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1. ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WYSZCZEGÓLNIONE PONIŻEJ ZASADY DOTY-

CZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA
Jeśli poczujecie Państwo zapach gazu:

1. Należy odłączyć dopływ gazu do urządzenia.
2. Zgasić jakikolwiek otwarty ogień.
3. Jeśli zapach gazu wciąż się utrzymuje, należy natychmiast skontaktować się z dostawcą gazu lub Strażą Pożarną.

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA
1. Nie należy przechowywać ani używać benzyny lub innych substancji czy płynów o łatwopalnych oparach w pobliżu 

tego lub innego urządzenia gazowego lub elektrycznego.
2. Nie należy przechowywać w sąsiedztwie tego lub innego urządzenia gazowego lub elektrycznego żadnych butli z ga-

zem płynnym, poza tymi, które są podłączone do użytkowania z urządzeniem.
OSTRZEŻENIE

1. Do użytku na zewnątrz lub w pomieszczeniach o dobrej wentylacji.
2. Strefa o dobrej wentylacji musi mieć minimum 25% otwartej przestrzeni.
3. Powierzchnia strefy jest sumą powierzchni ścian.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa instalacja, regulacja, modyfikacja, naprawa lub konserwacja mogą 
spowodować obrażenia osób lub zniszczenie mienia. Przed rozpoczęciem instalacji lub naprawy 
niniejszego urządzenia należy bardzo uważnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi instalacji, 
obsługi i konserwacji ogrzewacza.
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem instalacji oraz użytkowania urządzenia należy zapoznać się z niniejszymi instruk-

cjami.
 • To urządzenie musi zostać zainstalowane, a butla z gazem musi być przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi prawnymi;

 • Nie należy zasłaniać lub w inny sposób blokować otworów wentylacyjnych w obudowie butli;
 • Nie należy przenosić ani w inny sposób przemieszczać urządzenia podczas jego pracy;
 • Przed przemieszczeniem urządzenia należy zamknąć zawór gazowy na butli lub przy reduktorze;
 • Rurkę lub elastyczny przewód doprowadzający gaz do urządzenia należy wymieniać w określonych odstępach czasu;
 • Należy używać tylko i wyłącznie rodzaju gazu i typu butli określonego przez producenta urządzenia;
 • Zbiornik gazu płynnego używany z ogrzewaczem tarasowym musi spełniać następujące wymagania:

Należy kupować zbiorniki gazu płynnego odpowiadające wymaganym wymiarom:
(31,8 cm (średnica) x 58 cm) (wysokość) o maksymalnej pojemności 15 kg.

 • W przypadku silnego wiatru należy zwrócić szczególną uwagę, aby urządzenie się nie przewróciło, ani nie przechylało; 
należy trzymać urządzenie w odległości co najmniej 1 m od butli z gazem.

 • Wtryskiwacz w urządzeniu zamontowano w taki sposób, aby nie można go było usunąć i jest on montowany wyłącznie 
fabrycznie. Zabrania się zmiany ciśnienia gazu w urządzeniu.

 • Nie należy podłączać butli gazowej bezpośrednio do urządzenia bez używania reduktora gazu. Należy używać wyłącznie 
rodzaju gazu oraz rodzaju butli jak określono w instrukcjach.

Reduktor (zgodny z normą EN16129:2013 oraz przepisami krajowymi) prawidłowego ciśnienia odpowiadającego kategorii 
urządzenia:

Należy używać reduktora 30 mbar dla butanu / propanu kategorii I3B / P (30).
Należy używać reduktora 30 mbar dla butanu kategorii I3 + (28-30 / 37).
Należy używać reduktora 37 mbar dla propanu kategorii I3 + (28-30 / 37).
Należy używać reduktora 50 mbar dla butanu / propanu kategorii I3B / P (50).
Zaleca się stosowanie elastycznego przewodu doprowadzającego gaz do urządzenia spełniającego wymagania normy 

EN16436: 2014.

2. OSTRZEŻENIA
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WYTYCZNE 

DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.
 • Nie należy używać ogrzewacza tarasowego wewnątrz pomieszczeń, ponieważ może to spowodować obrażenia osób lub 
zniszczenie mienia.

 • Niniejszy ogrzewacz zewnętrzny nie jest przeznaczony do instalowania w pojazdach rekreacyjnych i / lub łodziach.
 • Instalacja i naprawa powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
 • Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwa regulacja lub dokonywanie nieautoryzowanych przeróbek i manipulowanie przy 
urządzeniu mogą spowodować obrażenia osób lub zniszczenie mienia.

 • Nie należy w żaden sposób modyfikować urządzenia.
 • Nigdy nie należy wymieniać lub zastępować reduktora innym niż przewidziany fabrycznie. 
 • Nie należy przechowywać ani używać benzyny ani innych substancji lub cieczy o łatwopalnych oparach w ogrzewaczu.
 • Cały system gazowy, przewód zasilający, reduktor, pilot oraz palnik należy przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia 
sprawdzić na obecność wycieków lub uszkodzeń. Dodatkowo należy przynajmniej raz w roku zlecić kontrolę wszystkich 
elementów urządzenia wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu naprawczego.
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 • Wszystkie testy szczelności należy przeprowadzać przy użyciu roztworu mydła. Nigdy nie należy używać otwartego ognia 
do sprawdzenia szczelności instalacji gazowych.

 • Nie należy użytkować ogrzewacza, dopóki wszystkie połączenia gazowe nie zostaną przetestowane pod kątem szczelno-
ści.

 • W przypadku wykrycia zapachu gazu należy natychmiast ZAMKNĄĆ zawór gazu na butli. Jeśli wyciek występuje na połą-
czeniu przewodu zasilającego urządzenie w gaz oraz reduktora: należy uszczelnić (mocniej zacisnąć) połączenie i wykonać 
kolejny test szczelności. Jeśli nadal pojawiają się bąbelki przewód należy zwrócić do miejsca jego zakupu. Jeśli wyciek wy-
stępuje na połączeniu reduktora oraz zaworu butli: należy odłączyć, a następnie ponownie podłączyć reduktor i wykonać 
kolejną kontrolę szczelności. Jeśli po kilku próbach bąbelki są nadal widoczne oznacza to, że zawór na butli jest uszkodzo-
ny i powinien zostać zwrócony do miejsca zakupu butli.

 • Nie należy przemieszczać ogrzewacza podczas jego pracy.
 • Nie należy również przemieszczać ogrzewacza bezpośrednio po jego wyłączeniu. Należy zaczekać, aż urządzenie ostygnie.
 • Otwór wentylacyjny w obudowie butli musi być zawsze wolny od zanieczyszczeń i musi zapewniać swobodny przepływ 
powietrza.

 • Nie należy malować ekranu promiennika, panelu sterowania ani górnego reflektora czaszy.
 • Należy utrzymywać w czystości skrzynkę sterowania, palnik i kanały cyrkulacji powietrza ogrzewacza.
 • Należy czyścić wymienione elementy tak często jak zaistnieje potrzeba.
 • Kiedy urządzenie nie jest użytkowane należy zamknąć zawór na butli.
 • Jeżeli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji należy natychmiast przeprowadzić kontrolę ogrzewacza:

 • Urządzenie nie osiąga odpowiedniej temperatury.
 • Podczas użytkowania palnik wydaje strzelający dźwięk (cichy odgłos tego typu jest normalny, gdy palnik jest wyga-
szany).

 • W przypadku wyczucia zapachu gazu w połączeniu z silnie żółtymi końcówkami płomieni palnika.
 • Reduktor oraz przewód doprowadzający gaz muszą być umieszczone z dala od przejść, w których ludzie mogą się o niego 
potknąć oraz poza obszarem, w którym przewód zasilający może ulec przypadkowemu uszkodzeniu.

 • Wszelkie osłony lub inne elementy zabezpieczające zdjęte w celu naprawy lub konserwacji urządzenia muszą zostać po-
nownie założone przed uruchomieniem ogrzewacza.

 • Dorośli i dzieci powinni trzymać się z dala od elementów urządzenia, które podczas jego pracy silnie się nagrzewają, aby 
uniknąć poparzeń lub zapłonu odzieży.

 • Dzieci powinny być dokładnie nadzorowane, gdy znajdują się w pobliżu ogrzewacza.
 • Ubrania lub inne łatwopalne materiały nie powinny być zawieszane na ogrzewaczu  ani umieszczane w jego pobliżu.
 • Wymiany butli gazowej można dokonywać wyłącznie  w miejscu o dobrej wentylacji, z dala od jakiegokolwiek źródła za-
płonu (świeca, papierosy, inne urządzenia wytwarzające płomień, itp...);

 • Aby sprawdzić, czy uszczelka reduktora jest prawidłowo zamontowana i może właściwie spełniać swoją funkcję: patrz 
rysunek po prawej;

 • Należy zwrócić uwagę, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie butli;
 • Po każdorazowym zakończeniu pracy urządzenia należy zamknąć dopływ gazu na zaworze butli z gazem lub na redukto-
rze;

 • W przypadku wycieku gazu urządzenie nie może być dalej używane, a w sytuacji, gdy wyciek gazu nastąpi podczas pracy 
urządzenia, należy odłączyć je natychmiast od zasilania w gaz, a następnie zlecić jego kontrolę i naprawę przed ponow-
nym użyciem;

 • Kontrolę przewodu zasilającego w gaz należy przeprowadzać co najmniej raz w miesią-
cu, przy każdej wymianie butli gazowej oraz zawsze, kiedy urządzenie nie było użytko-
wane przez dłuższy okres czasu. Jeżeli przewód zasilający wykazuje oznaki przebicia, 
pęknięcia lub innego rodzaju uszkodzenia, należy go niezwłocznie wymienić na nowy 
przewód o tej samej długości i jednakowej jakości;

 • Używanie tego urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach może być niebezpieczne i 
jest ZABRONIONE;

 • Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać jego instrukcję obsługi. 
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z instrukcjami oraz lokalnymi przepisami praw-
nymi obowiązującymi w miejscu jego użytkowania.

 • Aby uzyskać informacje na temat podłączenia przewodu zasilającego w gaz do reduktora, jak również reduktora do butli 
gazowej: patrz obrazek zamieszczony powyżej.

 • Ten produkt zawiera małe elementy - baterie. Jeśli zostaną połknięte, małe elementy mogą spowodować ZAGROŻENIE 
ZADŁAWIENIEM. W przypadku połknięcia baterii lub wdychania substancji znajdujących się wewnątrz baterii należy na-
tychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Należy trzymać dzieci z dala od małych baterii.

Podłączenie przewodu zasilającego 
do reduktora oraz podłączenie 
reduktora do butli gazowej

uszczelka przewód 

reduktor

butla 
gazwa



- 4 -

3. LOKALIZACJA I USTAWIANIE OGRZEWACZA
 • Ogrzewacz tarasowy jest przeznaczony głównie do użytku na zewnątrz pomieszczeń. Zawsze nale-
ży upewnić się, że urządzenie posiada odpowiednią wentylację świeżym powietrzem.

 • Zawsze należy zachować odpowiedni odstęp urządzenia od materiałów łatwopalnych, tj. minimum 
100 cm nad ogrzewaczem i 100 cm po jego bokach.

 • Ogrzewacz należy ustawić na równym, twardym i wytrzymałym podłożu.
 • Nigdy nie należy użytkować ogrzewacza w strefach, w których istnieje możliwość wybuchu, na 
przykład w miejscach, w których przechowywana jest benzyna lub inne łatwopalne substancje lub 
ciecze o łatwopalnych oparach.

 • Aby ochronić ogrzewacz przed wywróceniem z powodu silnego wiatru, należy odpowiednio przy-
mocować podstawę urządzenia do podłoża za pomocą śrub.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE GAZU
 • Do zasilania urządzenia należy używać wyłącznie propanu lub butanu.
 • Używany reduktor ciśnienia oraz przewód zasilający muszą być zgodne z lokalnie obowiązującymi normami.
 • Instalacja musi być zgodna z lokalnie obowiązującymi przepisami prawnymi lub, w przypadku braku przepisów lokalnych, 
zastosowanie mają przepisy dotyczące przechowywania i postępowania z ciekłymi gazami naftowymi (LPG).

 • Wgnieciona, zardzewiała lub uszkodzona butla z propanem może być niebezpieczna i powinna zostać sprawdzona przez 
dostawcę. Nigdy nie należy używać butli z propanem z uszkodzonym zaworem.

 • Zbiornik propanu musi być przystosowany do odprowadzania oparów z butli roboczej.
 • Nigdy nie należy podłączać niezalegalizowanego zbiornika propanu do ogrzewacza.

5. TEST SZCZELNOŚCI
Połączenia systemu gazowego ogrzewacza są sprawdzane pod kątem szczelności w fabryce przed wysyłką. Pełna kontrola 

szczelności systemu gazowego musi zostać wykonana w miejscu instalacji z uwagi na możliwość niewłaściwego transportu 
lub nadmiernego nacisku wywieranego na ogrzewacz podczas transportu i w efekcie uszkodzenia urządzenia.

 • Przygotować roztwór mydła składający się z jednej części płynnego detergentu i jednej części wody. Roztwór mydła moż-
na nałożyć za pomocą butelki z rozpylaczem, pędzla lub szmatki. W przypadku wycieku gazu pojawią się bąbelki mydlane.

 • Ogrzewacz należy sprawdzić przy pełnej butli.
 • Należy upewnić się, że zawór bezpieczeństwa jest w pozycji zamkniętej.
 • Włączyć zasilanie gazem.
 • W przypadku zauważenia wycieku wyłączyć dopływ gazu. Dokręć wszelkie nieszczelne złączki, a następnie ponownie 
włączyć dopływ gazu i raz jeszcze przeprowadzić kontrolę.

 • Nigdy nie przeprowadzać kontroli szczelności podczas palenia papierosów.

6. OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA
6.1.  WŁĄCZANIE OGRZEWACZA

1. Całkowicie otworzyć zawór na butli zasilającej urządzenie w gaz.
2. Wcisnąć i obrócić pokrętło regulacyjne do pozycji PILOT (o 90° w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek 

zegara).
3. Wcisnąć pokrętło regulacyjne i przytrzymać przez 60 sekund. Trzymając wciśnięte pokrętło regulacyjne wcisnąć kilka-

krotnie przycisk zapalnika, do czasu , aż zapali się płomień pilota. Po zapaleniu się płomienia pilota zwolnić pokrętło 
regulacyjne.

Uwaga:
 • Jeżeli została podłączona nowa butla z gazem, należy odczekać przynajmniej jedną minutę, aby powietrze zgromadzone 
w przewodzie gazowym wydostało się przez otwór pilotowy.

 • Podczas zapalania płomienia pilota, wciskając przycisk zapalnika, należy upewnić się, że pokrętło regulacyjne jest cały czas 
wciśnięte. Pokrętło regulacyjne może zostać zwolnione dopiero kiedy zapali się płomień pilota.

 • Płomień pilota może być obserwowany i kontrolowany przez małe, okrągłe okienko z przesuwaną osłoną usytuowane w 
dolnej części osłony płomienia (po lewej lub prawej stronie sterownika).

 • Jeżeli płomień pilota się nie zapali lub zgaśnie, należy powtórzyć krok 3.
4. Po zapaleniu się płomienia pilota przekręcić pokrętło regulacyjne do pozycji maksymalnej i pozostawić je w tej pozycji 

na 5 minut lub dłużej, a następnie przekręcić pokrętło do pozycji żądanej temperatury.
Ostrzeżenie: przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić czy szklana tuba nie jest stłuczona lub pęknięta
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6.2.  WYŁĄCZANIE OGRZEWACZA
1. Przekręcić pokrętło regulacyjne do pozycji PILOT.
2. Wcisnąć i przekręcić pokrętło regulacyjne do pozycji OFF.

IGNITER

OFF

LOHI
PI

LO
T

Pokrętło regulacji Zapłon

OFF: ogrzewacz nie pracuje
HI: pozycja maksymalnej temperatury
LO: pozycja minimalnej temperatury

3. Całkowicie zamknąć zawór na butli zasilającej urządzenie w gaz.

7. PRZECHOWYWANIE
1. Zawsze należy zamknąć zawór na butli zasilającej ogrzewacz w gaz po zakończeniu użytkowania urządzenia oraz w 

przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów.
2. Usunąć reduktor ciśnienia oraz przewód zasilający w gaz.
3. Sprawdzić czy zawór gazowy jest szczelny oraz czy nie został uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy 

zlecić kontrolę u dostawcy gazu.
4. Nigdy nie należy przechowywać butli z gazem płynnym pod ziemią lub w miejscach bez odpowiedniej wentylacji.

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
 • Powierzchnie malowane proszkowo zetrzeć miękką, wilgotną szmatką. Nie wolno czyścić ogrzewacza środkami łatwopal-
nymi lub żrącymi.

 • Usunąć zanieczyszczenia z palnika, aby był czysty i bezpieczny w użyciu.
 • Kiedy ogrzewacz nie jest użytkowany, można zasłonić palnik pokrywą ochronną.

9. ELEMENTY URZĄDZENIA ORAZ DANE TECHNICZNE
22
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A. Budowa i charakterystyka
 • Przenośny ogrzewacz tarasowy / ogrodowy z obudową zbiornika
 • Obudowa ze stali z powłoką proszkową lub ze stali nierdzewnej
 • Połączenia przewodu zasilającego w gaz z metalowym zaciskiem (osłony śrub dla Niemiec)
 • Emisja ciepła z reflektora

B. Dane techniczne
 • Używać wyłącznie propanu, butanu lub ich mieszanin.
 • Maksymalna moc: 13000 Watów
 • Minimalna moc: 5000 Watów
 • Zużycie:

KATEGORIA 
URZĄDZENIA:

I3 + (28-30 / 37) I3B / P (30) I3B / P (50) I3B / P (37)

RODZAJ GAZU: Butan Propan Butan, propan lub ich 
mieszaniny

Butan, propan lub ich 
mieszaniny

Butan, propan lub ich 
mieszaniny

CIŚNIENIE GAZU: 28-30 mbar 37 mbar 30 mbar 50 mbar 37 mbar

CIŚNIENIE WYLO-
TOWE REDUK-
TORA:

30 mbar 37 mbar 30 mbar 50 mbar 37 mbar

 • Zastosowanie właściwego reduktora w zależności od ciśnienia wylotowego reduktora, jak pokazano w tabeli powyżej.
C. Tabela wtryskiwacza
KATEGORIA URZĄDZENIA:

I3 + (28-30 / 37) I3B / P (30) I3B / P (50) I3B / P (37)

RODZAJ GAZU: Butan Propan Butan, propan lub 
ich mieszaniny Butan, propan lub ich mieszaniny Butan, propan lub ich 

mieszaniny
CIŚNIENIE GAZU: 28-30 mbar 37 mbar 30 mbar 50 mbar 37 mbar

CAŁKOWITE OBCIĄŻENIE 
CIEPLNE (g) : (il.) 13 kW (G30: 945 g/h; G31: 929 g/h)

ROZMIAR WTRYSKIWACZA: 1,88 mm dla palnika głównego
0,18 mm dla palnika pilotowego

1,55 mm dla palnika głównego
0,18 mm dla palnika pilotowego

1,65 mm dla palnika głównego
0,18 mm dla palnika pilotowego

Oznaczenie, na przykład 1.88 na wtryskiwaczu, wskazuje, że rozmiar wtryskiwacza wynosi 1,88 mm

 • Zespół reduktora oraz przewód zasilający w gaz muszą być zgodne z lokalnie obowiązującymi normami prawnymi.
 • Ciśnienie wylotowe reduktora powinno odpowiadać odpowiedniej kategorii urządzenia w tabeli B. Dane techniczne.
 • Do urządzenia należy zastosować zalegalizowany przewód zasilający w gaz o długości 0,6 m.

10. ELEMENTY MONTAŻOWE I PROCEDURY
Potrzebne narzędzia:

 • Śrubokręt krzyżakowy ze średnią końcówką
 • Zaopatrzona w rozpylacz butelka z roztworem mydła do przeprowadzenia testu szczelności

Lista części:

A

B

C

D

E

F

G

HL

K

J

I
M

N

CZĘŚĆ OPIS ILOŚĆ

A Reflektor 1

B Osłona płomienia 1

C Szklana tuba 1

D Górny wspornik 4

E Osłona zabezpieczająca 4

F Czarny pierścień silikonowy 1

G Panel boczny 3

H Panel przedni 1

I Przewód zasilający w gaz 1

J Skrzynka zespołu sterowania 1

K Dolny wspornik 4

L Taśma mocująca 1

M Zestaw kółek 1

N Płyta dolna 1
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11. ELEMENTY MONTAŻOWE

ZESTAW OBEJMUJE: 

AA BB DD EE

JJ

CC FF

GG II

 

HH KK

MM NN

LL

OO

Nakrętka motylkowa
Ilość: 3

Mała płaska pod-
kładka Φ6

Ilość: 6

Śruba dystansowa 
dwustronna Ilość: 3

Wkręt 3/16”
Ilość: 42

Śruba
M6 x 12
Ilość: 4

Nakrętka kołnierzowa 
M6

Ilość: 4

AA BB DD EE

JJ

CC FF

GG II

 

HH KK

MM NN

LL

OO

Wkręt 
M5 x 12
Ilość: 6

Klamra mocująca
Ilość: 4

Klucz
Ilość: 1 

Śrubokręt krzyżakowy
Ilość: 1

Pokrętło
Ilość: 1

Wkręt
M4 x 6
Ilość 1

AA BB DD EE

JJ

CC FF

GG II

 

HH KK

MM NN

LL

OO
Łańcuch
Ilość: 1

Zapalniczka z długim trzonkiem 
Ilość: 1

Bateria AA (1,5 V)
Ilość: 1 

12. PROCEDURA MONTAŻU

1

M

J

K

DD

GG

OO

EE

FF

2

AA Bateria (1.5 V)

1. Zamontować zestaw kółek na płycie dolnej. Przymocować zespół kółek 
do dolnej płyty za pomocą 4 śrub M6 x 12 i 4 nakrętek kołnierzowych M6.

2-1. Odkręcić przycisk przełącznika, włożyć 2 małe baterie, ponownie 
przykręcić przycisk przełącznika.

2-2. Włożyć bolce podstawy w otwory dolnych wsporników, wcisnąć, aby 
zamocować bolce w otworach. Za pomocą śrub M5 x 12 dokręcić dolne 
wsporniki do podstawy.

Wsunąć bolce skrzynki zespołu sterowania do otworów w górnych wspor-
nikach, wcisnąć, aby zamocować bolce w otworach. Za pomocą 4 śrub 3/16” 
przymocować skrzynkę zespołu sterowania do górnych wsporników.

Konieczny sprzęt

EE

FF

II

x 4

x 4

Klucz x 1

Śruba M6 x 12

Nakrętka 
kołnierzowa M6

Konieczny sprzęt

GG

JJ

x 4

Śrubokręt 
krzyżakowy

x 1

Wkręt M5 X 12

DD x 43/16” wkręt

Konieczny sprzęt

EE

FF

II

x 4

x 4

Klucz x 1

Śruba M6 x 12

Nakrętka 
kołnierzowa M6

Konieczny sprzęt

GG

JJ

x 4

Śrubokręt 
krzyżakowy

x 1

Wkręt M5 X 12

DD x 43/16” wkręt
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3

4

L
GG

D

DD

3. Zamontować taśmę mocującą.
Przymocować taśmę mocującą do dwóch dolnych wsporników za przed-

nimi drzwiczkami za pomocą 2 wkrętów M5 x 12.

4. Zamocować górne wsporniki do dolnych wsporników.
Wsunąć 4 wsporniki górne w cztery wsporniki dolne. Przymocować ele-

menty do siebie za pomocą 8 wkrętów 3/16”.

Konieczny sprzęt

JJ

Konieczny sprzęt

x 1Śrubokręt
krzyżakowy

DD

JJ

x 8

x 1Śrubokręt
krzyżakowy

3/16” Wkręt

GG x 2Wkręt M5 X 12

5

6
AA

BB

CC

B

DD

5. Zamocować osłonę płomienia na górnych wspornikach.
Przymocować osłonę płomienia do górnych wsporników za pomocą 8 

śrub 3/16”.

Konieczny sprzęt

x 3

x 3

x 6

Konieczny sprzęt

DD

JJ

x 8

Śrubokręt
krzyżakowy

3/16” Wkręt

x 1

AA

BB

Nakrętka 
motylkowa

Podkładka
 Φ6

CC
Śruba 
dystansowa 
dwustronna                    

Konieczny sprzęt

JJ

Konieczny sprzęt

x 1Śrubokręt
krzyżakowy

DD

JJ

x 8

x 1Śrubokręt
krzyżakowy

3/16” Wkręt

GG x 2Wkręt M5 X 12
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5

6
AA

BB

CC

B

DD

6. Zamocować reflektor na osłonie płomienia.
Wkręcić 3 dwustronne śruby dystansowe w osłonę płomienia, na górną 

część śrub nałożyć 3 podkładki Φ6, następnie założyć reflektor na śruby dy-
stansowe, dokręcić go za pomocą 3 nakrętek motylkowych, pod które należy 
podłożyć 3 podkładki Φ6.

Konieczny sprzęt

x 3

x 3

x 6

Konieczny sprzęt

DD

JJ

x 8

Śrubokręt
krzyżakowy

3/16” Wkręt

x 1

AA

BB

Nakrętka 
motylkowa

Podkładka
 Φ6

CC
Śruba 
dystansowa 
dwustronna                    

7

CZARNY 
SILIKONOWY 
PIERŚCIEŃ

8

E

DD

HH

Aby ułatwić instalację, 
można umieścić czarny 
silikonowy pierścień na 
środkowej płycie, a 
następnie zainstalować 
szklaną tubę.
Należy upewnić się, że 
krawędź szklanej tuby 
mocno przylega do 
czarnego silikonowego 
pierścienia.

7. Ostrożnie zainstalować szklaną tubę, unosząc ją i wkładając przez środ-
kowy otwór w górnej płycie. Należy upewnić się, że czarny silikonowy pier-
ścień jest przymocowany do dolnej krawędzi szklanej tuby, jak pokazano 
na rysunku obok. Wsunąć szklaną tubę przez otwór w dolnej pokrywie 
ustawiając ją na środkowej płycie. Sprawdzić i upewnić się, że szklana tuba 
jest prawidłowo ustawiona i całkowicie zakrywa otwór w środkowej płycie.

UWAGA! Czarny silikonowy pierścień musi koniecznie zostać założony na krawędź szklanej tuby przed uruchomie-
niem ogrzewacza.

7

CZARNY 
SILIKONOWY 
PIERŚCIEŃ

8

E

DD

HH

Aby ułatwić instalację, 
można umieścić czarny 
silikonowy pierścień na 
środkowej płycie, a 
następnie zainstalować 
szklaną tubę.
Należy upewnić się, że 
krawędź szklanej tuby 
mocno przylega do 
czarnego silikonowego 
pierścienia.

8. Zamontować osłony zabezpieczające.
Zawiesić haczyki osłon zabezpieczających w otworach we wspornikach.
Zamontować osłony zabezpieczające do klamer mocujących za pomocą 4 

śrub 3/16 „.
Konieczny sprzęt

DD

JJ

x 4

Śrubokręt
krzyżakowy

3/16” Wkręt

x 1

HH Klamra 
mocująca

x 4
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9

DD

Konieczny sprzęt

DD

JJ

x 18

Śrubokręt
gwiazdkowy

3/16” Wkręt

x 1

Konieczny sprzęt

x 1KK Pokrętło

LL

JJ

x 1

x 1

Śrubokręt
gwiazdkowy

Wkręt M4 X 6

x 1

MM Łańcuch

10

KK

LL

H

MM

9. Przymocować do ogrzewacza trzy panele boczne za pomocą 18 śrub 
3/16 ”.

Uwaga: Nie należy zakrywać przedniej części urządzenia, w której znajdu-
je się pokrętło regulacyjne.

9

DD

Konieczny sprzęt

DD

JJ

x 18

Śrubokręt
gwiazdkowy

3/16” Wkręt

x 1

Konieczny sprzęt

x 1KK Pokrętło

LL

JJ

x 1

x 1

Śrubokręt
gwiazdkowy

Wkręt M4 X 6

x 1

MM Łańcuch

10

KK

LL

H

MM

9

DD

Konieczny sprzęt

DD

JJ

x 18

Śrubokręt
gwiazdkowy

3/16” Wkręt

x 1

Konieczny sprzęt

x 1KK Pokrętło

LL

JJ

x 1

x 1

Śrubokręt
gwiazdkowy

Wkręt M4 X 6

x 1

MM Łańcuch

10

KK

LL

H

MM

10. Zamontować pokrętło na śrubie M4 x 6. Zawiesić łańcuch mocując go 
do otworu w skrzynce zespołu sterowania i umieścić zaczepy przedniego pa-
nelu w otworach dolnej płyty.

9

DD

Konieczny sprzęt

DD

JJ

x 18

Śrubokręt
gwiazdkowy

3/16” Wkręt

x 1

Konieczny sprzęt

x 1KK Pokrętło

LL

JJ

x 1

x 1

Śrubokręt
gwiazdkowy

Wkręt M4 X 6

x 1

MM Łańcuch

10

KK

LL

H

MM

11

12

Podłączenie reduktora 
do butli z gazem

Podłączenie przewodu zasilającego 
w gaz do reduktora

11. Podłączyć przewód zasilający w gaz do reduktora, a następnie podłączyć 
reduktor do butli z gazem.

 

OSTRZEŻENIE! Należy upewnić się, że przewód zasilający w gaz nie styka się na całej swojej długości z powierzch-
niami o wysokiej temperaturze, ponieważ przewód zasilający może ulec stopieniu i spowodować wyciek gazu, a w 
konsekwencji pożar.

Po umieszczeniu butli z gazem w ogrzewaczu, należy przymocować ją za pomocą taśmy mocującej.
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13. KONTROLA SZCZELNOŚCI

11

12

Podłączenie reduktora 
do butli z gazem

Podłączenie przewodu zasilającego 
w gaz do reduktora

 OSTRZEŻENIE ! Test szczelności należy przeprowadzać co roku i za każdym razem, gdy butla jest 
podłączana do urządzenia lub, gdy część instalacji gazowej jest wymieniana.

OSTRZEŻENIE ! Nigdy nie należy używać otwartego ognia do sprawdzania szczelności instalacji ga-
zowych. Podczas sprawdzania szczelności instalacji gazowych należy upewnić się, że w okolicy nie 
ma iskier ani otwartego ognia. Iskry lub otwarty ogień mogą spowodować pożar lub wybuch, uszko-
dzenie mienia, poważne obrażenia ciała lub nawet śmierć.

Test szczelności: należy go wykonać przed pierwszym użyciem urządzenia, a następnie wykonywać raz w 
roku oraz za każdym razem, gdy jakiekolwiek komponenty gazowe urządzenia są wymieniane lub serwi-
sowane. Podczas wykonywania tego testu nie wolno palić i należy usunąć wszystkie źródła zapłonu. Miej-
sca do przeprowadzenia kontroli szczelności zostały przedstawione na Schemacie testowania szczelności 
układu. Należy ustawić wszystkie elementy sterujące palnika w pozycji wyłączonej (OFF). Następnie należy 
otworzyć zawór na zasilaniu w gaz.

Nałożyć roztwór składający się w połowie z mydła w płynie, a w połowie z wody na wszystkie złączki i po-
łączenia reduktora, przewodu zasilającego w gaz, rozdzielaczy i zaworów.

Pojawiające się pęcherzyki - bąbelki wskazują na wyciek gazu. Należy w takim wypadku dokręcić luźne 
złącze lub wymienić wadliwy element na element zalecany przez dział obsługi klienta oraz zlecić sprawdze-
nie ogrzewacza tarasowego certyfikowanemu instalatorowi urządzeń gazowych.

Jeśli nie można powstrzymać wycieku, należy natychmiast odciąć dopływ gazu, odłączyć urządzenie od 
zasilania w gaz i zlecić jego kontrolę certyfikowanemu instalatorowi urządzeń gazowych lub sprzedawcy 
ogrzewacza. Nie należy użytkować ogrzewacza tarasowego, dopóki przyczyna wycieku gazu nie zostanie 
usunięta.

11

12

Podłączenie reduktora 
do butli z gazem

Podłączenie przewodu zasilającego 
w gaz do reduktora

14. LISTA KONTROLNA PROBLEMÓW

PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
Pilot się 
nie zapala

Zawór gazu może być ustawiony w pozycji zamkniętej OFF. Otworzyć zawór gazu
Pusty zbiornik paliwa Uzupełnić gaz płynny
Zablokowany otwór Oczyścić lub wymienić element

Powietrze w układzie zasilania Usunąć powietrze z przewodów
Luźne połączenia Sprawdzić wszystkie połączenia

Płomień 
pilota 
gaśnie

Zanieczyszczenia wokół pilota Wyczyść zanieczyszczenia

Luźne połączenia Dokręcić połączenia
Uszkodzona termopara Wymienić termoparę

Wyciek gazu Sprawdzić połączenia
Brak ciśnienia paliwa Zbiornik prawie pusty. Uzupełnić zbiornik LPG.

Palnik się 
nie zapala 

Ciśnienie jest niskie Zbiornik jest prawie pusty. Uzupełnić zbiornik LPG.

Zablokowany otwór Oczyścić lub wymienić element
Zawór nie został otwarty - nie jest ustawiony w pozycji ON Otworzyć zawór ustawiając go w pozycji ON

Uszkodzona termopara Wymienić termoparę

Zespół płomienia pilota zgięty Umieścić pilot prawidłowo 
Pilot umieszczony nieprawidłowo Ustawić pilot prawidłowo i spróbować ponownie

W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia lub problemów z jego montażem lub użytkowaniem, nie należy próbo-
wać modyfikować lub naprawiać urządzenia samodzielnie. Należy bezwzględnie skontaktować się z dostawcą lub dystrybu-
torem urządzenia.

Producent: Jiangsu Gardensun Furnace Co., Ltd.
Xinwu Village Zouqu Town Changzhou City Jiangsu Province P.R. China


