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Słowo wstępne 
 

 
Gratulujemy Państwu zakupu kominka Manufaktury Kominków Max Blank. 
Kupując produkt Firmy Max Blank zdecydowaliście się Państwo na 
najwyższą jakość w każdym, najmniejszym nawet szczególe. 
 
Państwa nowy kominek, wyposażony w specjalny system spalania 
drewna, będzie dla Państwa, przy prawidłowym montażu oraz 
przestrzeganiu instrukcji obsługi, nie tylko pięknym ale też wydajnym i 
przyjaznym dla środowiska urządzeniem grzewczym. 
 
 
W celu lepszego zapoznania się z obsługą Państwa nowego kominka 
prosimy, abyście przeczytali Państwo uważnie tę instrukcję, 
przechowywali ją starannie i przestrzegali wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa.  
 
 
Instalacja kominka musi być przeprowadzona przez rejestrowany 
zakład specjalistyczny, ponieważ bezpieczeństwo i sprawne 
funkcjonowanie kominka zależy od jego prawidłowej instalacji. W 
przypadku nieprofesjonalnego montażu gwarancja zostanie 
uchylona. 
 
 

Dużo sukcesów i przyjemnej atmosfery Państwa otoczenia  
życzy Państwu Wasza Manufaktura Kominków 

Max Blank. 
 
 

Ważne wskazówki są drukowane tłustym drukiem i powinny być 
szczególnie uważnie przeczytane. 

 
 

Dodatkowo należy przestrzegać norm krajowych i europejskich, jak również 
specyficznych dla danego kraju regulacji prawnych (np. krajowe rozporządzenia 

budowlane FeuVO) oraz obowiązujących miejscowych przepisów. 
 
 

Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za błędy w druku i zmiany 
po oddaniu do druku. 
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1. Instalacja kominka 
 
1a) Dostawa 
 
Państwa nowy kominek Max Blank został be-
zpiecznie zapakowany i dostarczony do Państ-
wa. Elementy paleniska (cegły szamotowe) są 
zapakowane osobno ze względu na wagę oraz 
ułatwienie montażu i zostały włożone do komory 
paleniska lub w opakowanie. 
 
Proszę sprawdzić przesyłkę, natychmiast po jej 
otrzymaniu, pod kątem kompletności, ewentu-
alnych uszkodzeń i braków. Widoczne uszkod-
zenia zewnętrzne należy zgłosić niezwłocznie 
sprzedawcy i zaznaczyć je na liście prze-
wozowym. Późniejsza reklamacja jest 
wykluczona.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1b) Rozpakowanie 
 
Wszystkie części kartonu i tworzywa sztuczne 
nadają się do ponownego wykorzystania.  
Części drewniane nie są pokryte żadną powłoką 
i mogą być wykorzystane jako opał w Państwa 
kominkach. 
 
Proszę zapoznać się ze wskazówkami doty-
czącymi rozpakowania, umieszczonymi na stro-
nie zewnętrznej obudowy transportowej. Proszę 
otworzyć ostrożnie opakowanie, tak, aby Państ-
wa kominek nie został uszkodzony (np. nie usz-
kodzić go nożem). 
Na szybie komory paleniska są zamieszczone 
instrukcja obsługi i montażu Państwa modelu 
kominka. 
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1c) Kontrola 
 
Proszę skontrolować dostarczone i rozpakowane 
towary pod kątem kompletności (np. luźne 
części, takie jak pokrywy, śruby, płyty kierujące 
itp.). Proszę skontrolować kominek pod kątem 
ukrytych wad, należy je zgłosić w ciągu 3 dni po 
dostawie.  
 
1d) Wymagania dotyczące miejsca ustawie-
nia kominka 
 
Aby zostały spełnione obowiązujące przepisy 
dotyczące ochrony przeciwpożarowej i odpro-
wadzania spalin, w Niemczech musi zostać poin-
formowany odpowiedni dla danego regionu kom-
iniarz. To on wydaje pozwolenia na użytkowanie, 
po sprawdzeniu kominka.  
Bez uprzedniego odbioru kominek nie może być 
eksploatowany. Należy obowiązkowo przestrz-
egać miejscowych, obowiązujących przepisów i 
zasad (przepisów budowlanych, rozporządzenia 
krajowego FeuVO itp.).   
 
Do procesu spalania konieczna jest odpowiednia 
ilość powietrza z otoczenia. Z reguły 
wystarczająca jest ilość powietrza z otoczenia. W 
przypadku dobrze uszczelnionych okien i drzwi, 
jak również w przypadku mechanicznej wentyla-
cji (np. wyciąg w kuchni, powietrze odprowadza-
ne z suszarni, wyciąg w łazienkach i toaletach) 
lub w przypadku eksploatacji innych urządzeń 
grzewczych, ilość powietrza z otoczenia może 
być niewystarczająca i prowadzić do zakłóceń 
procesu spalania. 
 
W takim przypadku kominek może zostać wypo-
sażony w podłączenie powietrza z zewnątrz (o 
ile jest to technicznie możliwe). W ten sposób 
powietrze konieczne do spalania może zostać 
doprowadzone z zewnątrz, z piwnicy lub przez 
system kominowy. Należy przy tym uważać, aby 
drogi doprowadzenia powietrza nie były 
zamknięte. 
 
Palenie przy zbyt niskim ciśnieniu powietrza 
w pomieszczeniu jest niedopuszczalne, po-
nieważ może dojść do uwalniania się spalin. 
Proszę sprawdzić przed ustawieniem kominka, 
czy nośność miejsca ustawienia kominka odpo-
wiada masie kominka. Jakość produktu i wartość 
zastosowanych materiałów nie odzwierciedla się 
w masie kominka. W przypadku 
niewystarczającej nośności podłoża należy po-
djąć stosowne działania (np. ustawić na płycie w 
celu rozłożenia ciężaru lub użyć kołków nośnych 
w podłodze). 

 
 
Wszelkie prace przygotowawcze, związane z 
montażem i podłączeniem pieca (np. wyłożenie 
ścian, podłączenie powietrza z zewnątrz, 
wyłożenie płytek itp.), powinny zostać zakończo-
ne zanim zaczniecie Państwo ustawiać swój 
kominek. 

 
 

 

Możliwości podłączenia powietrza z zewnątrz 
 
1e) Przeniesienie kominka na miejsce usta-
wienia 
W celu transportu Państwa kominka Max Blank 
należy stosować wyłącznie dopuszczone, odpo-
wiednio wyściełane środki transportu o 
wystarczającej nośności, tak, aby nie uszkodzić 
ani elementów wyposażenia Państwa domu ani 
samego kominka. Jeżeli kominek będzie trans-
portowany poziomo, należy usunąć wcześniej 
jego wszystkie luźne części, aby uniknąć usz-
kodzeń. 
Łatwy i pewny transport: 
Jeżeli kominek jest dla Państwa za ciężki do 
transportu, to możecie Państwo zdemontować, 
zgodnie z instrukcją montażu, różne ciężkie 
części składowe, np. pokrywę, części boczne itp. 
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W przypadku problemów z transportem, tutaj 
znajdziecie Państwo dalsze wskazówki 
pomagające uniknąć ewentualnych uszkod-
zeń kominka (uderzenie o kanty, zadrapanie 
powierzchni). 
 
Proszę ustawić kominek na przewidzianym 
miejscu, przy uwzględnieniu zalecanych 
odstępów od ściany. 
 
 
1f) Ustawienie i montaż zobacz: 

Instrukcja montażu, rozdział 2 lub na 
www.maxblank.com 

Informacje dla klientów pod INSTRUKCJA 
MONTAŻU (Proszę podać zamieszczony za drzwiczkami 

Państwa kominka numer fabryczny i kliknąć na Wasz model) 

 
 

Należy prawidłowo wyregulować kominek zgod-
nie z instrukcją i ustawić przy pomocy poziomicy. 
 
2. Podłączenie kominka 
 
2a) Podłączenie kominka 
 
Podłączenie do komina należy wykonać fachowo 
i przy uwzględnieniu urzędowych wymagań.  
 
Kominek musi być podłączony do komina nada-
jącego się do opalania paliwami stałymi. 
 
Państwa kominek jest zgodny z rodzajem kon-
strukcji 1. Dzięki temu kilka urządzeń 
grzewczych może być podłączonych do jednego 
komina. Na kominie dokonuje się pomiarów 
zgodnie z DIN EN 13384 część 1 względnie 
część 2. Z tego powodu nie można usunąć pióra 
samozamykających się drzwiczek. Dane 
potrzebne do przeprowadzenia obliczeń komina 
należy pobrać z załączonej instrukcji montażu, 
rozdział 1 lub z Internetu na: 

www.maxblank.com 
Informacje dla klientów pod INSTRUKCJA 

MONTAŻU 
((Proszę podać zamieszczony za drzwiczkami Państwa kom-

inka numer fabryczny i kliknąć na Wasz model kominka) 

Rury przyłączeniowe stanowią szczególne 
źródło niebezpieczeństwa ze względu na 
możliwość wydobywania się spalin i 
zagrożenie pożarem. Z tego względu proszę 
szczególnie przestrzegać ustawowo zale-
canych postanowień w odniesieniu do mate-
riałów łatwopalnych przy montażu rur 
przyłączeniowych. 
Zalecamy stosowanie oryginalnych rur 
przyłączeniowych Max Blank, ponieważ są one 
dopasowane kolorystycznie i jakościowo do nas-
zych kominków (bez widocznych spawów). Po-
dłączenia dokonuje dopuszczony koncesjono-
wany zakład specjalistyczny. W przypadku ścian 
lub sufitów z obiciem drewnianym przestrzega on 
przy podłączeniu  
rury przyłączeniowej do komina specjalnych 
odstępów, względnie też wytycznych budow-
lanych. 
 
Wenn der Schornstein direkt auf den Kaminofen 
aufgesetzt werden soll, kann der zuständige Be-
zirksschonsteinfeger beurteilen, ob die geltenden 
baurechtlichen Normen eingehalten werden kön-
nen. 
 
Jeżeli komin ma zostać bezpośrednio osadzony 
na kominku, to kompetentny kominiarz okręgowy 
oceni, czy będą zachowane obowiązujące normy 
budowlane. Kominek może w takim przypadku 
przenieść max obciążanie 20 kg. Jeżeli osadzo-
ne na kominku pionowe rury dymowe lub komin 
przekraczają to obciążenie, to należy zastoso-
wać ewentualne wsparcie konstrukcji. W 
przypadku bezpośredniego pionowego po-
dłączenia komina należy brać pod uwagę dodat-
kowe siły związane z termiczną ekspansją rur jak 
również cofanie się pary wodnej.    
  
Proszę uważać na to, aby podciśnienie w 
kominie nie było ani za małe ani też za wysokie. 
W przypadku zbyt wysokiego podciśnienia 
zalecamy wbudowanie przepustnicy w rurze 
przyłączeniowej. W przypadku nieoptymalnego 
ciągu komina mogą wystąpić zaburzenia 
spalania takie ja osadzanie się sadzy na szybie 
paleniska i szamocie z byt wysokie zużycie 
opału. W przypadku zbyt małego, ciągu, co może 
zdarzać się przejściowo, powinno się rozniecić w 
kominie ogień inicjujący.  
 
Po tym jak kominek został podłączony do odpo-
wiedniego komina a rury przyłączeniowe zostały 
fachowo zamontowane, kominek jest gotowy do 
eksploatacji.    

http://www.maxblank.com/dane-techniczne/informacje-o-piecach/?L=2
http://www.maxblank.com/dane-techniczne/informacje-o-piecach/?L=2
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2b) Lista kontrolna kominka 
 (zobacz strona 19) 
 
Proszę sprawdzić ze sprzedawcą kominka 
wszystkie wymienione punkty na załączonej 
liście kontrolnej.  
 
2c) Kontrola i odbiór kominka 
 
Przed uruchomieniem kominka, proszę zwrócić 
uwagę na to, aby cegły szamotowe, przegrody, 
rury przyłączeniowe jak i ruchome części były 
zamontowane prawidłowo (odpowiednią stroną).  
Przekazanie kominka Max Blank dokonuje kom-
petentny sprzedawca. 
Proszę przeprowadzić pierwsze palenie wspólnie 
z nim – przeszkoli on Państwa w technice pale-
nia i obsłudze tak, aby w codziennym użytko-
waniu kominka nie popełniali Państwo żadnych 
błędów.  
Za błędy w ustawieniu i obsłudze kominka, które 
polegają na niewiedzy lub nieprzestrzeganiu in-
struktażu, odpowiada sam użytkownik. 
 
3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
 
3a) Wskazówki ogólne 
 
Państwa kominek na drewno kominkowe i brykiet 
drzewny został starannie zaprojektowany, wyp-
rodukowany i sprawdzony zgodnie z DIN 
EN13240 w Manufakturze Kominków MAX 
BLANK – High Quality. 
Państwa kominek może być eksploatowany 
wyłącznie przy zamkniętych drzwiczkach. 
Otwieranie drzwiczek dopuszczalne jest tylko 
w celu nałożenia opału oraz w celach 
wyczyszczenia. 
 
Proszę przestrzegać zalecanych bocznych i 
tylnych odstępów od materiałów palnych.  
 
Te dane znajdziecie Państwo w : 

instrukcji montażu, rozdział 2. 
 
Proszę zwrócić uwagę na to, aby w promieniu do 
80 cm w obszarze promieniowania szyby pa-
leniska kominka nie znajdowały się żadne łat-
wopalne przedmioty. Ze względu na promienio-
wanie ciepła istnieje niebezpieczeństwo pożaru 
(zob. szkic). 
 
W przypadku łatwopalnych podłóg należy zabe-
zpieczyć je specjalną płytą ochronną. Minimalny 
odstęp wynosi tutaj 50 cm (zobacz szkic). 

 
X = zobacz instrukcja montażu 

(Proszę podać zamieszczony za drzwiczkami Państwa komin-
ka numer fabryczny i kliknąć na Wasz model kominka) 

 
Temperatury powierzchni: 
 

Przy eksploatacji kominka nagrzewają są po-
wierzchnie zewnętrzne i szyba paleniska. 

 

Uwaga! 
Nie dotykać! Niebezpieczeństwo oparzenia! 

 
Szczególnie narażone są dzieci i należy je 
trzymać z dala od kominka. 
 
Opatentowana, samo chłodząca się klamka 
drzwiczek w kominkach Max Blank pozostaje 
prawie zimna, tak, że nie jest konieczne stoso-
wanie rękawicy ochronnej.  
 
Przy niektórych modelach drzwiczki kominka 
wyposażone są w magnesy. Magnesy mogą 
wpływać na funkcje rozruszników serca i defi-
brylatory. 
Osoby posiadające te urządzenia powinny 
zachowywać bezpieczny odstęp od magnesów. 
 
Nie można podejmować żadnych zmian kon-
strukcyjnych jak również należy stosować tylko 
dopuszczone przez producenta części zami-
enne, w innym przypadku wygasa  
dopuszczenie urządzenia grzewczego do eks-
ploatacji i gwarancja. 
 
3b) Dopuszczalne rodzaje opału 
W kominkach Max Blank może być stosowane 
wyłącznie suche drewno kominkowe (poniżej 15 
% wilgotności) lub brykiet drzewny zgodnie z  
DIN EN 14961-3 (A1). Spalanie innego rodzaju 
opału prowadzi do wygaśnięcia gwarancji pro-
ducenta i zakłóca przyjazny środowisku proces 
wypalania w Państwa kominku. 

http://www.maxblank.com/dane-techniczne/informacje-o-piecach/?L=2
http://www.maxblank.com/dane-techniczne/informacje-o-piecach/?L=2
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Stosowanie zbyt mokrego opału może pro-
wadzić do zniszczenia Państwa komina.  
Na skutek tego mogą odkładać się we 
wnętrzu komina łatwopalne substancje takie 
jak sadza i smoła. Skutkiem tego może być 
pożar komina! 
 
W przypadku takiego pożaru proszę zamknąć 
zasuwę powietrza w kominku, wezwać straż 
pożarną i ewakuować wszystkich mieszkańców 
w bezpieczne miejsce. 
 
Proszę zlecać fachowcom regularne kontrole 
komina i kominka. 
 
4. Obsługa i eksploatacja grzewcza 
 
4a) Pierwsze palenie 
 
Przed pierwszym rozpaleniem proszę się upew-
nić, czy wbudowane w komorze paleniska cegły 
szamotowe są zupełnie suche. Aż do pierwszego 
osiągnięcia temperatury roboczej powierzchnia 
kominka krzepnie. Może dojść przy tym do wy-
dobywania się nieprzyjemnych zapachów. Aby 
przyspieszyć proces krzepnięcia, proszę włożyć  
do paleniska max ilość opału i ustawić zasuwę 
powietrza w lewo. 
Zalecamy Państwu, podłożyć opał kilka razy.  
Proszę zadbać o właściwe wietrzenie pomies-
zczenia, w którym znajduje się kominek, w 
trakcie pierwszego palenia.  
 
4b) Opalanie z długotrwałym utrzymaniem 

ciepła 
 
W przypadku opatentowanej podstawowej 
zasady funkcjonowania kominka Max Blank 
drewno wypala się od góry w dół na podłożu z 
szamotu bez żadnego rusztu.  
Około 20 minut po rozpaleniu ogień powinien się 
prawidłowo rozniecić. Teraz proszę ustawić 
zasuwę powietrza w pozycji środkowej. W ten 
sposób zredukujecie Państwo niepotrzebne już 
powietrze pierwotne (dolne otwory wlotu po-
wietrza) do minimum.   

Przed rozpaleniem należy ustawić zasuwę po-
wietrza w lewo. W ten sposób dostarczycie 
Państwo do paleniska maksymalną ilość po-
wietrza koniecznego do spalania, tak, aby przy-
spieszyć proces rozpalenia.  
 
Proszę napełnić komorę paleniska Państwa 
kominka drewnem kominkowym do połowy. Na 
tak ułożony stos drewna proszę ułożyć małą roz-
pałkę. Proszę zapalić ogień w górnej części sto-
su drewna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dalsze informacje znajdziecie Państwo na 

www.maxblank.com 
 

(Proszę wybrać Państwa model kominka, następnie kliknąć na 
„innowacja” pod pozycją informacje dla klientów.) 

 
Proszę nie stosować do rozpalania spirytusu, 
benzyny lub tym podobnych materiałów łat-
wopalnych. 
Teraz rozpoczyna się kontrolowane wypalanie 
się drewna od góry w dół (zgodnie z podstawową 
zasadą kominka), tzn. ogień zajmuje, kawałek po 
kawałku, potrzebny materiał opałowy.  
 
 

http://www.maxblank.com/intro/?L=2
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Przy pomocy zasuwy możecie Państwo regulo-
wać intensywność wypalania się drewna.  
W tym celu proszę ustawić zasuwę powietrza (na 
dalsze 15 – 20 min), w zależności od potrzeby, 
nieco dalej w prawo (na ok. 3/4). Proszę uważać 
na to, aby dostarczać wystarczająco dużo po-
wietrza aby utrzymać ogień. Teraz możecie się 
Państwo rozkoszować ogniem w jego 
najpiękniejszej postaci bez konieczności dalszej 
ingerencji.   
 
System doprowadzania powietrza Max Blank 
ułatwia Państwu obsługę, w ten sposób, że ma-
cie Państwo możliwość regulacji doprowadzenia 
powietrza pierwotnego i wtórnego (powietrze 
oczyszczające szybę paleniska) przy pomocy 
tylko jednej zasuwy. 
 
Uwaga: W przypadku opisanego powyżej 
sposobu ułożenia stosu drewna w komorze 
paleniska wypalanie od dołu nie jest dopus-
zczalne! 
 
Ważna wskazówka: Około 6 godzinne wypala-
nie się drewna wymaga 2 do 3-krotnego 
dopasowania ustawienia położenia zasuwy po-
wietrza. Pozycja zasuwy jest uzależniona wa-
runków odprowadzenia spalin, ustawienia zin-
tegrowanej w rurze przyłączeniowej przepust-
nicy, oraz codziennie zmieniających się wa-
runków atmosferycznych.   
  
Również rodzaj drewna jego zawartość wilgoci i 
sposób obsługi kominka mogą wpływać na 
wypalanie się drewna, którego czas może 
wzrosnąć dzięki umiejętnej obsłudze! Życzymy 
Państwo dużo radości z „palenia ognia”! Jeżeli 
powyższe warunki nie są starannie dobrane, 
pozostaje tylko możliwość palenia krótko-
trwałego. 
 
4c) Opalanie krótkotrwałe 
 
W przypadku opalania krótkotrwałego proszę 
najpierw ułożyć w komorze paleniska rozpałkę a 
następnie napełnić komorę paleniska drewnem 
kominkowym. Mniejsze kawałki drewna do roz-
pałki powinny znajdować się bezpośrednio na 
rozpałce. Proszę napełnić komorę paleniska 
maksymalną ilością drewna na godzinę (odpowi-
ada to, w zależności od typu kominka 2 do 3 
średnim kawałkom drewna).   
 

Zobacz instrukcja montażu, rozdział 1 lub na: 
www.maxblank.com 

(Proszę wprowadzić numer fabryczny Państwa kominka, um-
ieszczony za drzwiczkami kominka i kliknąć na Państwa model 
kominka). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasuwę powietrza proszę ustawić całkiem w le-
wo, aby dostarczyć wystarczającą ilość po-
wietrza do spalania i zapalić ogień. Ułożone w 
stos drewno zajmie się niedługo w pełni ogniem. 
Po ok. 20 minutach proszę ustawić zasuwę po-
wietrza w pozycji środkowej. Po następnych 20 
minutach proszę postępować tak jak opisano w 
pkt. 4b. Proszę zwrócić uwagę na to, że w 
komorze paleniska zostanie szybko osiągnięta 
temperatura robocza ok. 600° C.   
 
4d) Dokładanie drewna    
 
Z podkładaniem drewna proszę poczekać, aż 
drewno wypali się do palącego się jeszcze żaru. 
Proszę ustawić zasuwę powietrza w pozycji 
środkowej, tworzyć powoli drzwi, podłożyć opał i 
zamknąć drzwi.  
Proszę teraz regulować dopływ powietrza wg 
potrzeb, tak jak opisano w pkt. 4b). 
 
Jeżeli ogień po dołożeniu opału był już mocno 
wypalony, to proszę przesunąć zasuwę na ok. 5 
do 10 min. w lewo w celu optymalnego rozpale-
nia się dołożonego drewna.   
  
W celu trwałego utrzymania ognia należy 
powtarzać ten proces przez dowolny czas.  
 
Po rozpaleniu ponownym podłożeniu do ognia, 
części szamotowe i szyba paleniska mogą być 
lekko pokryte sadzą, jednakże na skutek ros-
nącej temperatury w komorze paleniska 
oczyszczą się samoczynnie. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maxblank.com/dane-techniczne/informacje-o-piecach/?L=2
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Zakres wydajności od 4 do 8 kW:   
Zredukowane intensywności palenia w Państwa 
kominku możliwe jest dopiero po fazie rozpalenia 
(po osiągnięciu temperatury roboczej ok. 600° 
C). Następnie możecie Państwo dołożyć drewna, 
w zależności od potrzeb, raz lub dwa razy, aby 
osiągnąć oczekiwaną mniejszą moc grzania. 
 
4e) Ilości opału   

 
Maksymalną ilość opału na godzinę, która 
dopuszczalna jest dla danego typu kominka, 
znajdziecie Państwo w dołączonej instrukcji 
montażu, rozdział 1 oraz na 
 www.maxblank.com 
(Proszę wprowadzić numer fabryczny Państwa kominka, 
umieszczony za drzwiczkami kominka i kliknąć na Państwa 
model kominka). 

 
Oprócz zaleceń ilościowych zwracamy Państwa 
uwagę na jakość drewna opałowego, tzn. 
drewno nie może wykazywać większej 
zawartości wilgoci niż 15 %.  
Nominalny czas palenia przy 3 procesach 
wypalania z maksymalną godzinową ilością 
opału powinien trwać przynajmniej 3 godziny. 
 
4f) Zakończenie palenia    
 
Ogień się wypalił i w komorze paleniska znajduje 
się tylko żar (żadnych płomieni). Jeżeli chcecie 
Państwo utrzymać jeszcze oddziaływanie żaru 
(oddawanie ciepła), to proszę ustawić zasuwę 
powietrza w pozycji w prawo (-). Kominek Max 
Blank będzie oddawał teraz jeszcze długo ciepło. 
W przeciwnym razie kominek wychłodzi się 
szybko poprzez dopływające (zimne) świeże 
powietrze, tzn. komin wyciągnie z kominka 
pozostałe ciepło. 
 
Jeżeli zasuwa powietrza zostanie zamknięta 
przy palącym się ogniu lub po ponownym 
podłożeniu drewna na żarzący się ciągle pop-
iół, to znajdujące się w palenisku łatwopalne 
gazy mogą wybuchnąć i spowodować 
pęknięcie szyby kominka. 
 
4g) Palenie w okresie przejściowym 
 
Kominek nadaje się idealnie do ogrzewania pom-
ieszczeń w wiosennym i jesiennym okresie 
przejściowym. W tych okresach często dochodzi 
jednak do niekorzystnych warunków (szcze-
gólnie niskie ciśnienie, mgła i deszcz), które 
mogą prowadzić do zakłóceń ciągu kominowego. 
Zjawisko to powstaje przy niedostatecznym 
podciśnieniu w kominie, ponieważ znajduje się w 
nim zbyt dużo zimnego powietrza. 

Środki zaradcze: Na dnie komina należy 
rozpalić przy pomocy kartki papieru tzw.  
ogień rozniecający, aby usunąć zimne powietrze 
z komina.  
Jeżeli nie zostanie osiągnięty wystarczający 
ciąg, to powinni Państwo zrezygnować z rozpa-
lenia swojego kominka.  
W okresie przejściowym proszę wkładać mniej 
drewna i wydłużać czas do następnego 
podłożenia materiału opałowego.   
 

4h) Palenie przyjazne środowisku 
 

Zbyt duży jednorazowy wsad drewna powoduje 
przegrzanie i zbyt mocną eksploatację kominka, 
co z kolei prowadzi do zmiany wartości emisji.  
Zbyt mała ilość drewna nie wystarcza z kolei do 
wytworzenia w kominku potrzebnej temperatury 
roboczej. Drewno nie będzie się mogło w takim 
przypadku czysto wypalić i przyczyni się to do 
osadzania się sadzy na szybie i ścianach szamo-
towych.   
Proszę stosować wyłącznie naturalne, suche 
drewno lub brykiet drzewny.  
Państwa kominek nie jest spalarnią śmieci.   
 

4i) Palenie z funkcją piekarnika 
 

Przy eksploatacji półki piekarnika drzwiczki pie-
karnika nie mogą być pozostawione, nawet 
nieumyślnie, otwarte. 
 

5. Pielęgnacja i czyszczenie    
 

5a) Usuwanie popiołu 
 

Jako pozostałość po procesie spalania, na dnie 
paleniska odkładają się, przy prawidłowym ciągu 
komina, podłączeniu rury przyłączeniowej, sto-
sowaniu suchego twardego drewna oraz przy 
prawidłowej obsłudze kominka, mineralne części 
drewna (popiół). Przy spełnieniu powyższych 
warunków ilość popiołu wynosi ok. 1% (zobacz 
informacje Max Blank dotyczące drewna). 
 

Mogą Państwo powtarzać proces palenia tak 
długo, aż zostanie osiągnięta wysokość popiołu 
do otworów doprowadzających powietrze (z boku 
względnie na ścianie tylnej). Do wybierania 
popiołu proszę stosować małą szufelkę z metalu 
(lub dostępne w sprzedaży odkurzacze do 
popiołu). W popiele mogą się znajdować jeszcze 
resztki żaru, dlatego proszę wybierać popiół tylko 
do niepalnych pojemników i proszę je stawiać na 
niepalnym podłożu.   

http://www.maxblank.com/dane-techniczne/informacje-o-piecach/?L=2
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5b) Czyszczenie szyby paleniska   
Proszę wziąć mokrą ściereczkę i wyczyścić nią 
zimną szybę. W przypadku opornego zabrudzen-
ia proszę nabrać na tą ściereczkę odrobinę 
białego popiołu i wykorzystać go, jako 
ekologiczny środek do czyszczenia. 
Na koniec proszę oczyścić szybę czystą wodą. 
Można również stosować w tym celu dostępne w 
handlu środki czyszczące do szyb kominka. Nie 
należy stosować czyszczących środków do 
szorowania.   
 

5c) Czyszczenie kominka i rur 
 przyłączeniowych  
Po każdym okresie palenia w kominku należy 
wyczyścić z osadu kominek jak również zamon-
towane części rur przyłączeniowych. Zaleca się 
w tym celu stosowanie odkurzacza, aby 
wyczyścić otwory wlotu powietrza w komorze pa-
leniska.  
 
Jeżeli kominek jest podłączony pionowo, 
bezpośrednio do komina, to po każdym 
czyszczeniu komina należy sprawdzić przegrody 
górne pod kątem ewentualnych resztek popiołu i 
jeżeli jest taka potrzeba wyczyścić je, zobacz in-
strukcja montażu rozdział 6    
 
Do wyczyszczenia lakierowanych elementów 
obudowy proszę stosować miękką, namoczoną 
w wodzie ściereczkę. Fabrycznie zaimpreg-
nowane elementy kamienia naturalnego i 
ceramiki proszę wyczyścić również przy pomocy 
mokrej ściereczki. Proszę nie stosować żadnych 
środków czyszczących zawierających 
rozpuszczalnik lub środków do szorowania.   
 

5d) Konserwacja kominka  
W celu przeprowadzenia konserwacji należy 
wyjąć wszystkie płyty szamotowe (aby lepiej 
wyczyścić komorę paleniska i rury doprowa-
dzające powietrze).    
W celu wyczyszczenia rur przyłączeniowych 
należy wyjąć przegrody górne w kominku,  
zobacz instrukcja montażu, rozdział 6.    
Proszę uważać na to, aby prawidłowo zamon-
tować przegrody (nie wkładać odwrotną stroną!). 
Piekarnik jak również kominki z wodospadem 
zobacz instrukcja montażu, rozdział 6 lub na:
 www.maxblank.com 

 
(Proszę wprowadzić numer fabryczny Państwa kominka, 
umieszczony za drzwiczkami kominka i kliknąć na Państwa 
model kominka). 

 
Rysy w ocembrowaniu komory paleniska (cegły 
szamotowe) nie oznaczają żadnych wad, lecz są 
naturalnymi rysami powstającymi na skutek 
rozszerzania, które nie wpływają negatywnie na 
jakość komory paleniska i żywotność Państwa 
kominka. Cegły szamotowe z rysami można 
zostawić w komorze paleniska jeszcze przez 
dziesiątki lat. Dopiero w przypadku pęknięć 
powinno się je wymienić. Dalsze informacje na 
ten temat zobacz na: 
 www.maxblank.com. 
 
Tylko nieuszkodzone uszczelki gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie Państwa kominka. 
Luźne lub zużyte uszczelki należy wymienić. 
Państwa autoryzowany zakład specjalistyczny 
wykona chętnie dla Państwa te usługi. Zalecamy 
przeprowadzenie konserwacji kominka (w 
przypadku normalnej eksploatacji) najpóźniej po 
upływie ok. 400 dni palenia (2 okresy grzewcze).   
 
Wskazówka: Jeżeli stosujecie Państwo wyłącz-
nie suche drewno (poniżej 15 % zawartości 
wilgoci) i przestrzegacie wszystkich parametrów 
opisanych powyżej, odstępy pomiędzy 
konserwacjami mogą się nawet dwukrotnie 
wydłużyć, przy wymianie jedynie uszczelek i ce-
gieł szamotowych, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
Jeżeli jednak stosujecie Państwo częściej mokre 
drewno, to odstępy pomiędzy konserwacjami 
Państwa urządzenia grzewczego zmniejszą się 
nawet o połowę!   
 
5e) Wymagania dotyczące serwisu 
Zwracamy Państwa uwagę na to, że w przypad-
ku przestrzegania przepisów dotyczących 
doboru komina i rur przyłączeniowych, przy sto-
sowaniu suchego drewna i przy eksploatacji 
kominka zgodnie z instrukcją obsługi, możecie 
Państwo uniknąć wielu awarii i zaoszczędzić 
kosztownych świadczeń serwisowych.  
 
Urządzenia Max Blank są zaplanowane i 
dopuszczone do instalacji jako kominki. Nie 
wolno ich ani zabudowywać jako wkład grzewczy 
lub kominkowy ani też przebudowywać; w innym 
przypadku zostaje unieważnione urzędowe 
dopuszczenie do eksploatacji i gwarancja pro-
ducenta. Odpowiedzialność przechodzi wtedy na 
przedsiębiorstwo, które dokona takiej za- lub 
przebudowy.   

http://www.maxblank.com/dane-techniczne/informacje-o-piecach/?L=2
http://www.maxblank.com/nowosci/nowe-modele-z-piekarnikiem/?L=2&hid=134
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ZAKŁÓCENIA MOŻLIWE PRZYCZYNY  
ŚRODKI 
ZARADCZE 
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Ogień się nie rozpala prawidłowo X                 X     X   X   X X X 

    X                         X         

      X               X                 

        X           X X X X X X   X X   

          X                 X           

            X           X X       X     

              X           X             

                X       X X       X     

Szyba paleniska pokrywa się sadzą X                 X     X   X   X X X 

    X                         X         

      X               X                 

        X           X X X X X X         

          X                 X           

            X           X X             

              X           X             

                X       X X       X     

                  X             X       

Drewno źle się pali X                 X     X   X   X X X 

      X               X   X             

            X           X X       X     

              X           X             

                                X       

                  X                     

Drewno się źle wypala X                 X     X   X   X X   

    X                         X         
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Ogień gaśnie X                 X     X   X   X X X 

    X                         X         

      X               X                 

        X           X X X X X X         

          X                 X           

            X           X X       X     

                X       X X       X     

Szklista sadza w kominku i w rurze przyłączeniowej X                 X     X   X   X X   
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              X           X             
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ZAKŁÓĆENIA  MOŻLIWE PRZYCZYNY  ŚRODKI ZARADCZE  

      

ulatnianie się spalin  za mały ciąg w kominie proszę sprawdzić, czy przyłącze kominowe 

przy podkładaniu drewna    jest wolne od zanieczyszczeń 

lub podczas palenia   wiatr opadający założyć regulację ciągu w kominie 

  uszkodzona uszczelka  wymienić uszczelkę 

  drzwiczki zostały otwarte otworzyć drzwi dopiero gdy w palenisku jest żar 

  za wcześnie lub za szybko  otworzyć drzwi powoli 

  źle ustawiona przepustnica wyregulować przepustnicę 

      

pęknięte cegły szamotowe naturalne rysy na skutek  rysy są naturalnym procesem rozszerzania się 

  oddziaływań termicznych  nie wpływają one negatywnie na funkcjonowanie 

    kominka, zobacz rozdział 5d 

      

przebarwienia i linie na materiał ukształtowany 
kamienie naturalne są unikatami nieregularności 
są  

kamieniu naturalnym  w naturalny sposób 
naturalnie uwarunkowane i nie stanowią wady 
materiału 

      

plamy na nieprawidłowe czyszczenie 
proszę stosować środki czyszczące do kamienia 
naturalnego 

kamieniu naturalnym   
oraz ściereczki odpowiednie do stopnia 
zabrudzenia 

    i rodzaju kamienia naturalnego 

      

Odgłosy trzeszczenia rozciąganie termiczne z powodu  
odgłosy trzeszczenia na skutek rozciągania 
termicznego mogą 

  zbyt dużego dopływu powietrza z zewnątrz lub 
powstać w przypadku zbyt dużego rozgrzania lub 
wychłodzenia  

  zbyt dużego ciągu w kominie nie oznacza to jednak żadnej wady 

    zasuwę ustawić w pozycji w prawo 

      

GOTOWANIE I PIECZENIE:     

zbyt mała temperatura w za mało drewna dołożyć drewna 

piekarniku za mokre drewno stosować suche drewno i wyczyścić 

  nieprawidłowości w ciągu kominowym kominek, komin, i rurę przyłączeniową 

  za słaby ciąg 
prawidłowo obsługiwać zasuwę powietrza 
(rozdział 4d) 

ogień nie pali się dobrze     

para wodna w piekarniku zamknięty wyciąg oparów otworzyć wyciąg oparów 

   

OGIEŃ I WODA:     

woda nie spływa ściana wody źle ustawiona 
wyregulować ścianę przy pomocy odpowiednich 
śrub 

równomiernie   i ustawić dokładnie w pozycji poziomej 

  nierównomierny wypływ wody zdjąć pokrywę i oczyścić pędzelkiem szczelinę  

    wypływu wody/osuszyć 

  w górnej części ściany wody osadzają wymienić wodę w zasobniku 

  się cząsteczki brudu   

przebarwienia na ścianie wody nieodpowiednia woda (zawiera kamień) proszę stosować wodę destylowaną 

woda nie wypływa nieumiejętna obsługa włączyć włącznik na pilocie a następnie 

  pilota regulować ilość wody przyciskami (+) i (-)   

    w razie potrzeby wyłączyć i uruchomić ponownie 

  wirnik w pompie nie działa 
wyjąć wtyczkę z prądu! Następnie zdjąć czarną 
klapę 

    pompy, pokręcić ręcznie wirnikiem 

    założyć ponownie pokrywę 

  za mało wody w zbiorniku 
przekroczony jest minimalny poziom wody w 
zbiorniku 

    pompa automatycznie się wyłącza 

    napełnić zbiornik 

  zepsuty pływak uruchomić włącznik poprzez lekkie 

    potrząśnięcie kulki w pływaku 

nieregularny wypływ wody pompa nie leży poziomo ułożyć pompę poziomo 

pompa nie reaguje na pilota zużyta bateria sprawdzić baterię, w razie potrzeby wymienić 
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Pożyteczne informacje dotyczące drewna
 
1. Drewno jako naturalny surowiec     
 
Drewo jest surowcem, który obficie występuje 
w przyrodzie. Jako najstarszy rodzaj opału, 
jest on wykorzystywany od ok. 400.000 lat. 
Drewno, jako nośnik energii, zyskuje dla nas 
obecnie (ponownie) coraz bardziej na 
znaczeniu. Rośnie relatywnie szybko i spełnia 
w czasie wzrostu ważną funkcję dla naszego 
środowiska (produkcja tlenu).  
 
Decydujące dla przydatności drewna 
kominkowego są wartości opałowe i czas 
palenia się (zobacz również rozdz. 6).  
 
Drewno, jako surowiec odnawialny, wykazuje 
dobry bilans ekologiczny, jeżeli będzie ono 
dalej uprawiane i będzie pozyskiwany 
surowiec. Składa się ono zasadniczo z 
elementów węgla, wody i tlenu. Nieprzyjazne 
dla środowiska składniki takie jak siarka, chlor 
i metale ciężkie są w nim zawarte w 
niewielkiej ilości.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W przypadku zupełnego wypalenia się drewna 
powstaje głównie dwutlenek węgla i para 
wodna jako materiały w formie gazowej jak 
również w niewielkim zakresie popiół drzewny 
jako pozostałość po procesie spalania. 
 
Drewno odnawia się jako biomasa szybciej, 
aniżeli jest na całym świecie zbierane jako 
surowiec. Drewno próchniejące w lesie w 
sposób naturalny uwalnia dokładnie tyle samo 
CO2, ile uwalnia się w trakcie spalania drewna 
w kominku Max Blank.    
 
2. Nasz wkład w ochronę środowiska    
 
Technika wypalania opału Max Blank 
funkcjonuje, zgodnie z ekologicznymi 
kryteriami, bez elektryczności. Tylko jedna 
dźwignia obsługi służy do optymalnej regulacji 
stosunku powietrza pierwotnego i wtórnego, 
przez co zmniejsza się ilość emisji tlenku 
węgla i drobnego pyłu jak również zużycie 
drewna aż do 60 %.  
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Dzięki temu, kominki Max Blank spełniają 
najsurowsze normy na świecie. Dzięki wysoko 
zawansowanej opatentowanej technice 
spalania udało się osiągnąć stopień 
efektywności ponad 80 %. Masywne, ważące 
do 70 kg, cegły szamotowe niemieckiej 
jakości, kumulują ciepło w komorze paleniska 
aż do 18 godzin, np. model Odin BF. 
Promieniujące ciepło przechodzi na całą 
obudowę kominka. Zgodna z zasadami 
ekologii technika palenia drewna gwarantuje, 
przy prawidłowej regulacji (zgodnie z 
instrukcją obsługi), długo utrzymujący się żar i 
wymaga dołożenia drewna dopiero po ok. 6 
godzinach od rozpalenia. Tym samym 
Państwa drewno wypala się w sposób 
optymalny i przyczynia się do ochrony 
środowiska. Zobacz na:
 www.maxblank.com 
 
 
3. Brykiet drzewny 
  
Brykiet drzewny jest, zgodnie z DIN EN 
14961- 3 (A1) (klasa jakości A1), prasowany z 
suchych surowych resztek drewna, jak np. 
wiórów drewna, pod wpływem wysokiego 
ciśnienia i bez dodatku środków wiążących, 
na regularnej wielkości i jednolitej twardości 
brykiet. 

Przez to wysokie sprężenie w procesie 
brykietowania ten naturalny produkt z drewna 
przyjmuje właściwości węgla brunatnego, 
jednakże z tą różnicą, że brykiet drzewny 
wykazuje, w porównaniu do paliw kopalnych, 
mniejszą zawartość popiołu i siarki.  
Brykiet drzewny posiada bardzo małą wilgoć 
związaną. Kształtuje się ona na poziomie 
poniżej 10 %.   
 
Są różne rodzaje brykietu drzewnego. 
Rozróżnia się twardy i miękki brykiet drzewny 
o wartości opałowej od 4,3 do 5,2 kW/h.  
Oprócz tych rodzajów dostępny jest w handlu 
brykiet z kory. Jest on wytwarzany z wiór kory, 
prasowany pod wysokim ciśnieniem, bez 
dodatku środków wiążących. Brykiet z kory 
długo utrzymuje żar w komorze paleniska.  
Wszystkie brykiety drzewne muszą być 
składowane w suchym miejscu, aby uniknąć 
przedwczesnego rozkładu.         
 
4. Pozyskiwanie drewna 
 
Drewno opałowe do palenia w kominkach 
może być pozyskiwane z własnego lasu lub z 
dopuszczonego przez dane nadleśnictwo 
obszaru lasu, po uzyskaniu stosownego 
zezwolenia.  
 
Drewno opałowe pozyskuje się regularnie przy 
pielęgnacji lasu. Przy tym pozyskuje się 
zarówno drewno miękkie jak i twarde.  
 
Drewno opałowe można kupić już w formie 
gotowej do palenia w kominku lub też na 
metry. Belki metrowe można przyciąć 
stosownie do wymiarów kominków Max Blank 
– High Quality, na ok. 33-50 cm, w zależności 
od typu kominka i następnie je jeszcze 
porąbać

http://www.maxblank.com/intro/?L=2


Strona 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Magazynowanie i suszenie    
 
Drzewa ścinane są w miesiącach zimowych i 
przed składowaniem powinny być pocięte. 
Ułatwia to znacznie wysuszenie drewna.   
 
Drewno powinno być składowane w celu 
osuszenia, 2 do 3 lat na stosie, 
zabezpieczone przed deszczem. Po okresie 
składowania drewno opałowe powinno 
wykazywać 15 % pozostałej wilgoci. 
 
W procesie suszenia powietrzem należy 
zwrócić uwagę na ochronę przed deszczem 
(zadaszenie lub przykrycie plandeką) jak 
również na wystarczające przewietrzenie 
stosu, szczególnie od strony podłoża, zobacz 
na zdjęciu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Świeżo ścięte drewno nie powinno być 
składowane w piwnicach lub garażach. Nie 
prawidłowe jest również przykrycie plandeką 
ze wszystkich stron.   
 

  
zawartość wody w %   

 
wartość opałowa 

kWh/kg 
zwiększone zużycie 

drewna w % 

świeżo po ścięciu   55 2,0                ca. 155 

wilgotne 35 3,0 17 

 
suche 20 4,0 15 

bardzo suche   10 4,5   0 

  

Rodzaj 
drewna 
  

wartość 
opałowa w 
KWh/m3 

wartość 
opałowa w 
KWh/kg 

D
R

Z
E

W
A

 

L
IŚ

C
IA

S
T

E
 

dąb 2100 4,2 

buk 2200 4,2 

jesion 2100 4,2 

brzoza 1900 4,3 

olcha   1500 4,1 

topola 1400 4,2 

D
R

Z
E

W
A

 

IG
L
A

S
T

E
 

modrzew 1700 4,4 

sosna 1700 4,4 

świerk 1600 4,4 
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6. Rodzaje drewna z wartościami 
opałowymi   
Drewno różnych rodzajów drzew wykazuje 
zróżnicowane wartości opałowe.  
Drzewa liściaste (drewno twarde, jak buk i 
dąb) nadają się szczególnie jako drewno do 
opalania z długotrwałym utrzymaniem ciepła. 
Do rozpalania nadaje się szczególnie drzewo 
iglaste (drewno miękkie, jak świerk i sosna).   
 
7. Spalanie drewna 
 
Do procesu spalania potrzebne są drewno i 
tlen (powietrze). Drewno musi być suche (15 
% wilgoci), zobacz tabela w pkt. 5. Jako 
powietrze zasilające wystarczy z reguły 
powietrze z otoczenia. Alternatywnie może 
zostać doprowadzone powietrze z zewnątrz 
(przyłącze powietrza). 
 
W procesie spalania drewno zostaje najpierw 
rozgrzane. W trakcie tego procesu uwalnia 
się, w formie pary wodnej, zawarta w nim ilość 
wody. Następnie drewno się spala produkując: 
dwutlenek węgla, popiół i mineralny pył 
(zobacz szkic).  
Na skutek tego w komorze paleniska powstaje 
ciepło, które kominek oddaje na zewnątrz. Aby 
osiągnąć jak najlepsze rezultaty spalania 
należy zwrócić uwagę na to, aby komora 
spalania osiągnęła temperaturę roboczą jak 
najszybciej po rozpaleniu.    

Można to rozpoznać po wolno wypalających 
się cegłach szamotowych w komorze 
paleniska (jasny kolor). Długie wypalanie się 
drewna (zobacz instrukcja obsługi, rozdział 4 
b) możecie Państwo regulować przy pomocy 
dźwigni regulacji dopływu powietrza. Proszę 
zwrócić uwagę na to, aby w komorze 
paleniska była utrzymywana temperatura 
robocza. 
 
W przypadku nie pełnego wypalenia się opału 
może powstać cały szereg substancji 
szkodliwych dla środowiska, np. tlenek węgla, 
kwas octowy, metanol, formaldehyd, sadza i 
smoła. Mogą one wystąpić przypadku:  
- mokrego drewna 
- niedostatecznego dopływu powietrza  
- niewystarczającego ciągu w kominie  
- niewystarczającej ilości drewna  
- zbyt dużych szczap drewna   
 
8. Popiół drzewny 
 
Przy spalaniu drewna w kominkach Max Blank 
High Quality powstaje niewielka ilość  
popiołu. W tym popiele tym zawarte są ważne 
minerały takie jak potas, wapń, mangan, 
fosfor, magnez i żelazo. Możecie je Państwo 
wykorzystać w swoim ogrodzie lub 
kompostowniku jako nawóz. Zastosowany 
rodzaj opału decyduje w znacznym stopniu o 
ilości popiołu.   
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Lista kontrolna przekazania kominka po montażu i podłączeniu: 
 
Gratulujemy Państwu zakupu pojemnika pelletu Max Blank High Quality i chcielibyśmy wesprzeć 
Państwa tą listą kontrolną w sprawdzeniu wszystkich ważnych punktów.  
Proszę mieć na względzie to, że Państwa urządzenie grzewcze musi zostać odebrane przez 
kominiarza. Państwa kominiarz chętnie udzieli Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania.  
 
Wskazówka: dla osprzętu do palenia pelletem proszę stosować osobną listę kontrolną. 
 
Na podstawie tej listy mogą Państwo porównać wszystkie ważne punkty przekazania kominka ze 
swoim dealerem.   
 
Model kominka: ……………………………….. Nr seryjny. ………………………………… 
 

 Kominek został dostarczony w należytym stanie i został prawidłowo ustawiony. 
 

 Kominek został ustawiony prawidłowo zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i został 
prawidłowo podłączony do komina. 

 
 Kominek, rury przyłączeniowe i okładzina ściany są prawidłowo podłączone i nie wykazują 
żadnych funkcjonalnych czy optycznych braków. 

 
 Tabliczka znamionowa została zamontowana w widocznym miejscu. 

 
 Klient został przeszkolony odnośnie podstawowych zasad palenia w kominku Max Blank. 

 
Zostało przeprowadzone próbne palenie z instruktażem z zakresu obsługi i eksploatacji komin-
ka. 

 
Zwrócono uwagę na konieczność stosowania suchego drewna kominkowego. 
 
 Zwrócono uwagę na fakt, że należy przestrzegać prawidłowego odprowadzenia rury 
przyłączeniowej do komin, że obowiązkowe jest stosowanie suchego drewna oraz że 
urządzenie musi być eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi.   
 

Wskazówka: Jeżeli nie posiadacie Państwo jeszcze bezprądowego osprzętu Max Blank do palenia 
pelletem, to proszę zapytać swojego sprzedawcę kominka o warianty doposażenia kominka. 
 
 Życzymy Państwu błogiego ciepła i romantycznego ognia! 
 
 Nazwisko kupującego: ………………………………..………..………..………….. 
 
 Adres instalacji kominka: …………………………………..………..………..……….. 
 
     ………………………………..………..………..………….. 
  

…………………………..  ………….…………….………  ………………….…….……………. 
     miejscowość, data               podpis kupującego       podpis dealera 

 
 

Proszę sporządzić kopię tej listy kontrolnej i zachować ją w swoich dokumentach .
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Lista kontrolna przekazania pojemnika na pellet po montażu i podłączeniu: 
 
Gratulujemy Państwu zakupu pojemnika pelletu Max Blank High Quality i chcielibyśmy wesprzeć 
Państwa tą listą kontrolną w sprawdzeniu wszystkich ważnych punktów.  
Proszę mieć na względzie to, że Państwa urządzenie grzewcze musi zostać odebrane przez 
kominiarza. 
 
Państwa kominiarz chętnie udzieli Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania. 
 
Na podstawie tej listy mogą Państwo porównać wszystkie ważne punkty przekazania ze swoim 
dealerem.   
 
Model pojemnika: ……………………………….. Nr seryjny. ………………………………… 
 
Model kominka: ……………………………….. Nr seryjny. ………………………………… 
 

Pojemnik na pellet został dostarczony w należytym stanie i nadaje się do tego urządzenia 
grzewczego. 
 
Kominek został prawidłowo ustawiony i podłączony do komina zgodnie z przepisami be-
zpieczeństwa. 
 
Pomiary komina zostały sprawdzone.  Minimalne ciśnienie pracy wynosi 12 Pa. Max ciśnienie 
pracy wynosi 15 Pa. Przy podciśnieniu ponad 15 Pa należy zastosować ogranicznik ciągu. 
 
Oznaczenie Ü zostało umieszczone w widocznym miejscu. 
 
Klient został wdrożony w sposób palenia i funkcjonowania pojemnika pelletu. 
 
Zostało przeprowadzone palenie próbne z instruktażem obsługi i użytkowaniem pojemnika. 
 
Wskazano na konieczność stosowania tylko pelletu, który spełnia normy EN14961-2 (A1) jak 
również certyfikację ENplus-A1 i DINplus. 

 
 Zwrócono uwagę na fakt, że w przypadku nieprzestrzegania zakresu ciśnienia pracy jak 
również w przypadku stosowania pelletu niezgodnego z normami wszelkie roszczenia 
gwarancyjne przepadają. 
 
 Zwrócono uwagę na to, że eksploatacja musi odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi. 

 
 Nazwisko kupującego: ………………………………..………..………..………….. 
 
 Adres instalacji: …………………………………..………..………..……….. 
 
    ………………………………..………..………..………….. 

  
…………………………..   ………….…………….………  ………….…….……………. 

      miejscowość, data       podpis kupującego       podpis dealera 
 
 

Proszę sporządzić kopię tej listy kontrolnej i zachować ją w swoich dokumentach . 

 
 
 
 
 



Strona 20  

Instrukcja eksploatacji akcesoriów do palenia pelletem 

 
W celu podłączenia i eksploatacji akcesoriów Max Blank do palenia pelletem należy 
przestrzegać następujących zasad:   
 

1. Przed podłączeniem kominka należy zmierzyć efektywność ciągu komina. Jeżeli 
mieści się ona pomiędzy 12 Pa a 15 Pa, to nie ma przeciwwskazań do montażu. 
 

2. Jeżeli wartość ciągu wynosi poniżej 12 Pa, to kominek może być opalany pelletem 
tylko w takim przypadku, gdy dealer jest w stanie zwiększyć ją do wartości minimalnej.   

 
3. Jeżeli wartość ciągu wynosi ponad 15 Pa, to należy zamontować w rurze 

przyłączeniowej przepustnicę i ją odpowiednio ustawić.  
 

4. Następnie należy, zgodnie z instrukcją pojemnika na pellet, upewnić się, że ok. 10 do 
15 min po rozpaleniu zasuwa poniżej drzwiczek paleniska została ustawiona w pozycji 
środkowej i pozostała w tej pozycji. 

 
5. Można stosować tylko zalecany pellet drzewny o wysokiej jakości ze szczególnym 

wskazaniem na następujące marki, które możecie Państwo dostępne w sprzedaży lub 
u Państwa dealera. 

 
German-Pellet 

Binderholz 
Wohl & Warm 

 
 

W przypadku nieprzestrzegania wszystkich lub któregokolwiek z powyższych punktów, w 
szczególności tego, że zasuwę należy przestawiać tylko do pozycji środkowej, nie tylko 
pojemnik do palenia pelletem, lecz również całe urządzenie grzewcze, nie osiągną 
rekomendowanej przez producenta żywotności i szybciej ulegną zużyciu.  
 
Producent może w każdym czasie udowodnić, które z podanych wskazówek nie były 
przestrzegane. W takim przypadku wygasa jakakolwiek możliwość bezpłatnej naprawy jak 
również gwarancja.  
 
Naturalnie możecie Państwo w takim przypadku wymienić pojemnik pelletu i nabyć odpłatnie 
u swojego dealera pojemnik bez przykrycia w przypadku okrągłych wersji, a w przypadku 
wersji kwadratowych, tylko wymienne podłoże ze specjalnymi otworami.   
 
Dziękujemy Państwu za staranną eksploatację i życzymy błogich i przyjemnych dni z 
pięknym ogniem kominka. 
 
Max Blank 
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KARTA GWARANCYJNA / GUARANTEECARD / CARTE DE GARANTIE 
 

KOMINEK 

 
Proszę wypełnić i okazać w przypadku napraw gwarancyjnych.     
 

W przypadku pytań dotyczących serwisu proszę się zwrócić do Państwa dealera. 
(zobacz pieczątka sprzedawcy) 

 
 

 
service@maxblank.com      Fax 0049 (0) 9082-2002             www.maxblank.com 

 
Ta karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli odeślecie ją Państwo w ciągu 30 dni po dokonaniu 
odbioru kominka, obustronnie wypełnioną i podpisaną, na poniższy adres. 
 
 

 
 

Max Blank GmbH  -  Klaus-Blank-Straße 1  -  D-91747 Westheim 
 
 

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek, zmian w konstrukcji, wyglądzie, odcieniach i zakresie dostawy jak również do błędów 
w druku. 

 

mailto:service@maxblank.com
http://www.maxblank.com/intro/?L=2
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KARTA GWARANCYJNA / GUARANTEECARD / CARTE DE GARANTIE 
 

POJEMNIK PELLETU  

 
Proszę wypełnić i okazać w przypadku napraw gwarancyjnych.     
 
 

W przypadku pytań dotyczących serwisu proszę się zwrócić do Państwa dealera. 
(zobacz pieczątka sprzedawcy) 

 
 

 
service@maxblank.com      Fax 0049 (0) 9082-2002             www.maxblank.com 

 
Ta karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli odeślecie ją Państwo w ciągu 30 dni po dokonaniu 
odbioru kominka, obustronnie wypełnioną i podpisaną, na poniższy adres. 
 
 

 
 

Max Blank GmbH  -  Klaus-Blank-Straße 1  -  D-91747 Westheim 
 
 

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek, zmian w konstrukcji, wyglądzie, odcieniach i zakresie dostawy jak również do błędów 
w druku. 

 

 
 

mailto:service@maxblank.com
http://www.maxblank.com/intro/?L=2

