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INSTRUKCJA OBSŁUGI BIOKOMINKA INFIRE 

 

 

 

Dziękujemy za zakup naszego kominka! Jesteśmy pewni, że wniesie  

on w Państwa wnętrze mnóstwo radości i ciepła. Aby korzystać  

z niego bezpiecznie prosimy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją i 

zasadami użytkowania. 

 

  

      Spis treści: 

 I. Zasady ogólne 

           II. Montaż 

          III. Odpalanie i gaszenie 

          IV. Zasady bezpiecznego użytkowania 

 

 

 

 

 

 

 

   



I. ZASADY OGÓLNE 

 

Do kominków firmy Infire zaleca się stosowanie wyłącznie paliwa 

(bioetanolu) płynnego marki Infire
®  

 lub Bioetanol PREMIUM. 

Stosowanie wszelkich innych paliw będzie równoznaczne z 

nieprawidłowym użytkowaniem kominka i utratą gwarancji.  

 

UWAGA! NIGDY NIE DOLEWAJ PALIWA DO PALĄCEGO SIĘ LUB 

ROZGRZANEGO KOMINKA! Należy odczekać co najmniej 25 minut po 

wygaśnięciu kominka przed ponownym napełnieniem paleniska. Jeżeli 

zgasimy kominek przed wypaleniem całego paliwa to przed ponownym 

odpaleniem należy poczekać aż palenisko ostygnie.  

UWAGA! Nigdy nie kieruj na palenisko (płomień) strumienia powietrza. 

Nie montować kominka w miejscu gdzie będzie narażony na przeciąg. 

Przeciąg i wzmożone palenie się ognia może powodować sadzę i 

uszkodzenie kominka. 

UPEWNIJ SIĘ, że w pomieszczeniu, w którym instalujesz kominek jest 

sprawna wentylacja. Odpowiednim jest, jeżeli w pomieszczeniu występuje 

wymiana powietrza w ilości co najmniej 2,5 m
3 

na godzinę. Pomocnym w 

tym jest np. otwarcie okna na 20 minut. Podczas użytkowania kominka w 

pomieszczeniu musi być uchylone okno. Min. zalecana powierzchnia do 

właściwego użytkowania kominka= 20m kw. na kominek z 1 paleniskiem 

do 50cm długości, 30 m kw. na kominek z łączną długością palenisk  max 

100cm; 40m kw  do paleniska  o długości powyżej 100cm, 

Po odpaleniu kominka zalecane jest wypalenie całej ilości nalanego 

biopaliwa. 

NIGDY nie odpalaj kominka jeśli paliwo zostało przelane lub rozlane poza 

komorę paleniska . Rozlane paliwo należy bezzwłocznie wytrzeć do sucha 

np. ręcznikiem papierowym. Niewytarte paliwo może stworzyć 

niebezpieczeństwo użytkowania oraz plamy na różnego rodzaju 

powierzchni.   

 

 

 

12. Nie stawiaj żadnych przedmiotów na obudowie ani wewnątrz kominka. 

Nie stawiaj przedmiotów lub substancji łatwopalnych w pobliżu kominka. 

Nad kominkiem nie mogą znajdować się żadne materiały łatwopalne. 

Ściana, w której montowany jest kominek lub na której jest zawieszony 

może być jedynie ścianą murowaną – Montaż kominka na lub w ścianach z 

innego materiału może dopuszczony jest jedynie po uprzednim ustaleniu 

tego z naszą firmą biuro@infire.pl lub infire@wp.pl 

13. Nigdy nie używaj paleniska kominka bez jego obudowy. Kominek 

może być uruchomiony tylko, gdy palenisko jest wewnątrz.                     

14. Należy regularnie czyścić górną część stalowego paleniska w celu 

uniknięcia powstania sadzy. Można do tego użyć wilgotnej ściereczki lub 

papieru.                                                                                                        

15. Przy pierwszym uruchomieniu kominka pod koniec wypalania się 

bioetanolu mogą pojawić się opary przypominające dym - jest to 

standardowy proces przy pierwszym nagrzewaniu zbiornika.                    

16. Kominek wstawiony we wnękę powinien być przytwierdzony do 

podłoża odpowiednimi wkrętami.                                                               

17. Biokominki Infire pełnią funkcję dekoracyjną a nie grzewczą. Nie 

należy stosować kominków Infire w celach grzewczych.                           

18. Kominki Infire nie mogą być użytkowane jako grill:) 

                                                          Życzymy miłego użytkowania! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@infire.pl


IV. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 

 

1. NIGDY NIE DOLEWAJ PŁYNU GRZEWCZEGO DO PALĄCEGO 

SIĘ OGNIA. Nie należy dolewać płynu do rozgrzanego kominka. Należy 

odczekać co najmniej 20 minut do ostygnięcia kominka przed ponownym 

napełnieniem paleniska i przed ponownym odpalaniem. 

2. Nigdy nie przykrywaj paleniska żadnymi przedmiotami. Palenisko 

znacząco się nagrzewa.  

3. Nie kładź żadnych przedmiotów na płomieniu ani w jego pobliżu. 

4. NIE ODPALAJ KOMINKA JEŚLI PŁYN ROZLAŁ SIĘ POZA 

KOMORĘ SPALANIA ( stalowy zbiornik). Paliwo, które zostało przelane 

lub wylane poza komorę spalania należy wytrzeć do sucha przed 

odpaleniem kominka. 

5. Obudowa kominka i szyba w niektórych miejscach się nagrzewają, więc 

nie należy dotykać kominka podczas jego działania w celu uniknięcia 

oparzenia. 

6. Nie zaleca się przechowywania w mieszkaniu więcej niż 10 litrów płynu 

grzewczego. Nie przechowuj płynu bliżej niż 5 metrów od kominka. 

Biopaliwo nie może być narażone na działanie wysokich temperatur ( także 

światła słonecznego i centralnego ogrzewania). Płyn chronić przed 

dziećmi. 

7. Nie palić tytoniu w pobliżu płynu Infire®. 

8. Nigdy nie zostawiaj ognia bez opieki. 

9. Nie zaleca się stosowania kominka w sypialniach. 

10. Zawsze przy użytkowaniu kominka w pomieszczeniu powinno być  

otwarte lub uchylone okno. 

11. Zachowaj szczególną ostrożność w sytuacji, gdy podczas działania 

kominka w pobliżu są dzieci lub zwierzęta. 

 

 

 

 

 

                                                                                  

II. MONTAŻ  

 Proszę upewnić się czy dostarczony do Państwa zestaw zawiera 

wszystkie elementy, a więc: 

- kominek (obudowa) 

- palenisko lub paleniska  (stalowy prostokątny zbiornik) 

- szybę i stalowe mocowania do szyby ( w wersji z szybami) 

- stalową podłużną rączkę do regulacji i gaszenia płomienia 

 

1. Wybierz pomieszczenie, w którym będzie użytkowany kominek.  

Pomieszczenie, w którym kominek będzie użytkowany powinno 

mieć minimum   18 m2 przy wysokości 2,5m przy kominku z 

jednym paleniskiem. Przy użytkowaniu kominka w 

pomieszczeniach powinno być uchylone okno.  

2. Pomieszczenie, w którym użytkujesz kominek powinno być zawsze 

przewietrzone, gdyż jego działanie absorbuje tlen z powietrza. Nie 

montuj kominka w miejscu gdzie będzie narażony na przeciąg! 

3. MONTAŻ WE WNĘCE (w ścianie): Wstawić kominek w 

przygotowaną wnękę w murowanej ścianie i przymocować go do 

podłoża za pomocą załączonych wkrętów przez otwory w podłodze 

kominka ( po uprzednim zamontowaniu kołków). Wnęka nie może 

być z materiałów palnych, Nad kominkiem na ścianie nie powinny 

znajdować się żadne przedmioty wrażliwe na wysokie temperatury 

gdyż ciepło oddawane jest do góry. 

            MONTAŻ NA ŚCIANIE: Wywiercić w ścianie  otwory w 

rozmiarze kołków montażowych w odległościach odpowiadających 

odległościom otworów na listwie montażowej. Przykręcić listwę do ściany 

za pomocą załączonych wkrętów i kołków. Listwę przykręcić równo w 

poziomie tak, aby odstająca część była skierowana do góry. Założyć 

kominek listwą przymocowaną do jego pleców do listwy zawieszonej na 

ścianie. Listwa musi być zamontowana na stabilnej ścianie murowanej. W 

kominkach zawieszanych bez listwy ( np. Spark i Murall) wystarczy 

zamontować w ścianie dwa kołki w odległości od siebie odpowiadającej 

odległościom między wyciętymi otworami na plecach kominka o zawoesoć 

na nich kominek. Firma Infire nie ponosi odpowiedzialności za szkody 



wynikłe z powodu niewłaściwego zamontowania kominka, lub z 

zamontowania kominka na nieodpowiedniej ścianie.  

4. Umieść prostokątne stalowe zbiorniki (palenisko) w prostokątnym 

otworze wewnątrz kominka.  

5. W wersji z szybą: bardzo ostrożnie( min 2 osoby) zamocować 

szybę zgodnie z otworami do metalowych uchwytów. Należy użyć 

do tego śrubek załączonych do zestawu. Jeżeli srebrne mocowania 

szyby nie są przymocowane należy je przykręcić w przygotowane 

otwory za pomocą śrubokrętu. W kominkach z szybą wstawianą w 

wyciętą szparę ( np. SPARK, INSIDE C VER3, INSIDE U) należy 

wstawić szybę w podłużną szparę i dokręcić ją za pomocą śrub 

ukrytych w otworze, przez który wchodzi palnik 

6. Nie stawiaj żadnych przedmiotów na obudowie ani wewnątrz 

kominka. 

 

III. ODPALANIE I GASZENIE 

Aby uruchomić kominek należy: 

1.  Napełnić metalowy zbiornik (palenisko/a) biopaliwem Infire
®
. Palnik 

wypełniony jest  włóknem nie wyciągaj go- włókno wchłonie paliwo, które 

nalewa się bezpośrednio na nie, 

-W wersji z nakładką z dwoma bolcami - Podłużną nakładkę paleniska 

podczas działania palnika należy przechowywać min 50cm od palnika. 

 Nie napełniaj zbiornika do pełna! Do paleniska najlepiej nalać ok 0,8 

litra- do paleniska o długości 40 cm i 1 litr do paleniska 50 cm. Do 

paleniska 80cm= 2litry, do paleniska 100cm=max 2,2 litra. 

2. Wytrzeć do sucha wszelkie paliwo jakie rozlało się wokół paleniska 

(poza komorę) 

3. Używając zapalarki zbliżyć ogień do powierzchni paliwa w palenisku ( 

przysłana zapalarka może być pusta ze względu bezpieczeństwa- należy 

napełnić ją gazem do zapalniczek). Jeżeli w palenisku jest mniej niż 

zbiornika litra płynu mogą wystąpić problemy z uruchomieniem kominka.  

Jeżeli paliwo gaśnie zaraz po odpaleniu należy: Od razu po odpaleniu 

paliwa kilkukrotnie dmuchnij w płomień tak, aby ten złapał tzw. cug i się 

rozpalił. Jeżeli paliwo przechowywane jest w zimnym miejscu ( poniżej 5 

stopni C) paliwo nie będzie się palić- w takiej sytuacji paliwo musi postać 

w temperaturze pokojowej przez pewien czas aż do osiągnięcia 

odpowiedniej temp. 

NIE WRZUCAĆ ZAPAŁEK ANI ŻADNYCH INNYCH 

PRZEDMIOTÓW DO PALENISKA! 

4. W początkowej fazie płomień będzie stosunkowo mały. Poczekaj około 

15 minut, aż płomień osiągnie odpowiednią wielkość 

5. GASZENIE: po odpaleniu kominka zalecane jest wypalenie całej ilości 

użytego biopaliwa. Jeżeli istnieje konieczność zgaszenia kominka przed 

wypaleniem całości paliwa należy zamknąć otwór paleniska. Do 

zamknięcia paleniska należy użyć dostarczonego z kominkiem specjalnego 

narzędzia (podłużnych metalowych rączek).  

PALENISKO FALA- aby gasić kominek należy stalową rączką przesunąć 

falowaną zasuwę tak, aby fale się złączyły i odcięły dopływ tlenu. Jeżeli 

płomień nie zgaśnie za pierwszym razem należy powtórzyć czynność. 

PALENISKO Z PROSTOKĄTNĄ  NAKŁADKĄ z dwoma bolcami i 

dwiema rączkami: Należy chwycić rączki w taki sposób aby były do siebie 

( do środka ) skierowane węższą częścią wyciętego otworu. Należy nałożyć 

otwór rączki na „bolec” wystający z pokrywy i przesunąć do zewnątrz tak, 

aby bolec wsunął się w węższą część otworu i zaklinował. Następnie stale 

rozsuwając dwie rączki do zewnątrz przenieść pokrywę nad palnik i 

przykryć nią otwór, z którego wydobywa się płomień. Należy to zrobić 

równo i jednocześnie dla całej szerokości- jeżeli za pierwszym razem ogień 

nie zgaśnie ponowić proces.  

PALENISKO Z PROSTĄ ZASUWĄ prostą  Przesuwna klapka na górze 

paleniska służy do regulacji wysokości płomienia. Do gaszenia słuzy 

nakładka gasząca przykrywająca całe palenisko- sposób postępowania jak 

wyżej ( Palenisko z prostokątną nakładką) 

GDY W KOMINKU WYPALI SIĘ CAŁE PALIWO PRZYKRYJ 

NAKŁADKĄ PALENISKA GDYŻ PO WYPALENIU PALIWA 

MOŻE POWSTAĆ DELIKATNA WOŃ. Gdy kominek jest zgaszony a 

w zbiorniku znajduje się płyn pokrywa paleniska musi być zamknięta aby 

uniknąć wyparowania płynu. Jeżeli masz kilka palenisk obok siebie 

należy gasić wszystkie w jednym czasie. Jeżeli chcesz użytkować 



jednego paleniska to w sąsiednim palenisku nie powinno znajdować się 

paliwo gdyż może się zapalić od temperatury sąsiedniego. 

- Nie próbuj gasić płomienia wodą ani żadną inną substancją! 

- Nie próbuj gasić płomienia dmuchając w niego!  

W RAZIE POŻARU! Odpowiednie środki gaszenia to: 

- Gaśnice CO2  

- Gaśnice pyłowe, gaśnice płynowe z dodatkowym wodnym roztworem  

- Gaśnice proszkowe z proszkiem gaszącym ABC lub BC 

 

NIE PRÓBUJ GASIĆ PŁOMIENIA ZWARTYM STRUMIENIEM 

WODY, GDYŻ GROZI TO ROZPRZESTRZENIENIEM SIĘ OGNIA! 

 


