
      
 
 
Philippi – stolní krb – P123088 
 
Tyto informace si pečlivě přečtěte před použitím stolního krbu 
 
Upozornění: 
 
Tento výrobek obsahuje bio ethanol a musí být zabezpečen proti dosahu dětí.  
 
Upozornění: 
 
Při polknutí bio-ethanolu vypláchněte několikrát ústa a pak vypijte větší množství vody a 
vyhledejte lékaře. 
 
Upozornění: 
Pokud si potřísníte ruce bio-ethanolem řádně si je umyjte a osušte než budete krb zapalovat. 
 
 
• před zapálením stolní krb umístěte na ohnivzdorný pevný podklad, tak aby byl ve vodorovné     
  poloze 
 
• místnost ve které stolní krb chcete umístit musí mít více než 15m2. 
 
• stolní krb neslouží k vytápění místnosti 
 
• před použitím stolního krbu se ujistěte, že v okolí 50 cm se nenachází žádné hořlavé¨ 
   materiály 
 
• nikdy nepokládejte nic na stolní krb 
 
• nikdy nestavte krb do průvanu 
 

- Zpočátku hoří krb jen minimálním modrým plamenem, dokud se alkohol nezahřeje 
- POZOR! Jakmile bude krb zapálen, v žádném případě nezdvihejte krycí desku a 

nedolévejte plyn 
- Skleněné desky i nádrž mohou být horké, proto je před dotykem překontrolujte 
- Před znovunaplněním zásobníku nechte krb zcela vychladnout 
- Nenechávejte krb v dosahu dětí a bez dozoru 
- Řiďte se všeobecnými, preventivními opatřeními ve styku s otevřeným ohněm 

 
 
 
 



 
NÁVOD K OBSLUZE 
 
-POZOR!  Provoz stolního krbu je povolen pouze s použitím Bio-Ethanolu! 
- Krb úplně vybalte 
- Odstraňte krycí desku zásobníku 
- Krb naplňte max 500ml Bio-Ethanolu, tedy nejvýše po červenou rysku 
- Položte krycí desku zpět na zásobník 
- Počkejte několik minut a potom krb zapalte 
- Krb zapalujte ze strany, a to pouze krbovými zápalkami nebo krbovým zapalovačem a 
nenaklánějte se nad něj 
-Když se Bio-Ethanol hned nerozhoří, postup opakujte 
- K uhašení krbu použijte přiložený „zhasínač“, který položte do škvíry a čekejte cca 30s.Poté 
se přesvědčte, že je oheň skutečně uhašen 
- Krbová kamna hoří cca 6 hodin 
- Pokud krb nechcete dále požít, nechte ho zaklopen „zhasínačem“, aby se zamezilo 
odpařování zbývajícího Bio-Ethanolu 


