe materiały mocujące. 

• Wszelkie otwory doprowadzające powietrze i tylne kanały wentylacyjny muszą być 
drożne i nie wolno ich zasłaniać, w przeciwnym razie może dojść do nadmiernego 
nagromadzenia się ciepła.����Niebezpiecze ństwo po żaru!  

• Minimalny przekrój otworu na powietrze dolotowe w meblu wynosi 200 cm²  / 400 
cm²  (SL 500 / SL 1000). Tylne kanały wentylacyjne muszą być odpowiednio 
zwymiarowane. 

• Przestrzeni pod obudową Quadra Inside Automatic SL 500 lub SL 1000 (komora 
obudowy, rys. 1) nie wolno wykorzystywać do składowania jakichkolwiek rzeczy. 
Przestrzeń do składowania rzeczy i komorę obudowy należy przestrzennie 
rozdzielić od siebie ślepym pułapem i tylną ścianą. 
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Rys. 1 Przykład szafki wyciąganej 

 
1 Quadra Inside Automatic SL 500 lub SL 

1000 
2 Płyta górna/stołowa 

3 Komora obudowy 

4 Przestrzeń na składowanie rzeczy 

5 Otwór wlotowy powietrza 
200 cm² / 400 cm² (SL 500 / SL 1000) 

6 Wentylacja tylna 

7 Zakotwienie ścienne 
8 Ewentualna stopa cokołu 

 



 
- 14 - 

2.6.1 Wymiary minimalne konstrukcji mebli  

 
 

Rys. 2a Minimalne wymiary płyty górnej/stołowej Quadra Inside Automatic SL 500 z ramą 
 
 

 
 

Rys. 2b Minimalne wymiary płyty górnej/stołowej Quadra Inside Automatic SL 1000 z ramą 
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Rys. 3 Minimalne wymiary komory obudowy 

 

2.6.2 Ochrona przeciwpo żarowa/odst ępy minimalne przy 
ustawianiu mebli 

• Przy ustawianiu indywidualnie zaprojektowanego mebla przy ścianie niepalnej należy 
zachować 150 mm  minimalnego odstępu od ściany z tyłu i z boku. Punktem 
odniesienia jest zewnętrzna krawędź obudowy Quadra Inside Automatic SL 500 lub SL 
1000 (patrz rys. 4 i 5). 

 
Rys. 4 Minimalne odstępy od ściany niepalnej 
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Rys. 5 Minimalne odstępy w rogu pomieszczenia 

 
 

 
Rys. 6 Minimalny odstęp do sufitu 

 

Nad palnikiem nie mog ą się 
znajdowa ć żadne przedmioty. 
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� Musi być zagwarantowana minimalna odległo ść od bocznych palnych elementów 

budowlanych, mebli, dekoracji lub zasłon 1 000 mm  (patrz rys. 7), w celu zapewnienia 
wystarczającej ochrony cieplnej! Nad meblem ebios-fire, aż do sufitu pokoju (min. 
1000 mm) , nie mogą znajdować się żadne przedmioty  (patrz rys. 6)! 

 

 
 

Rys. 7 Minimalne odległości od ściany elementów palnych 
 

2.7 Ogólne wskazówki dotycz ące monta żu w rzemie ślniczo 
wykonanych otwartych komorach 

paleniskowych/paleniskach 

• Indywidualnie wykonane, otwarte palenisko składa się zasadniczo z komory spalania, 
komory obudowy z doprowadzeniem powietrza oraz izolacji bądź występu ściennego. 

• Komory paleniskowej NIE wolno przymykać drzwiczkami. 

• Wszelkie otwory doprowadzające powietrze i tylne kanały wentylacyjne muszą być 
drożne i nie wolno ich zasłaniać, w przeciwnym razie może dojść do nadmiernego 
nagromadzenia się ciepła.����Niebezpiecze ństwo po żaru!  

• Minimalny przekrój otworu na powietrze dolotowe w meblu wynosi 200 cm² / 400 cm²  
(SL 500 / SL 1000). Tylne kanały wentylacyjne muszą być odpowiednio 
zwymiarowane. 

• Płytę podłogową komory paleniskowej (Quadra Inside Automatic SL 500 lub SL 1000) 
należy odpowiednio zwymiarować. 
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A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

 
Rys. 8 Warianty otwartych palenisk 

 
A) Wariant frontowy  
B) Wariant narożny lewy  
C) Wariant narożny prawy 
D) Wariant trójboczny otwarty  
E) Wariant przezroczysty 
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2.7.1 Minimalne wymiary komory paleniskowej wykonan ej 
metod ą rzemie ślnicz ą 

■ Szerokość komory paleniskowej wynosi co najmniej 905 mm (Quadra Inside 
Automatic SL 500) lub 1405 mm  (Quadra Inside Automatic SL 1000). 

■ Wysokość komory paleniskowej wynosi co najmniej 600 mm . 
■ Głębokość komory paleniskowej jest ustalona na 460 mm . 
■ Odstęp od krawędzi przedniej komory spalania do ramy obudowy jest ustalony na 

150 mm . 
■ Szerokość komory obudowy wynosi co najmniej 250 mm . 
■ Przekrój w świetle otworu wlotowego powietrza w komorze obudowy mierzy co 

najmniej 200 cm² / 400 cm² . 
■ Miejsce przechowywania kanistrów z etanolem musi mieć co najmniej wielkość 

określoną w punkcie 2.4. 
 

 
Rys. 9a Wymiary minimalne komory paleniskowej 

 
 

m
in

. 
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Rys. 9b Wymiary minimalne komory paleniskowej z ramą 

 
 

1 Osłona zewnętrzna 
2 Izolacja z wełny mineralnej (wg AGI-Q 132) t ≥ 60 mm  
3 Płyta w wermikulitu lub krzemianu wapnia t ≥ 40 mm  
4 Komora paleniskowa 
5 Otwór wlotowy powietrza 200 cm² / 400 cm² (SL 500 / 

1000) 
6 Komora obudowy 

7 Palnik Quadra Inside Automatic  
8 Szyba szklana (ochronna) 

 
■ Konstrukcja komory paleniskowej jest wykonywana z płyt z wermikulitu albo z 

krzemianu wapnia o grubości co najmniej 40 mm . Wspomniane materiały budowlane 
muszą mieć ogólne zezwolenie Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt) na 
stosowanie do wykonania osłony komory paleniskowej. 

■ Izolację termiczną wykonuje się z mat, płyt lub powłok z krzemianowych materiałów 
izolujących (kamień, żużel oraz włókna ceramiczne), spełniających wymogi materiału 
budowlanego klasy A 1 wg DIN 4102, część 1 o górnej granicy temperatury stosowania 
co najmniej 700°C, w te ście wg DIN 52271 i znamionowej gęstości objętościowej 80 
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kg/m³. Muszą one mieć odpowiedni wskaźnik materiału izolacyjnego wg AGI-Q 132 
(Informacja o grubości materiału termoizolacyjnego na rys. 9a i 9b odnosi się do wełny 
mineralnej, wg AGIQ132). 

■ Należy dopilnować, aby powietrze dolotowe mogło bez przeszkód docierać do komory 
obudowy. Minimalny wolny przekrój dla powietrza dolotowego wynosi 200  cm² / 400 
cm² . W tym celu należy zaprojektować odpowiednie otwory dolotowe. 

 

2.7.2 Ochrona przeciwpo żarowa/minimalne odst ępy w 
rzemie ślniczo wykonanych paleniskach 

 

 
 

Rys. 10 Minimalne odległości od elementów palnych 
 

 

2.8 Zaopatrzenie w powietrze zasilaj ące 

Zakupiony przez Państwa ebios-fire pobiera powietrze do spalania z pomieszczenia, w 
którym jest ustawiony (uzależniony od powietrza w pomieszczeniu). Należy zapewnić, aby 
do tego pomieszczenia docierała wystarczająca ilość świeżego powietrza. Przy 
uszczelnionych oknach i drzwiach (np. w połączeniu z działaniami w celu zwiększenia 
energooszczędności) istnieje możliwość, że doprowadzenie świeżego powietrza nie 
będzie zagwarantowane. Może to z kolei niekorzystnie wpłynąć na dobre samopoczucie, a 
nawet na bezpieczeństwo, lub też na proces palenia. Otwarcie okna umo żliwi dopływ 
wystarczaj ącej ilo ści świeżego powietrza.  
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3 Instrukcja obsługi 

Przed montażem lub pierwszym uruchomieniem EBIOS-FIRE proszę przeczytać dokładnie 
niniejszą instrukcję montażu i obsługi. Należy usun ąć wszystkie przedmioty z EBIOS-
FIRE Quadra Inside Automatic. 
Proszę przestrzegać przepisów o ochronie przeciwpożarowej i substancjach 
niebezpiecznych! 
 
 

3.1 Ogólne wskazówki dotycz ące eksploatacji 

• Małe dzieci, osoby starsze i chore: Jak przy wszystkich otwartych płomieniach 
zaleca się zamocowanie zabezpieczenia (do kupienia w sklepach branżowych jako 
osprzęt) dla tych osób. ����Niebezpiecze ństwo poparzenia!  Nie należy nigdy  
pozostawiać w/w osób bez nadzoru przy palącym się lub dopiero co wygaszonym 
ebios-fire! Proszę zwrócić uwagę powyższej grupie osób na to źródło zagrożenia. 

• Na wolnych powierzchniach ebios-fire nie wolno kłaść lub przechowywać żadnych 
łatwopalnych  przedmiotów . Nie wolno kłaść na kominku prania do wysuszenia. 
Stojaki do suszenia odzieży można ustawiać tylko poza strefą promieniowania (rys. 10) 
����niebezpiecze ństwo po żaru!  

• W efekcie procesu spalania uwalniana jest energia cieplna, co prowadzi do rozgrzania 
palnika, powierzchni obudowy, powierzchni szklanych (w zależności od wersji) oraz 
szyb ochronnych. Odradza się dotykania tych elementów bez odpowiedniego 
zabezpieczenia (np. rękawicy chroni ącej przed wysokimi temperaturami ). 
����Niebezpiecze ństwo poparzenia!  

• Podczas procesu spalania nie wolno nigdy  
pozostawiać ognia bez nadzoru! 

• W przypadku Quadra Inside Automatic SL 500 i SL 
1000 należy dopilnować, aby zamknięte były pokrywy 
obudowy i nasadzone szyby ochronne. 

• Podczas eksploatacji zaleca się otwarcie okna . 

• Używanie kilku dekoracyjnych palenisk etanolowych jest dopuszczalne tylko wówczas, 
gdy przepływ paliwa we wszystkich urządzeniach nie przekracza wartości 0,5 l/h i 
dodatkowo zapewni się wystarczającą wentylację. W tym kontekście proszę 
przestrzegać tabeli w punkcie 2.2 Dane techniczne. 

• Niedopuszczalne  są jakiekolwiek modyfikacje kominków ebios-fire 

• Są to kominki dekoracyjne do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych, 
nieprzeznaczone do ogrzewania ani do ci ągłej eksploatacji ! Mimo to należy 
pamiętać, że produktem ubocznym procesu spalania jest ciepło. Może to prowadzić 
niekiedy do ogrzania przestrzeni, w której się je ustawia. 
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• Jeżeli palnik nie jest używany przez dłuższy czas zaleca się, aby szczelnie zamknąć 
kanistry z etanolem odpowiednią pokrywką i wyjąć zasilacz z gniazdka. 

• NIGDY nie napełniać palnika z zewnątrz / od góry  
����NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA!  

• Zbliżanie paliwa do gorącego lub palącego się jeszcze 
urządzenia kryje w sobie ogromne ryzyko  i należy 
bezwzgl ędnie zaniecha ć takiego postępowania! Proszę 
pamiętać, że w wyniku naładowania elektrostatycznego może wytworzyć się iskra 
wystarczająca do spowodowania zapłonu. 

• W razie przypadkowego rozlania etanolu, należy go natychmiast usunąć jeszcze przed 
zapaleniem palnika! 

• Palnik nadaje się wyłącznie do pracy w pomieszczeniach. Użytkowanie na zewnątrz 
lub w przeciągu jest niedozwolone. 

• Palnik może być używany tylko przy temperaturach otoczenia od +13°C d o +35°C. 

• Wysoka wilgotność powietrza i obroszenie mogą powodować zakłócenia działania 
palnika. Wówczas urządzenie należy wyłączyć lub wcale go nie włączać. 

• Proszę pamiętać, że zdolność oświetleniowa płomieniowa może osłabnąć do tego 
stopnia, że przestaje by ć wyra źnie widoczny . Należy uczulić na to dzieci i innych 
domowników. 

• Mając do czynienia z paliwem i ebios-fire nie wolno pali ć tytoniu . 

W razie nieprzestrzegania tych podstawowych zasad m oże dojść do 
niekontrolowanego zapłonu, prowadz ącego do wybuchu!  
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3.2 Ochrona przeciwpo żarowa 

W strefie promieniowania nie wolno umieszcza ć 
łatwopalnych przedmiotów (dekoracji, elementów odzi eży, 
itp.). Musi by ć zagwarantowana minimalna odległo ść od 
bocznych palnych elementów budowlanych, mebli, 
dekoracji lub zasłon 1 000 mm, w celu zapewnienia 
wystarczaj ącej ochrony cieplnej! Nad paleniskiem, a ż do 
sufitu pokoju (odst ęp od sufitu 1000 mm), nie mog ą 
znajdowa ć się żadne przedmioty.  

 

3.3 Paliwo 

Jako paliwa używa się „bio-etanolu”  (chemiczny wzór C2H6O) o 
zawartości etanolu 96%. Można go nabyć w sklepie branżowym. 
Jest to substancja niebezpieczna wg ADR: klasa 3 PG III, UN 
1170. 
W żadnym wypadku nie nale ży używać innych paliw , jak 
benzyna, spirytus lub inne paliwa płynne ani też mieszać paliwa z 
tymi lub innymi substancjami. Palniki wolno eksploatować 
wyłącznie z przepisowym paliwem, w innym przypadku wygasa 
gwarancja, a efektem może być zagrożenie dla bezpiecznej pracy 
urządzenia. 
Etanol jest cieczą łatwopaln ą, którą należy przechowywać w 
miejscu szczelnie zamkniętym, chronionym przed światłem i z dala od źródeł ognia. 
Zezwala się na przechowywanie maks. 5 litrów w mieszkaniu i maks. 20 litrów w piwnicy. 
Bio-etanol należy trzymać poza zasięgiem dzieci.  
Prosz ę pami ętać, aby u żywać etanolu wył ącznie do palenia i że nie nadaje si ę on do 
spo życia. Prosz ę uważać na dzieci! W razie połkni ęcia natychmiast uda ć się do 
lekarza i pokaza ć mu etykiet ę paliwa.  

 
 

3.4 Uruchomienie 

Urządzenia EBIOS-FIRE-Quadra Inside Automatic SL 500 i SL 1000 
są dostarczane z pustymi wężami dopływowymi, aby uniemożliwić 
wyciek lub wyparowanie etanolu podczas transportu.  
 

 
Ważne uwagi dotycz ące uruchomienia: 

� Okrągłe wyci ęcia na podłu żnym boku obudowy urz ądzenia musz ą 
pozosta ć niezasłoni ęte i nie wolno ich zamyka ć lub zw ężać! Słu żą one 
jako otwory nawiewne.  

� Śruby do regulacji wysoko ści musz ą być zawsze dost ępne. 

Łatwopalny  
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� Droga śrub do regulacji wysoko ści jest ograniczona. Je żeli nie mo żna w 
ten sposób uzyska ć zadowalaj ącego wypoziomowania, wówczas nale ży 
zapewni ć lepsz ą sytuacj ę monta żową za pomoc ą środków 
konstrukcyjnych (np. za pomoc ą podkładki pod ram ę). 

� Podczas pierwszego uruchomienia w ęże są jeszcze puste. Mo że się 
zdarzyć, że podczas zapłonu wewn ątrz palnika nie b ędzie jeszcze 
wystarczaj ącej ilo ści etanolu.  

� Podczas podł ączania i układania zwróci ć uwagę na to, aby w ęże nie były 
zbyt mocno zgi ęte. Bezwzgl ędnie unika ć punktów zgniatania i 
przecierania i napr ężeń! 

� Nigdy nie mocowa ć węży do zewn ętrznej strony obudowy, musz ą wisie ć 
swobodnie. 

� Sprawdzi ć, czy szybkozł ączki s ą dobrze zatrza śnięte przy adapterach 
napełniacza lekko je poci ągając. 

� We wszystkich miejscach poł ączeń węży skontrolowa ć, czy zaciski s ą 
ustawione prawidłowo. W ęże nie mog ą dawać się wyci ągnąć z tulejek 
przez lekkie poci ągnięcie.  

� Kanistry z etanolem nie mog ą być ustawione pod palnikiem. Nigdy nie 
ustawia ć kanistrów powy żej rynny palnika.  

� Urządzenie podł ączać tylko do gniazdka sieciowego zainstalowanego 
zgodnie z przepisami! Gniazdko powinno by ć łatwo dost ępne i posiada ć 
przeł ącznik.  

 

3.4.1 Monta ż i ustawienie 

1. W pierwszej kolejności należy podłączyć będące w zestawie węże do palnika. Do 
tego celu potrzebne są zwykłe kombinerki uniwersalne lub szczypce ze zwężonymi 
końcami. Końcówki węży wsunąć do oporu na tulejki przyłączeniowe na spodzie 
palnika (rys. 1) . Teraz zacisnąć szczypcami znajdujące się na wężu zaciski. 
Następnie wsunąć ściśnięte zaciski na tulejkę przyłączeniową i wąż. Zwolnienie 
szczypiec spowoduje zaciśnięcie się zacisku na tulejce (rys. 2) . Końcówki węży 
powinny być teraz przymocowane do palnika. 

 
2. Podłączyć małą okrągłą wtyczkę niskiego napięcia zasilacza sieciowego do palnika. 

Wtyczka pasuje tylko do odpowiedniego gniazdka na dole. Znajduje się ono na 
końcu palnika, po przeciwnej stronie przyłącza węży. (Rys. 3)  

 
3. Umieścić Quadra Inside Automatic SL 500 lub SL 1000 w przygotowanym otworze 

w płycie górnej/stołowej. W tym celu najpierw w otworze umieścić ramę 
montażową. Następnie włożyć palnik do ramy montażowej tak, aby spoczywał na 
śrubach w narożnikach. (Rys. 4)  

 
Uważać na to, aby nie zakleszczy ć lub uszkodzi ć węży i kabli. Skontrolowa ć, czy 
wkład palnika stoi poziomo i upewni ć się, że okr ągłe wyci ęcia na obudowie palnika 



 
- 26 - 

(na podłu żnym boku z prawej i lewej strony) s ą odsłoni ęte i niezakryte.  
 

� Wypoziomowanie prosz ę sprawdza ć za pomoc ą poziomnicy tylko 
wówczas, gdy palnik jest zimny 

� Śruby do regulacji wysoko ści musz ą być zawsze dost ępne 
� Droga śrub do regulacji wysoko ści jest ograniczona. Je żeli nie mo żna w 

ten sposób uzyska ć zadowalaj ącego wypoziomowania, wówczas nale ży 
zapewni ć lepsz ą sytuacj ę monta żową za pomoc ą środków 
konstrukcyjnych (np. za pomoc ą podkładki pod ram ę). 

 
4. Zdjąć pokrywki z pełnych kanistrów z etanolem. Następnie przykręcić adapter 

napełniacza do pojemnika. Końcówka węża z metalową tulejką zasysającą powinna 
leżeć na dnie kanistra, aby zagwarantować, że pojemnik zostanie opróżniony 
możliwie do końca. W przypadku stosowania innych pojemników niż 5-litrowe 
kanistry oferowane przez firmę Spartherm, należy zamówić odpowiednie adaptery 
napełniacza i ewentualnie dłuższe węże. 

5. Połączyć węże ssące z adapterami za pomocą szybkozłączek. (Rys. 5)  
 Jeżeli chcą Państwo używać tylko jednego pojemnika, należy zdjąć szybkozłączkę 

z nieużywanego adaptera lub zawiesić adapter napełniacza w pustym kanistrze. 
6. Umieścić będące w zestawie szklane szyby w gniazdach na górze. (Rys. 6)  
7. Podłączyć zasilacz do gniazdka sieciowego. 
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Rys. 1 
Zacisk węża 

Rys. 2 

Rys. 3 Rys. 4 

Rys. 5 Rys. 6 
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3.4.2 Uruchomienie EBIOS-FIRE 

1. Wcisnąć przycisk na górze urządzenia. Służy on do włączenia trybu czuwania. 
Przyciskiem tym można też w każdej chwili wyłączyć urządzenie. (Rys. 8)  

 

 
 
2. Wcisnąć górny przycisk pilota zdalnego sterowania (rys. 9) . Aby wyłączyć, należy 

wcisnąć ten przycisk ponownie. 
 
3. Zaświeci się czerwona obwódka przycisku na górze palnika. Brenner wyśle dwa 

krótkie sygnały dźwiękowe, a następnie rozpocznie sekwencję zapłonu. 
 Palnik wykonuje jednocześnie procedury pompowania i zapłonu. Etanol zbiera się 

początkowo w środku rynny palnika i tutaj, przy odpowiednim poziomie, zostanie 
zapalony. Następnie płonący etanol powinien równomiernie się rozprowadzić, głównie 
w kierunku przełącznika. Należy zaczekać, aż skończy się pompowanie i zapalanie. 

 
� Nigdy nie schyla ć się, szczególnie nie podczas fazy zapłonu, z głow ą nad 

rynn ą palnika! 
� Utrzymywa ć bezpieczny odst ęp 1 metra od urz ądzenia, a ż do zapalenia 

paliwa. 
� Szczególnie w przypadku zimnego paliwa, płomienie s ą początkowo prawie 

niewidoczne. W miar ę rozgrzewania si ę rynny palnika płomienie staj ą się 
wyższe i ja śniejsze.  

 
4. Jeżeli po rozgrzaniu poziom na jednym końcu rynny palnika jest wyraźnie wyższy, niż 

na drugim końcu, należy kluczem imbusowym wyregulować śruby nastawcze w ramie. 
 
 Wskazówka: Koniec palnika, gdzie jest zainstalowany przełącznik, może wykazywać 

wyższy poziom niż koniec bez przełącznika. W ten sposób gwarantuje się, że w czasie 
spadku poziomu czujnik w odpowiednim czasie uruchomi uzupełnianie. 

 
� Nie dokonywa ć regulacji przy pal ącym si ę palniku! Nigdy nie schyla ć się 

bezpośrednio nad rynn ę palnika!  
 

Rys. 8 Rys. 9 

Przycisk ON/OFF 
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5. Zapłon zakończy się automatycznie po niedługim czasie. Jeżeli do tej pory paliwo nie 
zapaliło się, należy wyłączyć urządzenie i po 10 sekundach włączyć ponownie. W ten 
sposób sekwencja zapłonu uruchomi się ponownie. 

 Sytuacja ta może występować przy pierwszym uruchomieniu, po dłuższym 
nieużywaniu lub przy niższej temperaturze etanolu. 

 Jeżeli podczas drugiej próby paliwo nie jest wprowadzane do rynny lub nie zapala się, 
wyłączyć urządzenie. Wyjąć zasilacz z gniazdka sieciowego i skontaktować się z 
działem obsługi klienta. 

 

 
 

Dla własnego bezpiecze ństwa prosimy nie zapala ć palnika 
ręcznie!!!  

 

3.4.3 Kontrola przy pierwszym uruchomieniu 

Jeżeli uruchomienie nie jest udokumentowane za pomocą odpowiedniego formularza, 
proszę odpowiedzieć na następujące pytania: 
 

• Czy urządzenie jest nieuszkodzone? 
 

• Czy osprzęt jest kompletny? 
 

• Czy podczas montażu w meblach zapewniony został odpowiedni dopływ 
powietrza? 

 
• Czy wszystkie odległości są zachowane zgodnie z wymaganiami? 

 
• Czy kanistry stoją poniżej palnika? 

 
• Czy wszystkie węże i połączenia są szczelne? 

 
• Czy działa wskaźnik pracy (czerwona obwódka przełącznika)? 

 
• Czy etanol dochodzi do rynny palnika? 

 
• Czy działają obie pompy (druga pompa zostanie włączona dopiero po opróżnieniu 

pierwszego pojemnika)? 
 

• Czy obie elektrody zapłonowe wytwarzają iskrę? 
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• Czy etanol rozchodzi się równomiernie po całej rynnie palnika? 
 

• Czy obraz płomienia jest równomierny? 
 

• Czy temperatury otaczających powierzchni są niekrytyczne (ewentualnie 
zmierzyć)? 

 

3.5 Uzupełnianie i wymiana paliwa 

• NIE WOLNO napełniać palnika przez rynnę! 
 

• Podczas wymiany pojemników zachować możliwie jak największy odstęp od 
gorących części i źródeł zapłonu! 

 
����NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA! 

 

     
Odkręcić pokrywkę nowego, pełnego pojemnika (rys. 10) . Wyciągnąć szybkozłączkę z 
węża przy kanistrze (rys. 11)  i wykręcić pokrywkę z końcówką węża z pustego zbiornika. 
Wyjąć adapter napełniacza do góry z pustego pojemnika (rys. 12)  i umieścić wąż ssący 
ponownie w pełnym pojemniku (rys. 13) . Przykręcić adapter napełniacza na górze 
pełnego pojemnika (rys. 14) . Podłączyć szybkozłączkę z powrotem do adaptera 
napełniacza (rys. 15) . 
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Rys. 10 Rys. 11 

Rys. 12 Rys. 13 

Rys. 14 Rys. 15 
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3.6 Unieruchomienie na dłuższy czas 

W celu bezpiecznego unieruchomienia wyjąć zasilacz z gniazdka sieciowego, wcisnąć 
przełącznik na palniku lub górny przycisk na pilocie zdalnego sterowania. 
Czerwona LED sygnalizująca stan pracy zgaśnie po kilku sekundach. Pozostały w palniku 
etanol powinien wypalić się po ok. 5-10 minutach. 
Przed unieruchomieniem na dłuższy czas należy wyjąć węże z pojemników jeszcze przed 
wyłączeniem i poczekać na sygnał, że oba kanistry są puste. W ten sposób zapewnia się, 
że węże w większości zostaną opróżnione. Następnie należy zamknąć pojemniki 
szczelnymi pokrywkami (nie adapterem napełniacza). Z adapterów napełniacza należy 
wyciągnąć szybkozłączki. 

 
4 Konserwacja, czyszczenie i pielęgnacja 

• Z czyszczeniem nale ży zaczeka ć do ostygni ęcia urz ądzenia (co najmniej 1 
godzina)! 

• Kontrol ę i czyszczenie urz ądzenia nale ży przeprowadza ć raz w miesi ącu. 
 
Z biegiem czasu w rynnie palnika tworzą się różne osady. Można je usuwać w stanie 
wystudzonym pędzelkiem, szczotką lub szmatką, a następnie wybrać z rynny palnika 
odkurzaczem. Ważne jest, aby rynna palnika była zawsze utrzymywana w czystości i bez 
luźnych cząstek, gdyż w przeciwnym razie może dochodzić do nieprawidłowego działania 
pomiaru poziomu. 
Na sąsiednich powierzchniach i na rowkowanej płycie pokrywy mogą po jakimś czasie 
tworzyć się plamy od spalonego etanolu. Te pozostałości można zmyć w stanie 
wystudzonym  wilgotną szmatką lub płynem do mycia szyb. 
Regularnie  usuwać kurz, ponieważ cząsteczki kurzu mogą spłonąć lub zwęglić się. To 
może powodować zanieczyszczenia pomieszczenia, w którym zostało ustawione 
urządzenie, jak również umeblowania. 
 
Podczas czyszczenia skontrolować także prawidłowość działania urządzenia, sprawdzając 
następujące komponenty: 

• Szczelność wszystkich węży, pojemników i połączeń 
• Stan węży 
• Uszkodzenia lub odkształcenia urządzenia 
• Czystość i swoboda otworów wentylacyjnych 
• Działanie pilota zdalnego sterowania, zapłonu i pomp 

 

4.1 Kominek i szyba szybko i nieregularnie pokrywa się 
sadzą 

Jeśli sytuacja taka nie występuje od samego początku, proszę sprawdzić poniższe punkty: 
• Czy używane jest właściwe paliwo? 
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• Czy w pomieszczeniu jest przeciąg? 
 

4.2 Przykry zapach 

• Czy w wyłączonym palniku znajduje się paliwo? 
• Może podczas nalewania doszło do rozlania paliwa? 
• Czy wentylacja jest wystarczająca? 
• Czy w rynnie palnika nie znajdują się cząstki lub inne ciała obce? 
• Czy ten zapach występuje również przy innych rodzajach etanolu? 
 

4.3 Obraz płomienia zmienia si ę 

• Czy używane jest właściwe paliwo? 
• Czy zachowano wszystkie odstępy bezpieczeństwa? 
• Czy pomieszczenie jest wystarczająco wentylowane? 
• Czy miejsce ustawienia jest chronione przez przeciągami? 
• Czy okrągłe otwory wentylacyjne są wolne? 
• Temperatura otoczenia jest poniżej 13°C lub powy żej 35 °C? 
• Czy urządzenie stoi prawie poziomo lub czy etanol rozchodzi się równomiernie na całej 

długości rynny palnika? 
 

4.4 Palnik nie pali się 

• Czy na przełączniku świeci się czerwona obwódka? 
• Widać iskry zapalające w środku rynny palnika? 
• Czy w pojemnikach jest etanol? 
• Czy można zaobserwować w wężach, że etanol jest pompowany? Czy jest etanol w 

rynnie palnika? 
• Czy temperatura otoczenia lub etanolu jest niższa niż 12 °C? Etanol tworzy palne gazy 

dopiero w temperaturze od 13 °C. 
 

4.5 Palnik nagle gaśnie 

• Palnik wyłącza się automatycznie po 8 godzinach, aby uniknąć przypadkowej pracy w 
trybie ciągłym. (czerwona obwódka przełącznika świeci się nadal, możliwe jest 
ponowne uruchomienie) 

• Przerwane zasilanie elektryczne (musi się świecić czerwona LED na zasilaczu)? Po 
awarii zasilania Quadra Inside Automatic SL 500 i 1000 wymagają ponownego 
uruchomienia. 

• Czy palnik jest prawidłowo zainstalowany i czy otwory doprowadzające i 
odprowadzające są utrzymane zgodnie z instrukcją? Aby uniknąć przegrzania Quadra 
Inside Automatic SL 500 i 1000 wyłącza się przy zbyt wysokich temperaturach 
obudowy. Czerwone podświetlenie przełącznika gaśnie, ponowne uruchomienie jest 
możliwe dopiero po wystudzeniu. 
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• Ogień jest zgaszony i po wielu minutach etanol jest pompowany do rynny palnika. 
Czerwona obwódka przełącznika świeci się. Proszę poinformować dział obsługi klienta. 

 

5 Ogólne warunki gwarancji 

5.1 Zakres stosowania 

Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji obowiązują w relacji producenta, firmy Spartherm 
Polska, do partnera / pośrednika handlowego. 
Nie pokrywają się z warunkami zawierania umów i gwarancji, które partner / pośrednik 
handlowy może przekazać swoim klientom w indywidualnych przypadkach. 
 

5.2 Generalne informacje 

Niniejszy produkt jest produktem wysokiej jakości wyprodukowanym zgodnie z 
najnowszym stanem techniki. Użyte materiały zostały starannie wybrane i tak jak i cały 
nasz proces produkcji są objęte stałą kontrolą. Do zabudowy tego produktu niezbędna jest 
szczególna wiedza specjalistyczna. Z tego względu nasze produkty mogą być montowane 
i uruchamiane tylko przez specjalistów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 
 

5.3 Okres gwarancji 

Ogólne warunki gwarancji obowiązują tylko na terenie Republiki Federalnej Niemiec i Unii 
Europejskiej. Okres obowiązywania i zakres gwarancji jest udzielany w ramach tych 
warunków niezależnie od gwarancji ustawowej, która pozostaje nienaruszona. 
 
Firma Spartherm Polska udziela 24 miesi ęcznej gwarancji na urządzenia ebios-fire 
(Solitär i wkłady) 
 
Firma Spartherm Polska udziela 6 miesi ęcznej  gwarancji na części zużywalne w obrębie 
ognia, jak szamot, wermikulit, ruszt, uszczelki i ceramika szklana. 
 

5.4 Warunek ważności gwarancji 

Okres obowiązywania gwarancji biegnie od daty dostawy do partnera / pośrednika 
handlowego. Wymaga on udokumentowania, np. fakturą z potwierdzeniem dostawy 
partnera / pośrednika handlowego. Zgłoszenie reklamacji wymaga przedłożenia karty 
gwarancyjnej danego produktu. Bez przedłożenia tych dowodów nie jesteśmy zobowiązani 
do świadczenia gwarancji. 
 

5.5 Wyłączenie gwarancji 

Gwarancja w okresie gwarancyjnym nie  obowiązuje w następujących przypadkach: 
- Zużycie: Knoty / mata palnikowe z powodu obciążenia termicznego. 
- Powierzchnie zewnętrzne:  
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Odbarwienia bądź zmiany optyczne na powierzchnia kominka i/lub palnika, 
spowodowane obciążeniem lub przeciążeniem termicznym. 

- Szyby szklane:  
zabrudzenia sadzą lub przypalone pozostałości spalonych materiałów, jak również 
przebarwienia lub inne zmiany optyczne wskutek obciążenia termicznego. 

- Używanie niewłaściwego paliwa 
Dla urządzenia ebios-fire zalecamy bioetanol firmy Spartherm o stężeniu powyżej 96 
%. 

 
- Nieodpowiedni transport i / lub nieodpowiednie składowanie 
- Części kruche jak np. szkło i ceramika. 
- Nieodpowiednia obsługa i / lub użytkowanie 
- Nieodpowiednie napełnianie urządzenia 
- Niewłaściwa budowa/montaż urządzenia, brak konserwacji. 
- Nieprzestrzeganie instrukcji montażu i obsługi  
- Stwierdzenie zmian technicznych w urządzeniu dokonanych przez obce osoby 

 
5.6 Usuni ęcie wad - naprawa 

Niezależnie od gwarancji ustawowej, która w czasie obowiązywania wymaganych przez 
prawo terminów gwarancji ma pierwszeństwo przed gwarancją deklarowaną przez 
producenta, w ramach niniejszej gwarancji usuwamy nieodpłatnie wszystkie usterki 
spowodowane wadliwym materiałem lub powstałe z winy producenta przy jednoczesnym 
spełnieniu pozostałych warunków gwarancji deklarowanej. 
W ramach niniejszej gwarancji zastrzegamy możliwość usunięcia wady albo bezpłatnej 
wymiany urządzenia. Pierwszeństwo ma usunięcie wady. Niniejsza gwarancja 
jednoznacznie nie obejmuje dalszych odszkodowań, które wykraczają poza gwarancję 
ustawową. 
 

5.7 Przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji 

W przypadku skorzystania z usługi z tytułu gwarancji deklarowanej, czy to usunięcia wady, 
czy wymiany urządzenia, odpowiednio wydłuża się okres obowiązywania gwarancji dla 
tego urządzenia lub komponentu, który został wymieniony. 
 

 

5.8 Części zamienne 

Można stosować wyłącznie części zamienne wyprodukowane przez producenta lub przez 
niego zalecane. 
 

5.9 Odpowiedzialno ść 

Szkody i roszczenia odszkodowawcze, których przyczyną nie jest wadliwie dostarczone 
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urządzenie firmy Spartherm Polska, są wykluczone i nie są objęte niniejszą gwarancją. 
Wyjątek stanowią zachodzące w danym przypadku roszczenia gwarancyjne przewidziane 
ustawowo. 

 
5.10 Uwaga końcowa 

Niezależnie od niniejszych warunków i deklaracji gwarancji nasi sprzedawcy i partnerzy 
handlowi służą Państwu pomocą i radą. Prosimy o zlecanie regularnych przeglądów 
Państwa urządzeń autoryzowanym firmom instalacyjnym / zdunom. 
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6 Rysunki wymiarowe 
Quadra Inside Automatic SL500 z ram ą 

 

 

 
Detal A 
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Quadra Inside Automatic SL 1000 z ram ą  
 

 

 
Detal B 

 
Prawa własności w zakresie produkcji i projektu są wyraźnie zastrzeżone i podlegają pełnej ochronie zgodnie z §§ 823, 
826, 1004 niem. k.c. (BGB) Powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie bez upoważnienia – w całości lub częściowo –  
będzie ścigane zgodnie z prawem cywilnym i karnym z §§ 2 ust. 7, 96 i nast. oraz 106 i nast. niem. ustawy o prawach 
autorskich, a także ewentualnie 1, 3, 4, 18 i 19 niem. ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji (UWG). W 
odniesieniu do roszczeń prawnych oraz korzystania obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży i dostaw. 
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7 Informacje dla wykonawców i sprzedawców 
dotyczące instalacji kominkowych z pojedynczymi 
palnikami EBIOS QUADRA INSIDE AUTOMATIC 

SL 
Systemy palnikowe EBIOS QUADRA INSIDE AUTOMATIC są wyposażone w bezpieczne 
palniki do kominków dekoracyjnych na bioetanol. 
 
We wszystkich systemach palnikowych EBIOS QUADRA INSIDE AUTOMATIC firmy 
Spartherm ciekły etanol w rynnie palnika jest odseparowany wężami od zapasu etanolu w 
pojemnikach zewnętrznych. W listwie palnikowej zawsze znajduje się tylko niewielka ilość 
palnej cieczy, która spala się w ciągu 5-10 minut. 
 
Konstrukcja palników EBIOS QUADRA INSIDE AUTOMATIC została opracowana zgodnie 
z najnowszym stanem techniki. Palniki dysponują cechami bezpieczeństwa 
gwarantującymi niezawodną i bezproblemową eksploatację. 
 
Aczkolwiek systemy palników EBIOS QUADRA INSIDE AUTOMATIC służą do celów 
dekoracyjnych, ich produktem ubocznym jest także ciepło. Wynika ono ze spalania 
etanolu, który z jednej strony tworzy dekoracyjny płomień, z drugiej zaś ciepło ok. 3.300 W 
(Quadra Inside Automatic SL 500 o zużyciu ok. 0,5 litra na godzinę) względnie 6600 W 
(Quadra Inside Automatic SL 1000 o zużyciu ok. 1 litra na godzinę). Pomimo że palniki 
oddają ciepło, to zgodnie z obowiązującymi przepisami nie są urządzeniami grzewczymi i 
nie są do tego celu przeznaczone pod względem technicznym. 
 
Zarówno przed pierwszym montażem, jak też przed uruchomieniem systemów 
palnikowych EBIOS QUADRA INSIDE AUTOMATIC proszę dokładnie przeczytać 
„Instrukcję montażu i obsługi“, w szczególności wskazówki bezpieczeństwa i zasady 
wentylacji. 
 
W przypadku własnych konstrukcji instalacji kominowych zalecamy Państwu mierzenie 
temperatury w trakcie eksploatacji. Używa się do tego odpowiednich termometrów 
kontaktowych albo też cyfrowych urządzeń laserowych do pomiaru temperatury (np. 
VOLTCRAFT® IR 900-30S termometr na podczerwień, zakres pomiarowy od -50 do +900 
°C). 
 
Do pomiarów przy komorach spalania ze szkła (ewentualnie przegrody w gabinetach spa i 
wellness czy restauracjach, hotelach itp.) nakleja się odpowiednie punkty pomiarowe. 
Należy stosować się do wskazówek w instrukcji posiadanego urządzenia do pomiaru 
temperatury. 
W przypadku własnych konstrukcji kominkowych z systemami palników EBIOS QUADRA 
INSIDE AUTOMATIC zalecamy sporządzenie własnych instrukcji obsługi dla Państwa 
produktów, umieszczenie w nich zmierzonych temperatur i przekazanie sprzedawcy lub 
pierwszemu użytkownikowi. 
 
Indywidualne zabudowy instalacji kominkowych z systemami palnikowymi EBIOS 
QUADRA INSIDE AUTOMATIC nie mogą być ozdabiane sezonowymi artykułami 
dekoracyjnymi jak łańcuchy lampek, szale i serwety itp., z ozdobami bożonarodzeniowymi 
i wielkanocnymi włącznie. W ten sposób zamyka się kanały wentylacyjne. 
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Nasza „Instrukcja montażu i eksploatacji“ może tylko udzielić wskazówek dotyczących 
podstawowej obsługi i zasady działania palnika EBIOS QUADRA INSIDE AUTOMATIC i 
musi zostać uzupełniona w Państwa instrukcji o cechy szczególne Waszego produktu 
końcowego. 
 
Uwagi dotyczące zastosowania i bezpieczeństwa są elementarną częścią składową 
umowy sprzedaży i generalnie zawarte w zakresie dostawy Spartherm. 
 
W przypadku utraty prosimy o zamawianie ich bezpośrednio u nas.
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8 Oświadczenie konstruktora indywidualnie 
wykonanej instalacji płomienia dekoracyjnego z 

palnikiem EBIOS QUADRA INSIDE AUTOMATIC 
na bioetanol jako pojedynczym komponentem 

 
• Podpisujący przejmuje wyłączną odpowiedzialność za prawidłową i bezpieczną 

eksploatację. 
 
• Podpisujący potwierdza, iż przeczytał, zrozumiał i przyjął do wiadomości wszystkie 

treści dołączonych informacji o produkcie i wskazówek zastosowania. 
 
• Podpisujący zobowiązuje się do sporządzenia własnej instrukcji do zbudowanej 

przez siebie instalacji kominka dekoracyjnego z palnikiem EBIOS Quadra Inside 
Automatic i do przekazania tej instrukcji użytkownikowi wraz z tą instalacją. 

 
• Podpisujący zobowiązuje się do gruntownego przeszkolenia użytkownika w 

zakresie obsługi kominka dekoracyjnego zwracając jednocześnie uwagę także na 
możliwe niebezpieczeństwa. 

 
• Palnik EBIOS Quadra Inside Automatic jest dostarczany tylko po odesłaniu 

podpisanego oświadczenia, względnie tylko wtedy może być instalowany. 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------  --------------------------------------- 
 
Miejscowość, data  Podpis / pieczątka 
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9 Notatki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: Starannie przechowywa ć! 
Proszę zachować niniejszą instrukcję, jak również ważny i wyraźnie datowany dowód 
zakupu, proszę udostępnić te dokumenty naszym monterom przy jakichkolwiek pracach 
serwisowych. 


