
PATIO HEATER TERASOVÝ OHŘÍVAČ
NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ: před použitím si pročtěte tento manuál pro instalaci, provoz a 
údržbu terasového topení. Pokud máte dotazy k tématu, obraťte se na 
svého prodejce zařízení.

UPOZORNĚNÍ – TERASOVÝ ZÁŘIČ JE POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
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ZÁKLADNÍ POKYNY

✔ Terasové topení není pro vnitřní použití
✔ Opravy a instalaci smí provádět autorizovaná firma
✔ neodborná instalae, nastavení apod může vést k poškození 

přístroje, zdraví, nebo způsobit hmotné škody
✔ Není povoleno používat zařízení na jiný způsob
✔ Regulátor se smí použít jen k tomuto zařízení určený
✔ Je zakázáno používat v blízkosti zařízení manipulovat s vznětlivými 

látkami
✔ Celkový systém, tzn. Hadice, regulátor, zapalování a hořák musí 

být před spuštěním do provozu podrobeny důkladné kontrole, je 
zakázáno používat poškozené díly.

✔ Kontrolu můžeme provádět mýdlovým roztokem, zářič přitom 
nesmí být v provozu

✔ Zvlášť důkladnou kontrolu provedeme před prvním spuštění, 
kontrolujeme všechny spoje

✔ Pokud je v okolí cítit plyn, neprodleně uzavřete přívod ventilem na 
láhvi

✔ Zářič nesmí být za provozu transportován, přenášen apod.
✔ Přeprava zářiče je povolena, pokud dojde k úplnému ochladnutí.
✔ Odvětrání schránky plynové lahve musí být volné pro větrání.
✔ Hlava zářiče, ovládání a reflektor zářiče se nesmí lakovat
✔ Ovládání, hořák a cirkulační kanály udržujte v čistotě. 
✔ Při používání se díly poměrně často čistí.
✔ Láhev s kapalným plynem se musí uzavřít, není li zářič v provozu, 

uzavření ventilu zářiče nestačí
✔ Zářič se musí podrobit kontrole, pokud se ndostatečně ohřívá, 

pokud během použití hořák nepravidelně hoří (blafe), plamen 
vykazuje jinou barvu než modrou, například žlutou nebo červenou.

✔ Všechny ochranné prvky, jako například mřížky po sejmutí musí být 
namontovány zpět

✔ Zářič vyzařuje vysokou teplotu, dejte pozor při pohybu dětí i 
dospělých, aby nedošlo k popálení, nebo požáru oblečení

✔ Děti se smí v blízkosti zářiče zdržovat za dozoru dospělé osoby
✔ Je zakázáno jakkoliv zářič zakrývat, sušit na něm oblečení apod. 

Hrozí okamžitý požár
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UMÍSTĚNÍ A NASTAVENÍ ZÁŘIČE

✔ Terasový zářič je dovoleno používat pouze ve volném prostoru, kde 
je zajištěn dostatečný přísun kyslíku.

✔ Musí být zajištěn dostatečný odstup o hořlavých předmětů, 
minimálně 45 cm nahoře a 60 cm ze stran

✔ Zářič musí stát na pevné podložce rovně a stabilně.
✔ Zářič se nesmí použít tam, kde je riziko požáru, výbuchu apod., v 

protoru kde se nachází benzín, nafta, plyn

PŘEDPIS PRO PLYN

✔ Zářič smí být poháněn pouze plynem propan nebo butan
✔ Maximální povolený výstupní tlak regulátoru je 100 PSI, nesmí být 

překročen
✔ Pro připojení používejte pouze předepsané hadice
✔ Instalace smí být provedena podle předpisu a norem.
✔ Nepoužívejte poškozené, rezavé, nebo vyboulené lahve, takto 

poškozené odvezte ke kontrole
✔ Musí být zajišten odtah par
✔ Smí se použít pouze schválené plynové lahve

KONTROLA TĚSNOSTI

✔ Před uvedením do provozu se provádí kontrola těsnosti.
✔ Mýdlovým roztokem namočíme spoje, pokud roztok vytváří bubliny, 

dochází k netěsnosti.
✔ Zářič so kontroluje při plném stavu plynové lahve
✔ Při kontrole je ventil v poloze OFF
✔ Pak otočíme knoflíkem na ON
✔ Při netěsnosti uzavřemě přívod plynu, spoje utěsníme, případně se 

obrátíme na odborníky
✔ Při kontrole nemanipulujte s ohněm, nekuřte

USKLADNĚNÍ

✔ Ventil lahve uzavřeme
✔ Sejmeme hadici a regulátor
✔ Zkontrolujeme ventil na těsnost a poškození, v případe potřeby 

vyměníme
✔ Plynovou láhev neskladujeme uvnitř zářiče, ale mimo
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ZAPNUTÍ ZÁŘIČE

1. Otočmíme knoflíkem doleva a stiskneme jej
2. Ve stejném čase stlačíme knoflík piezo zapalovače a v krátkých 

intevralech zapalujeme
3. Jakmile plamen chytí, knoflík několik vteřin přidržíme.
4. Pokud plamen nechytne během 30 sekund, pustíme knoflík a po 

jedné minutě zapálení opakujeme
5. Po puštění knoflíku kontrolujeme, zda plamen stále hoří
6. Pak otočíme knoflíkem doleva na maximální teplotu

VYPNUTÍ ZÁŘIČE

1. Otočíme knflíkem doprava do polohy STOP
2. Postíme knoflík a uzavřeme ventil bomby

SESTAVENÍ A VYBALENÍ

Výrobek není sestaven, po transportu se musí sestavit, dokumentační 
kresby jsou v dodávce

• Sestavíme základnu podle nákresu, nožičky (kolečka) připevníme 
šrouby na základní desku.

• Připevníme držáky nosné trubky
• Nasadíme nosnou trubku, přišroubujeme šrouby M6 x 35, 

utáhneme
• Nasadíme plášť plynové schránky
• Nasadíme hořákovou hlavu, přišroubujeme šrouby M6 x 10 mm
• Nasadíme ocelovou plynovou trubku na hořák a pomocí klíče pevně 

utáhneme spoj. Všechny spoje musí dokonale těsnit.
• Zavedeme hořák s ocelovou trubkou skrz nosnou trubku a spojíme 

pomocí 4 šroubů.
• Přizvedneme kryt plynové lahve
• Přimontujeme regulátor na hadici, hadici na plynovou trubku
• Na základnu postavíme plynovou láhev
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CHYBY

Zapalovač nezapaluje 
➢ Ventil je uzavřen – otevřeme ventil
➢ Není plyn – doplníme plyn
➢ Blokované otvor – očistit, resp. Vyměnit
➢ Zavzdušněné vedené – odvzdušnit
➢ Uzavřené ventily – kontrola

Plamen nedrží
➢ Znečistěný zapalovač – očistit
➢ Uzavřené ventily – kontrola
➢ Vada termoelementu – výměna
➢ Netěsnost vedení – kontrola
➢ Bez tlaku plyn – prázdná láhev, vyměnit láhev

Přejeme hodně zábavy s výrobkem.

Návod je přeložen pro účely www.karavan.cz a nesmí se dále používat ke 
komerčním účelům. Pokud tento návod obdržíte s výrobkem v jiné firmě, 
jedná se o porušování autorského práva.

© 2008 Bartůněk Ladislav
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