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INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

Piec Wolnostojący  
Brive 371120

UWAGA! Aby zapobiec ryzyku pożaru, to urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami i regułami  
technicznymi, o których mowa w instrukcji. Jego montaż musi być wykonany przez profesjonalistę lub osobę wykwalifikowaną.
Urządzenie jest zgodne z normą EN 13240 i posiada certyfikat CE

1 1

mailto:biuro@godin.com.pl
http://www.godin.com.pl/


DANE TECHNICZNE

Moc nominalna: 12 kW
Sprawność: 75,5 %
Przepływ masy spalin: 14,4 g/s
Średnia temperatura spalin: 279 ºC
Emisja CO: 0,2 %
Emisja CO2: 8,90%
Waga: 265 kg
Średnica wylotu spalin: 200 mm
Wylot spalin: do góry lub do tyłu
Regulacja biegu spalania: ręczna
Paliwo: drewno grzewcze o wilgotności do 20%. Jako paliwo zastępcze można używać 

brykietów z węgla brunatnego. Wszelkie inne rodzaje paliwa są zabronione.
Czas spalania 2,57 kg drewna o wilgotności 
16% i mocy kalorycznej 14,485 MJ/kg 

- przy biegu normalnym: 52 min
Spalanie przy biegu normalnym: 4,72kg/h
Długość polan: do 60 cm
Minimalna odległość od materiałów palnych

- z boków: 20 cm
- z przodu: 150 cm
- z tyłu: 40 cm

CZĘŚĆ PRZEZNACZONA DLA INSTALATORA

Zawsze należy przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscu gdzie urządzenie jest instalowane.
W pierwszej kolejności należy się upewnić czy przewód kominowy jest odpowiedni.
Silne promieniowanie cieplne emitowane z pieca przez szybę witroceramiczną wymaga oddalenia wszystkich materiałów, które mogą być 
uszkodzone lub odkształcone pod wpływem ciepła (meble, tapety, boazeria)

KOMIN I ŁĄCZENIE Z PRZEWODEM KOMINOWYM:
Rola przewodu kominowego jest zasadnicza. Jego jakość warunkuje końcowy rezultat gdyż zapewnia on dopływ powietrza do spalania i  
odprowadzenie spalin. Większość niedogodności odczuwanych podczas użytkowania jest spowodowana wadami przewodu kominowego. 
Uwag na ten temat nigdy za wiele... 
Nie można zadowolić się odwołaniem do wyników uzyskiwanych z poprzednim urządzeniem, którego zapotrzebowanie na powietrze 
mogło być całkiem inne. 
- dobry komin musi być zbudowany z materiałów słabo przewodzących ciepło i nie może się łatwo wychładzać
- minimalna przekrój komina dla urządzeń działających przy drzwiach zamkniętych to 150 mm pod warunkiem, że obowiązujące przepisy 
nie stanowią inaczej. Tam gdzie to możliwe zalecamy używanie komina o wewnętrznej średnicy 180 mm.
-  nie  jest  dopuszczalne  żadne  zmniejszenie  tego  przekroju,  nawet  przy  wylocie  gdyż  mogłoby  to  ograniczyć  przepływ  spalin  i  
spowodować wydostawanie się dymu do pomieszczenia w momencie otwierania drzwi.
- komin musi zaczynać się w pomieszczeniu, gdzie jest zainstalowane urządzenie.
- przewód kominowy musi być idealnie szczelny i być zbudowany z materiałów dopuszczonych do urządzeń na paliwo stałe.
- przewód kominowy nie może być niższy niż 5 m i jego szczyt musi   przewyższać  kalenicę lub wszystkie inne przeszkody znajdujące 
się w odległości mniejszej niż 8 m. od komina o co najmniej 40 cm. Wylot komina musi być odetkany i bez zwężenia.
- ewentualne odchylenia komina od pionu muszą być bardzo łagodne.
- ciąg komina musi zawierać się między 12 a 15 Pa przy biegu normalnym i może spadać o około 5 Pa przy spalaniu zwolnionym. W 
żadnym wypadku ciąg nie może zejść poniżej 12 Pa przy biegu normalnym – powodowałoby to bardzo złe działanie urządzenia.

Jeśli podciśnienie jest za duże, należy przewidzieć zainstalowanie regulatora ciągu. Jeśli podciśnienie jest niewystarczające należy 
spełnić wymagania dotyczące komina wymienione powyżej.
- Jeśli przekrój przewodu kominowego jest za duży, za duża jest jego przestrzeń, którą trzeba ogrzać i nie można uzyskać normalnego  
ciągu. W takim wypadku należy wykonać tubo-wanie przewodu kominowego przy użyciu produktów atestowanych na paliwo stałe.  
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Właściwości  rury,  która  ma być  użyta  do  zwężenia  komina powinny być  ocenione  przez  specjalistę  na  podstawie obowiązujących  
przepisów i reguł sztuki.
- Usunąć zakończenia komina, w których powierzchnia przekroju wylotu jest mniejsza niż 2,5 dm2

- Zaleca się, by szczelny czyszczak znajdował około 50 cm poniżej osi rury dymowej.
- Przed wykonaniem łączenia z przewodem kominowym należy się upewnić, że jest on całkowicie czysty. Jeśli to potrzebne, należy 
wykonać czyszczenie.
- Urządzenia powinny być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami i przez wykwalifikowanego pracownika. W szczególności  
należy przestrzegać obowiązujących norm krajowych.
-  Wyciągi  kuchenne  używane  w  tym  samym  pomieszczeniu  lub  w  tej  samej  otwartej  przestrzeni  co  piec  kominkowy mogą  w 
niebezpieczny sposób zakłócać jego działanie
- Jednoczesne działanie innych pieców w tej samej otwartej przestrzeni co piec kominkowy może powodować zaburzenia ciągu.
- Nigdy nie zatykać dopływów powietrza do pomieszczenia. Należy je umieścić w taki sposób, by ich zatkanie było trudne. Urządzenie  
używa  do  spalania  powietrza,  które  pobiera  z  pomieszczenia  –  należy  zatem  zapewnić  zasilanie  pieca  przez  doprowadzenie 
wystarczającej ilości powietrza zewnętrznego.
- Piec można podłączyć tylko do pojedynczego przewodu kominowego. Dysza wylotu spalin z urządzenia jest zamontowana fabrycznie z 
tyłu (chyba, że w danym modelu nie ma takiej opcji).  Można podłączyć piec bezpośrednio do przewodu kominowego przy pomocy 
poziomego odcinka rury. Piece, w których jest taka opcja, można po przełożeniu dyszy łączyć z przewodem kominowym od góry

WAŻNE:
- Sprawdzić, czy podłoga ma wystarczającą nośność. Jeśli to konieczne należy wykonać płytę rozkładającą ciężar lub przedsięwziąć inne  
adekwatne środki.
- jeśli podłoga jest zbudowana z materiałów palnych, należy ja odpowiednio zabezpieczyć, przy pomocy izolującej,  niepalnej  
płyty, wychodzącej co najmniej 40 cm przed urządzenie.
- używać rur o średnicach przewidzianych dla każdego typu pieca (patrz tabela), raczej emaliowanych, gdyż ich odporność na korozję jest 
znaczna.  W  przypadku  słabego  ciągu  rury  łączące  z  przewodem kominowym powinny być  jak  najkrótsze,  by  spaliny  nie  traciły 
temperatury potrzebnej do uzyskania ciągu.
 - ściana z tyłu urządzenia nie może zawierać elementów palnych. Jeśli takie są, należy je  odpowiednio zabezpieczyć przy użyciu  
materiałów niepalnych. Bezpieczna odległość, którą należy zachować od materiałów palnych za urządzeniem to co najmniej 30 cm.
- ściany po lewej i prawej stronie urządzenia powinny być oddalone od niego o co najmniej 30 cm jeśli zawierają materiały palne
- w przypadku tradycyjnej kozy sufit musi się znajdować co najmniej 80 cm nad urządzeniem
- Piece promieniują ciepło, w związku z tym wszelkie materiały palne (krzesła, kanapy itp.) należy odsunąć od przodu urządzenia o co  
najmniej 150 cm

ŁĄCZENIE Z PRZEWODEM KOMINOWYM
Łączenie należy wykonać zgodnie z  obowiązującymi normami zachowując w szczególności  bezpieczną odległość między wnętrzem 
przewodu łączącego z kominem i komina a wszelkimi materiałami palnymi. Odległość ta zależy od właściwości przewodu kominowego, 
jego  przepuszczalności  termicznej  i  klasy temperaturowej.  Żadne łączenia nie mogą znajdować się w płaszczyźnie stropu – należy  
zastosować przedłużenie.

OTOCZENIE URZĄDZENIA 
Urządzenie musi obowiązkowo stać na cokole lub stopie i powinno być dodatkowo przymocowane do ściany. 
W przypadku ścian zawierających palna izolację (np. styropian) należy obowiązkowo wyciąć izolację na całej wysokości ściany i na 
szerokość urządzenia + 30 cm szerzej z każdej strony.
Wycięcie  należy wypełnić  materiałem niepalnym będącym izolatorem termicznym o  dobrej  wytrzymałości  mechnicznej,  np.  beton 
komórkowy o grubości powyżej 7 cm. Należy dobrze połączyć wszystkie elementy tworzące ścianę.
W przypadku ścian zawierających wentylację, należy zachować tą właściwość przy budowie ściany wzmacniającej.
W przypadku lekkich ścianek palnych lub niepalnych należy wykonać wycięcie na szerokości równej szerokości urządzenia + 30 cm z  
każdej strony i na całej wysokości. Wycięcie należy wypełnić stabilną ścianą z materiału niepalnego o grubości co najmniej 7 cm.
W każdym przypadku niepalna ściana powinna być pokryta izolacją.

Doprowadzenie świeżego powietrza do pomieszczenia. 
Jeśli dostęp powietrza do pomieszczenia jest niewystarczający np. gdy mieszkanie jest wyposażone w klimatyzację lub wentylację 
mechaniczną, dodatkowe doprowadzenie powietrza specjalnie do kominka jest obowiązkowe. Ujęcie powietrza musi być położone bądź 
bezpośrednio na zewnątrz, bądź w pomieszczeniu otwartym i być wyposażone w kratkę.   
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Wylot czerpni powietrza (wewnątrz pomieszczenia) musi być umieszczony bezpośrednio w obudowie kominka, lub najbliżej jak to jest  
możliwe i  być  wyposażony w przepustnicę.  Powierzchnia  czerpni  powietrza  ma być  równa jednej  czwartej  powierzchni  przekroju 
przewodu kominowego, ale co najmniej 200 cm2.

PRZYGOTOWANIE PIECA
Przed instalacją pieca należy go sprawdzić w celu usunięcia ewentualnych anomalii mogących powstać podczas transportu, przeładunku 
itp.

CZĘŚĆ PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA 

Przed użyciem urządzenia
Należy zachować 2-3 dniowy okres schnięcia, aby pozwolić na odparowanie wilgoci zgromadzonej w niektórych częściach obudowy 
(łączenie z przewodem kominowym, przewód kominowy itd.).
Po upływie tego okresu można przystąpić do pierwszego rozpalania, dokładając umiarkowaną ilość drewna i przymykając dopływy 
powietrza aby ograniczyć intensywność ognia. Pozwoli to na stopniowe rozgrzewanie się urządzenia oraz zapobiegnie szybkiej dylatacji i 
szokom termicznym. 
Podczas pierwszych rozpaleń z urządzenia może wydobywać się woń spowodowana wypalaniem się nadmiaru farby, którą jest pokryte. 
Aby to przezwyciężyć należy po okresie suszenia kilka razy intensywnie zapalić w piecu. Ten moment jest bardzo istotny ponieważ farba, 
która się uplastycznia jest szczególnie wrażliwa na zadrapania i zabrudzenia. Jednocześnie wyciekanie wody z cegieł szamotowych może 
spowodować wypływanie kondensatów pod urządzenie. Należy w związku z tym przewidzieć środki zapobiegawcze uszkodzeniu 
podłogi.

Paliwo.
Urządzenie jest przeznaczone do palenia drewnem. Zabrania się używać węgla lub innych paliw kopalnych. Używanie brykietów z węgla 
brunatnego jest dopuszczalne. Pozwalają one na uzyskania biegu zwolnionego przez dłuższy czas (nie należy kłaść więcej niż 10 
brykietów naraz). Zaleca się raczej drewno twarde niż miękkie (dąb, buk, grab, kasztanowiec itp.), bardzo suche. Maksymalnie 20% 
wilgotności - co odpowiada drewnu składowanemu pod przykryciem przez 18 do 24 miesięcy. Użycie drewna o zbyt dużej wilgotności 
spowoduje złe spalanie zanieczyszczające przedwcześnie urządzenie, szybę i przewód kominowy.
Nie wolno palić odpadów z gospodarstwa domowego, plastików (butelek) i ich pochodnych, gumy, materiałów tłustych (szmat 
nasączonych olejem) itd., które zanieczyszczają środowisko i powodują ryzyko zapalenia się komina z powodu zanieczyszczenia 
przewodu kominowego.

Rozpalanie
Aby dobrze rozpalić ogień: nie używać papieru błyszczącego, rozłożyć zmięty papier gazetowy lub słomę na dnie paleniska, ułożyć na 
wierzch chrust potem suche gałązki albo cienkie szczapki następnie większe kawałki drewna o średnicy około 3 cm. Zapalić papier, 
zamknąć drzwiczki wkładu i całkiem otworzyć dopływy powietrza i szyber. W razie trudności w rozpaleniu pozostawić na chwilę lekko 
uchylone drzwiczki. Następnie, gdy rozpałka dobrze się zajmie, dołożyć pożądaną ilość drewna. Nigdy nie rozpalać ognia benzyną, 
alkoholem itp. Aby ułatwić rozpalanie, radzimy pozostawić cienką warstwę popiołu na ruszcie i dnie paleniska tak, by zbytnio nie 
zasłaniać otworów, którymi dochodzi powietrze.
Jeśli chodzi o elementy szmotowe, podczas pierwszych dni działania istnieje ryzyko wycieków i zmiany koloru, które są normalnymi 
zjawiskami. Mogą też pojawić się mikropęknięcia powierzchni, które nie mają jednak wpływu na działanie.
UWAGA: Działanie wkładu jest uzależnione od warunków atmosferycznych. Radzimy zachować  szczególną ostrożność np. podczas 
gwałtownych wiatrów (za duży ciąg) lub mgły (brak ciągu).
Wyciągi kuchenne używane w tym samym pomieszczeniu lub w tej samej otwartej przestrzeni co piec kominkowy mogą w niebezpieczny 
sposób zakłócać jego działanie
Ciągłe używanie urządzenia w pozycji startowej jest zabronione, gdyż może wywołać zbyt żywy ognień, przez co może ulec uszkodzeniu 
ściana za kominkiem. Zalecamy wykonanie dodatkowej osłony ściany z blachy malowanej lub nierdzewnej.

Działanie

Aby uzyskać najlepszą wydajność urządzenia, trzeba być bardzo starannym przy jego obsłudze.
Lepiej dokładać częściej mniejsze ilości drewna, niż dołożyć raz lecz zbyt wiele. Po każdym dołożeniu pozwolić, żeby ogień mocniej 
palił się przez jakiś czas, aby odprowadzić gęste opary, które gromadzą się zwykle na początku przewodu kominowego.
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Używanie paleniska przez dłuższy czas na biegu zwolnionym nie jest zalecane, zwłaszcza na początku i pod koniec zimy i w okresach 
mniejszej zawartości tlenu w powietrzu. Powoduje to niepełne spalanie, które sprzyja powstawaniu brązowego osadu i sadzy na szybie i 
w przewodzie kominowym.
Nie dopuszczać do przegrzewania pieca przez całkowite otwarcie dopływów powietrza i zbytnie dokładanie drzewa. Ma to zapobiec 
zbytniemu wzrostowi temperatury, który groziłby odkształceniem się żeliwnych części paleniska, łączenia z kominem i komina.

Regulacja dopływu powietrza
Urządzenie jest wyposażone w:
- regulację dopływu powietrza pierwszego obiegu znajdującą się na dole komory spalania. Wpływa ona na spalanie działając 
bezpośrednio na żar. 
- regulację powietrza do rozpalania (pozycja regulatora po pokonaniu punktu oporu) działającą bezpośrednio na żar. Tego ustawienia 
wolno używać tylko przy rozpalaniu lub przy trudnościach z ponownym rozpaleniem ognia.
- regulację dopływu powietrza drugiego obiegu znajdującą się na środku komory spalania z tyłu i u góry korpusu urządzenia z przodu. To 
powietrze jest wpuszczane do pieca aby zapewnić wtórne spalanie gazów. Kurtyna powietrzna ogranicza powstawanie osadów na szybie.

Zalecenia dotyczące dokładania
Drzwiczki należy najpierw uchylić obserwując przez chwilę, potem otwierać powoli. Do obsługi drzwiczek i regulacji dopływu powietrza 
używać rękawiczki. Nie używać jej do kontaktu z żarem lub płomieniami.

Ostrzeżenie
Nigdy nie należy gasić paleniska wodą. 
Tam, gdzie szyby mogą osiągnąć wysoką temperaturę stanowiąc przez promieniowanie silne źródło ciepła, radzimy  nie umieszczać w 
pobliżu pieca mebli lub przedmiotów wrażliwych na temperaturę (minimalna odległość to 150 cm). Uwaga na ryzyko oparzeń, zwłaszcza 
małych dzieci.
Pod wpływem wysokiej temperatury pieca możemy zaobserwowć zmianę kolorów przedmiotów znajdujących się w pobliżu np. 
żółknięcie ścian.
Jeśli piec posiada składzik na drewno, należy uważać żeby go nie przysłonić (np. drzwiami, zbytnim nagromadzeniem drewna itp.), w 
celu zapewnienia swobodnego przepływu powietrza konwekcyjnego. Nie należy tam również umieszczać materiałów łatwopalnych 
(papier, pudełka z zapałkami itd.).

Gryzący dym i ostry zapach wydobywające się z kominka podczas pierwszych rozpalań nie są powodem do niepokoju – zjawisko to 
wywołane jest przez wypalanie się farby (polimeryzację farby) na różnych częściach urządzenia 

W wypadku pożaru komina zamknąć dopływy powietrza do urządzenia i wezwać straż pożarną.
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Rady w razie problemów w działaniu pieca

Cofanie się dymu przy otwieraniu drzwiczek
- patrz rozdział “Zalecenia dotyczące dokładania”
- sprawdź, czy dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia jest wystarczający (aby to sprawdzić, otworzyć drzwi lub 
okno)
- skontroluj urządzenie (podciśnienie, szczelność przewodu kominowego, łączenia z przewodem kominowym i pieca)

Słabe ogrzewanie, ogień się tli lub gaśnie
- dołóż ponownie na dobry podkład z żaru, rozpalaj małymi kawałkami drewna, jeśli trzeba   
- używaj suchego drewna (15 - 20 % wilgotności)
- skontroluj piec (podciśnienie, szczelność przewodu kominowego, łączenia z przewodem kominowym i pieca)

Słabe ogrzewanie, ale ogień wysoki
- sprawdź szczelność pieca 
- dokładaj przede wszystkim grube polana
- sprawdź ciąg w piecu (położenie szybra lub moderatora ciągu)

Szyba brudzi się bardzo szybko
- używaj suchszego drewna
- nie używaj zbyt często kominka na zwolnionym biegu
- sprawdź stan uszczelek na drzwiczkach

Szyba brudzi się częściowo – powstają smugi
- Przeczyść i sprawdzić kurtynę powietrzną

UWAGA: Działanie pieca jest  uzależnione od warunków atmosferycznych.  Radzimy zachować  szczególną ostrożność np.  podczas 
gwałtownych wiatrów (za duży ciąg) lub mgły (brak ciągu).
Wyciągi kuchenne używane w tym samym pomieszczeniu lub w tej samej otwartej przestrzeni co piec kominkowy mogą w niebezpieczny 
sposób zakłócać jego działanie

UTRZYMANIE
Należy wykonać dwa czyszczenia mechaniczne rocznie, z czego jedno podczas sezonu grzewczego. Należy przy tym sprawdzić komin i 
łączenie z przewodem kominowym, aby upewnić się, czy są w dobrym stanie. Firma wykonująca te czynności powinna wystawić 
certyfikat. Deflektor urządzenia, który może być od góry zabrudzony sadzami musi być zdjęty i wyczyszczony. Elementy z których 
składa się urządzenie oraz jego szczelność muszą być sprawdzone. Jeśli to potrzebne, należy wymienić uszczelki drzwiczek i szyby.
W przypadku anomalii używanie urządzenia jest zabronione. Przed ponownym uruchomieniem należy zlecić przegląd pieca i kontrolę 
instalacji profesjonaliście.

Po zakończeniu sezonu grzewczego należy usunąć z wewnętrznych części pieca wszelkie osady i wyszczotkować wszystkie części. W 
celu ułatwienia sobie tego zadania można wyjąć wszystkie ruchome części wewnętrzne (ruszt, płotek, deflektor...)

Po odczyszczeniu należy natrzeć wszystkie elementy odpowiednim środkiem konserwującym. Operacja ta nada blask urządzeniu i 
ochroni go przed rdzą (czynności te należy powtórzyć gdy to konieczne). Aby odnowić zewnętrzną powierzchnię urządzenia należy użyć 
specjalnej farby żaroodpornej dostępnej u naszych przedstawicieli. 
W tym okresie zalecamy również pozostawienie otwartych dopływów powietrza, aby umożliwić swobodne krążenie powietrza w piecu i 
w przewodzie kominowym. Przy okazji zwracamy szczególną uwagę na urządzenia które nie działają w sposób ciągły (domki 
letniskowe). W rzeczywistości takie użytkowanie  wywołuje zjawisko skraplania, które z kolei przyspiesza zjawisko utleniania.
Należy regularnie opróżniać popielnik aby nie nagromadził się popiół, który może zatkać i uszkodzić ruszt paleniska. Należy przy tym 
uważać na iskry wypadające z żaru gdyż mogą one spowodować pożar.
Czyszczenie szyby:  Gdy szyba jest  zimna należy przetrzeć  ją  wilgotną gąbką lub szmatką nasączoną specjalnym środkiem. Należy 
stosować się do instrukcji i zaleceń dołączonych do używanego środka.
Obudowa pieca pokryta jest farbą wysokotemperaturową (odporna na 550ºC). Nie jest to lakier ani emalia. Czyści się ją przy pomocy 
ściereczki i wody zdemineralizowanej. 
Z czasem, w zależności od intensywności użytkowania, farba poddawana jest szokom termicznym, które mogą uwalniać pigmenty, co 
powoduje pojawianie się na ściereczce czarnych plam. Plamy te  w niczym nie zmniejszają jakości farby. Z czasem farba matowieje.  
Odcień farby może się zmieniać w zależności od intensywności użytkowania na niektórych bardziej wyeksponowanych miejscach pieca.
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6. CZĘŚCI ZAMIENNE
Jeśli po wielu latach konieczna okaże się wymiana niektórych części skontaktuj się ze sprzedawcą lub z jakimkolwiek przedstawicielem 
naszej marki.
Przy  zamawianiu  części  zamiennych  należy  podać  dane  z  tabliczki  znamionowej  znajdującej  się  z  tyłu  urządzenia,  lub  z  karty 
gwarancyjnej, którą należy zachować nawet po wygaśnięciu gwarancji.
Posiadając te dane oraz naszą dokumentację fabryczną sprzedawca będzie mógł w krótkim czasie dostarczyć wszystkie części zamienne i  
przystąpić do naprawy w granicach swoich kompetencji.

7. GWARANCJA
Gwarancja  na  instalację  będzie  skuteczna  tylko  przy  przestrzeganiu  reguł  sztuki,  obowiązujących  przepisów,  instrukcji  montażu  i  
użytkowania wkładu, zaleceń dotyczących izolacji, montażu i użytkowania kominka i wkładu. Należy zachować ostrożność przy doborze 
i montażu poszczególnych elementów kominka, wyborze materiałów, przestrzeganiu reguł sztuki i zgodności z normami, co zapewni 
całkowicie bezpieczną instalację.
Niniejszy dokument nie uwzględnia wszystkich mogących mieć miejsce przypadków, jak również wszystkich istniejących dokumentów 
normatywnych i nie zwalnia od stosowania się do nich.
W sytuacjach wyjątkowych konsultuj się z producentem.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Przypominamy, że odpowiedzialność producenta ogranicza się do produktu takiego, jaki jest sprzedawany 
oraz, że odpowiedzialność za instalację i uruchomienie spoczywa w całości na montażyście, który powinien postępować według reguł  
sztuki i zaleceń instrukcji montażu

WAŻNE: Spółka  „Godin”  odrzuca  wszelką  odpowiedzialność  za  szkody powstałe  w wyniku  wszelkich  modyfikacji  urządzenia  i 
wszelkich modyfikacji pozostałej instalacji przez użytkownika.
W celu stałego polepszania jakości swoich produktów spółka Godin S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikowania urządzeń bez 
uprzedzenia.

7 7



8 8



INSTRUKCJE PRZEZNACZONE DLA UŻYTKOWNIKA

− Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
− Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z normami obowiązującymi w kraju instalacji
− Zaleca się wykonanie instalacji przez profesjonalistów
− Nigdy nie zatykać przewidzianych w urządzeniu dopływów powietrza.
− Urządzenie musi być podłączone do przewodu kominowego nie służącego żadnemu innemu urządzeniu. Nie jest przystosowane 

do pracy na kominie, do którego podłączone są inne urządzenia.
− Nigdy nie dokonywać nie autoryzowanych modyfikacji urządzenia.
− Urządzenie nie jest przystosowane do działania przy drzwiach otwartych
− Wszystkie powierzchnie urządzenia są powierzchniami aktywnymi. Należy obowiązkowo podjąć środki bezpieczeństwa w celu 

uniknięcia oparzeń
− Należy  podjąć  wszelkie  środki  bezpieczeństwa  by  osoby  nieletnie  i  w  podeszłym  wieku  były  dostatecznie  oddalone  od  

urządzenia by uniknąć wypadków
ROZPALANIE I REGULACJA

− Otworzyć drzwiczki
− Włożyć materiały zwykle używane do rozpalania, rozpalić i dołożyć umiarkowaną ilość drewna pozostawiając dopływ powietrza 

całkowicie otwarty
− Aby wspomóc rozpalanie można pozostawić przez kilka minut uchylone drzwiczki

WSKAZÓWKA
− Podczas działania odsunąć od urządzenia wszystkie przedmioty mogące ulec uszkodzeniu pod wpływem ciepła: meble, papier,  

ubrania...
UWAGA:

− Przy działaniu na biegu normalnym nie należy dotykać klamki gołymi rękami. Do jej obsługi używać rękawicy.
− Podczas działania drzwiczki powinny zawsze być zamknięte.
− Paliwo dokłada się przez drzwiczki.
− Bieg spalania reguluje się przez cięgno znajdujące się pod drzwiczkami
− Dla uzyskania biegu normalnego użyć 3 – 4 polan i ustawić dopływ powietrza w pozycji 1
− Dla uzyskania biegu zwolnionego należy dołożyć 1 – 2 grube polana na grubą warstwę żaru i ustawić dopływ powietrza w 

pozycji zamkniętej - „0”
− Czas trwania spalania na biegu zwolnionym zależy od używanego drewna i od siły ciągu. Nie nakładać drewna na wysokość 

większą niż 25 cm.
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MONTAŻ PIECA BRIVE

1. Wkręcić maksymalnie regulowane nóżki cokołu i położyć blaszaną osłonę na podstawie
2. Przykręcić wspornik (dostarczany na komorze spalania) do stożkowatej części żeliwnej a następnie położyć całość na podstawie 

cokołu.
3. Przymocować komorę spalania do cokołu od wewnątrz
4. Przy ustawianiu cokołu zwrócić uwagę na cięgno dopływu powietrza
5. Dosunąć całość do ściany i zaznaczyć pozycję mocowania do ściany

Odsunąć całość i przymocować wspornik ścienny 3mm poniżej zaznaczonej uprzednio pozycji.
Podnieść regulowane nóżki cokołu o 2 – 3 mm (aby nie przeciążać wspornika ściennego)
Wsunąć palenisko do mocowania ściennego (Uważać by nie zgiąć cięgna dopływu powietrza)

WAŻNE: Masa paleniska spoczywa wyłącznie na cokole. Wspornik ścienny ma jedynie zapobiec ewentualnemu przechyłowi.

Tabliczka znamionowa znajduje się na blaszanej osłonie cokołu.
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