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Szanowny kliencie, 

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Przed użyciem 
urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, 
a następnie przestrzegać podanych w niej zasad, 
aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje 
uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad 
podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Zeskanuj kod QR, 
aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp 
do dalszych informacji o produkcie. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Kod produktu 10035140, 10035141 

Kategoria gazu I3B/P(50) 

Ciśnienie gazu 50 mbar 

Rodzaj gazu Butan, propan lub mieszanina 

Wielkość dyszy (mm) 1,4 mm 
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INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA 

• Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą 
instrukcję obsługi, a następnie zachować ją na przyszłość. 

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku na zewnątrz lub w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu. 

• Wymiana butli gazowej musi być przeprowadzana w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, z dala od wszelkich źródeł zapłonu. 

• Butlę gazową należy przechowywać lub w dobrze wentylowanym miejscu.
• Przechowywanie urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych jest

dopuszczalne tylko wtedy, gdy butla gazowa jest odłączona od urządzenia. 
• Urządzenia nie należy przenosić, gdy jest ono użytkowane lub bezpośrednio

po użyciu. 
• Urządzenia nie należy w żaden sposób modyfikować. Panelu sterowania

ani reflektora nie należy malować. 
• Nie należy blokować otworów wentylacyjnych w osłonie butli gazowej. 
• Butlę gazową należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Przed przemieszczeniem urządzenia należy zamknąć zawór na butli gazowej 

lub reduktorze. 
• Naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
• W przypadku silnego wiatru należy zwrócić szczególną uwagę na przechylenie

urządzenia. 
• Należy sprawdzić, czy uszczelka reduktora jest prawidłowo zainstalowana 

i spełnia swoją funkcję. 
• Po użyciu należy zamknąć zawór na butli gazowej lub reduktorze.
• Urządzenia nie należy używać, dopóki wszelkie połączenia nie zostaną

sprawdzone. 
• W przypadku wykrycia wycieku gazu, nie wolno używać urządzenia, LUB jeśli

palnik jest zapalony, należy zamknąć dopływ gazu, a urządzenie musi zostać
sprawdzone i naprawione przed dalszym użyciem. 

• Wąż lub wąż elastyczny należy sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu
i przy każdej wymianie butli gazowej. 

• Węże lub węże elastyczne należy wymieniać w określonych odstępach czasu. 
• Zespół węża musi być sprawdzony przed uruchomieniem urządzenia, 

jeśli podejrzewa się nadmierne zużycie gazu, jego uszkodzenie - zespół węża 
musi być zgodny ze specyfikacją techniczną. 

• Urządzenie należy sprawdzać przed każdym użyciem oraz co najmniej raz
w roku przez wykwalifikowanego pracownika serwisu. 

• W razie potrzeby należy urządzenie sprawdzać częściej. Panel sterowania,
palniki i kanały powietrzne należy utrzymywać w czystości. 
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• W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej zjawisk 

należy natychmiast wyłączyć urządzenie i sprawdzić jego stan. 
– Zapach gazu w połączeniu z bardzo żółtym płomieniem palnika.
– Urządzenie nie osiąga wymaganej temperatury. Temperatura poniżej 5°C 

powoduje ograniczoną dystrybucję ciepła i nieprawidłowe działanie 
urządzenia. 

– Urządzenie zaczyna wydawać trzeszczące dźwięki (po wyłączeniu 
urządzenia lekki hałas jest normalny). 

• Reduktor i węże muszą być umieszczone z dala od miejsc, gdzie można się 

o nie potknąć, lub w miejscu, gdzie wąż nie będzie narażony na przypadkowe 
uszkodzenie. 

• Przed uruchomieniem urządzenia należy założyć wszelkie osłony lub inne 
urządzenia zabezpieczające, które zostały zdjęte w celu konserwacji tego 
urządzenia. 

• Dzieci oraz osoby dorosłe należy poinformować o niebezpieczeństwie 
związanym z wysokimi temperaturami powierzchni; powinny one znajdować 
się z dala od urządzenia, aby zapobiec poparzeniom lub zapaleniu odzieży. 

• Małe dzieci i zwierzęta domowe muszą być nadzorowane, gdy znajdują się
w pobliżu urządzenia. 

• Na urządzeniu lub w jego pobliżu nie wolno wieszać odzieży ani innych
łatwopalnych materiałów. 

• Na tym urządzeniu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów. Niektóre 
materiały lub przedmioty przechowywane w pobliżu urządzenia będą 
narażone na działanie promieniowania cieplnego i mogą ulec poważnemu 
uszkodzeniu. 

• W pobliżu urządzenia nie wolno używać ani przechowywać materiałów
łatwopalnych. 

• W pobliżu urządzenia nie wolno pozostawiać aerozoli podczas jego 
użytkowania. 

• Zawsze należy zachować minimalną odległość 1 m od materiałów 
łatwopalnych. 

• Urządzenie należy ustawiać na równej, stabilnej powierzchni 
• w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu; co najmniej 25% całkowitej 

powierzchni musi być otwarte. Całkowita powierzchnia to suma powierzchni 
ścian. 

• Używanie tego urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach może stanowić 
niebezpieczeństwo i jest ono zabronione. 

• Urządzenia nie należy używać, dopóki nie zostanie ono całkowicie 
zmontowane. 

• Urządzenia nie wolno używać w temperaturach poniżej 5°C. 

Uwaga! 
Ryzyko poparzenia i pożaru! Urządzenie nagrzewa się podczas 
użytkowania. Nie wolno dotykać! Dzieci, ubrania, meble, benzynę 
i inne łatwopalne ciecze należy trzymać z dala od łatwopalnych 
oparów. 
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OPIS URZĄDZENIA I LISTA CZĘŚCI 
PL 
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Lp. Nazwa części Rysunek Szt

. 

AA Nakrętka (M6) 13 

BB Śruba (M6x8) 9 

CC Podkładka Ø6 13 

DD Bolec (M8x16) 2 

EE Nakrętka kołnierzowa 
(M8) 

2 

FF Śruba (M5x12) 12 

GG Śruba (M4x12) 12 

Lp. Nazwa części Szt. 

10 Spód osłony dekoracyjnej 1 

11 Rura szklana 2 

12 Złącze rur szklanych 1 

13 Gumowy pierścień 1 

14 Stolik 1 

15 Zespół palnika 1 

16 Obudowa schowka na butlę gazową 1 

17 Rolki 1 

Lp. Nazwa części Szt. 

1 Kopuła reflektora 1 

2 Panel reflektora 3 

3 Siatka ochronna 1 

4 Osłona palnika 1 

5 Panewka palnika 1 

6 Siatka - górna 1 

7 Osłona dekoracyjna - górna  1 

8 Osłona dekoracyjna - dolna  1 

9 Siatka - dolna 1 
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INSTALACJA URZĄDZENIA 

Potrzebne narzędzia (brak w zestawie): 
Wkrętak 

Roztwór do wykrywania nieszczelności: 
1 część płynu do mycia naczyń/mydła + 3 części wody 

• Najpierw luźno zamontuj wszystkie śruby i nakrętki. Następnie dokręć
wszelkie złącza. Ułatwia to pracę i zwiększa stabilność urządzenia. 

• Przed montażem upewnij się, że wszystkie części i materiały ochronne zostały 
usunięte z urządzenia. 

• Mogą wystąpić małe różnice w wyposażeniu urządzenia. Nie jest to wada 
jakościowa. 

• Jeśli brakuje jakiejkolwiek części lub jest ona uszkodzona, nie należy próbować 
montować tego urządzenia. Jeśli potrzebujesz części zamiennych, należy 
skontaktować się z obsługą klienta. 

• Urządzenie należy montować na płaskiej i gładkiej powierzchni.
• Aby zwiększyć stabilność urządzenia, podstawę można wypełnić piaskiem

(brak w zestawie). 
• Przewidywany czas montażu: 30 minut.
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Krok 1 

17 wsypać piasek 

Wyrównaj otwory w urządzeniu z otworami rolek (17), a następnie włóż 

w te otwory dwie śruby M8 x 16 mm (DD). Dokręć je ręcznie za pomocą dwóch 
nakrętek kołnierzowych M8 (EE). 

Przymocuj podstawę do spodniej części za pomocą sześciu wstępnie 
zamocowanych śrub M5 x 14 mm, podkładek Ø5 i nakrętek. 

Aby zwiększyć stabilność, wstępnie zmontowaną podstawę można wypełnić 
piaskiem (brak w zestawie). 

Krok 2 

14 

15 

Zespół palnika trzymaj iskrownikiem do góry. Zespół palnika (15) przymocuj 
do stolika (14) za pomocą czterech śrub M5x12 mm (FF). 



  PL 

8 

Krok 3 

14 

16 

Zamontuj stolik (14) do korpusu urządzenia (16) za pomocą ośmiu śrub 
M5x12 mm (FF). 
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Krok 4 

Przymocuj dolną osłonę dekoracyjną (8) do spodu osłony dekoracyjnej (10) 
za pomocą trzech śrub M4x12mm (GG), a następnie delikatnie włóż dolną 
siatkę dekoracyjną (9) do dolnej osłony dekoracyjnej (8). 

Pierścień gumowy (13), rurę szklaną (11), złącze (12) i rurę szklaną (11) umieść 
w złożonej osłonie dekoracyjnej (8-10). 

Uwaga: Rury szklane są delikatne, należy obchodzić się z nimi ostrożnie 
i powoli! 
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Krok 5 

2 

Zamontuj panel reflektora (2) za pomocą trzech śrub M6 x 8 mm (BB), 
podkładek Ø6 (CC) i nakrętek (AA). Luźne części zabezpiecz nakrętkami. 

Uwaga: W celu uzyskania prawidłowego ustawienia części reflektora, może 
być konieczne poluzowanie wstępnie zamontowanych śrub przed instalacją 
i dokręcenie ich po jej zakończeniu. 
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Krok 6 

1 

2 

Zamontuj kopułę reflektora (1) za pomocą trzech śrub M6 x 8 mm (BB), 
podkładek Ø6 (CC) i nakrętek (AA). Luźne części zabezpiecz nakrętkami. 

Uwaga: Po prawidłowym ustawieniu, dokręć wszystkie śruby i wstępnie 
zamontowane śruby. 
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Krok 7 

1-2

3 

4-5

6-7

11-13

8-10

Załóż złożoną pokrywkę dekoracyjną (6-7), osłonę palnika z uchwytami (4-5), 
siatkę ochronną (3), a następnie przymocuj te części za pomocą sześciu śrub 
M4x12 mm (GG). Umieść reflektor na górze, używając czterech podkładek 
Ø6 (CC) i nakrętek M6 (AA). 

Uwaga: Rury szklane są delikatne, należy obchodzić się z nimi ostrożnie 
i powoli! 
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Krok 8 

Ostrożnie przymocuj całą górną część urządzenia do stolika za pomocą trzech 
śrub M4x12 mm (GG). 
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915 mm 

915 mm 

INSTRUKCJE DOT. INSTALACJI URZĄDZENIA 

Ważne instrukcje dot. instalacji i obsługi urządzenia 

• Urządzenie to jest przeznaczone do użytku na zewnątrz lub w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. 

• Co najmniej 25% powierzchni pomieszczenia musi być otwarte, aby zapewnić
odpowiednią wentylację. Całkowita powierzchnia to suma powierzchni ścian. 

• Używanie tego urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach może stanowić
niebezpieczeństwo i jest ono zabronione. 

• Dzieci i osoby dorosłe powinny pamiętać o wysokich temperaturach
w obszarach nad urządzeniem podczas jego użytkowania. Dzieci muszą być
nadzorowane, jeśli znajdują się w pobliżu urządzenia. 

• NIGDY nie należy wieszać rzeczy na tym urządzeniu, w tym ubrań lub innych
łatwopalnych przedmiotów. 

• Urządzenia nie należy używać, jeśli nie jest ono całkowicie zmontowane.
• Należy zachować minimalną odległość od materiałów łatwopalnych.

Minimalne 

odległości Sufit

Ściana
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• Możliwe jest użycie regulatora gazu butanowego o ciśnieniu 30 mbar 
do butanu z I3B/P(30) lub butanu z I3+. Możliwe jest użycie regulatora 
gazu propanowego o ciśnieniu 30 mbar do propanu lub mieszaniny 
butanu i propanu I3B/P (30). 

• Możliwe jest użycie regulatora gazu butanowego o ciśnieniu 37 mbar 
do butanu z I3B/P (37). Możliwe jest użycie regulatora gazu propanowego 
o ciśnieniu 37 mbar do propanu lub mieszaniny butanu i propanu I3B/P 
(37) lub I3P (37). 

• Możliwe jest użycie regulatora gazu butanowego o ciśnieniu 50 mbar 
do butanu z I3B/P (50). Możliwe jest użycie regulatora gazu propanowego 
o ciśnieniu 50 mbar do propanu lub mieszaniny butanu i propanu I3B/P 
(50) lub I3P (50). 

PODŁĄCZENIE BUTLI GAZOWEJ 

Wymagania dot. gazu 

• Jeżeli opakowanie nie zawiera węża do gazu i reduktora, należy zakupić 
odpowiedni wąż do gazu i reduktor u lokalnego sprzedawcy gazu. Urządzenie 
musi zostać wyposażone w reduktor gazowy zgodny z normą EN16129 i wąż 
do gazu zatwierdzony zgony z normą EN16436-1 o minimalnej długości 1 m. 

• Patrz specyfikację techniczną. Nie wolno stosować regulowanego ciśnienia
gazu. 

• Przewidywana żywotność reduktora szacowana jest na 10 lat. Zaleca się 
wymianę reduktor raz na lat od daty produkcji lub zgodnie z normami 
krajowymi. 

• Węże muszą być zgodne z odpowiednimi normami krajowymi. Zużyte 
lub uszkodzone węże należy wymienić. Upewnij się, że wąż nie jest zatkany 
lub zagięty. Zaleca się wymianę węża w ciągu 1 roku od daty produkcji 
lub zgodnie z normami krajowymi. 

• Urządzenia nie należy podłączać do niekontrolowanego źródła gazu. 
• Po podłączeniu butli gazowej należy zawsze przeprowadzić test szczelności

złączy. Jeśli w roztworze pojawią się bańki, nie należy używać urządzenia.
Do sprawdzania wycieków gazu nie należy używać otwartego ognia. 

Podłączenie butli gazowej 

• Zaleca się używanie butli gazowej o pojemności max. 15 kg lub mniej 
(maksymalna wysokość 65 cm). W razie potrzeby skontaktuj się z lokalnym 
dostawcą gazu, który dostarczy odpowiednią butlę gazową. 

• Nigdy nie używaj uszkodzonej butli gazowej. Stara lub zardzewiała butla 
gazowa gazowa może spowodować niebezpieczeństwo, a dlatego musi zostać
sprawdzona przez ekspertów. 

• Gdy urządzenie nie jest używane, zamknij dopływ gazu (pozycja „OFF”). 
• Butle gazowe należy wymieniać wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze 

wentylowanym pomieszczeniu, z dala od otwartego ognia i innych źródeł 
zapłonu (np. świec, papierosów, innych urządzeń wytwarzających płomień itp.) 

• Butla gazowa musi być zawsze używana w pozycji pionowej.
• Dokładnie dokręć wszystkie miejsca podłączenia i w razie potrzeby dociągnij 

je kluczem. 
• Butlę gazową należy umieścić u podstawy urządzenia. 
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1. Przymocuj dwa rzepy do tylnej części schowka za pomocą czterech wstępnie
zamontowanych 

śrub M5x12, podkładek Ø5 i nakrętek M5. 
2. Umieść butlę gazową w schowku urządzeniu.
3. Zamknij zawór butli gazowej, a następnie do niej podłącz reduktor. Informacje

na temat podłączania reduktora do butli gazowej znajdują się w instrukcji
dołączonej do reduktora. 

4. Owiń rzepy wokół butli gazowej i zabezpiecz ją za pomocą rzepów
(patrz rysunek powyżej). Rzepy muszą być odpowiednio napięte. 

Uwaga! 
Niebezpieczeństwo pożaru! Za pomocą wody z mydłem sprawdź 
szczelność wszystkich miejsc podłączenia. W przypadku wykrycia 

nieszczelności należy dokręcić miejsca podłączenia, a następnie 
ponownie przeprowadzić test szczelności. 

Uwaga: Należy upewnić się, że rzepy nie pociągają za zespół reduktora! 
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Test szczelności 

UWAGA: 
Niebezpieczeństwo wybuchu! Do sprawdzania szczelności nie należy 
używać otwartego płomienia. Palenie podczas przeprowadzania 
testu szczelności jest zabronione. 

• Miejsca podłączenia gazu 
w tym urządzeniu są 
testowane w fabryce 
przed wysyłką. 

• Urządzenia te muszą być 
regularnie sprawdzane 
pod kątem szczelności, 
a w przypadku wykrycia 
zapachu gazu wymagana 
jest natychmiastowa 
kontrola. 

• Przygotuj roztwór mydła, 
mieszając 1 część mydła 
lub płynu do mycia naczyń 
i 3 części wody. Roztwór 
mydła można nanieść 
butelką, pędzlem 
lub szmatką na miejsca 
podłączenia pokazane na 
rysunku powyżej. 

• W tym kroku sprawdzania szczelności zawór butli gazowej powinien znajdować 
się w pozycji „OFF”. 

• Po naniesieniu roztworu na miejsca podłączenia zawór butli gazowej należy 
ustawić w pozycji „ON”. 

• W przypadku wycieku, w roztworze mydła zaczną się tworzyć bańki.
• W przypadku wycieku gazu zamknij dopływ gazu. Dokręć wszystkie nieszczelne 

miejsca podłączenia, a następnie otwórz zawór i ponownie sprawdź 
szczelność. 
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OBSŁUGA URZĄDZENIA 

Wymiana baterii 

• Zdejmij nasadkę iskrownika z zespołu palnika (15), przekręcając ją w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Włóż 1 baterię AAA. 2 Najpierw włóż 
biegun ujemny baterii; a następnie ponownie załóż nasadkę iskrownika, 
przykręcając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 

Zapalanie 

1. Upewnij się, czy pokrętło jest w pozycji „OFF” (wyłączony). 
2. Wciśnij pokrętło i obróć je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara do pozycji „IGNITE” (zapalić). 
3. Przytrzymaj przycisk przez 30 sekund i słuchaj dźwięku po wciśnięciu przycisku

„IGNITE”. 
4. Zwolnij pokrętło, a następnie je delikatnie naciśnij i obróć, aby ustawić moc 

(„LOW”/ „HIGH”) (niska/wysoka). 
5. Jeśli palnik nie zapala się, przekręć pokrętło do pozycji „OFF” i odczekaj

5 minut, aż gaz zniknie, a następnie powtórz kroki 2-4. 

Wyłącznie 

1. Ustaw pokrętło w pozycji „OFF”.
2. Zamknij zawór butli gazowej i reduktor gazu. 
3. Przed przemieszczeniem odczekaj, aż ono ostygnie.

UWAGA: 
Niebezpieczeństwo pożaru! Zawór butli gazowej i regulator gazu 
należy zamknąć, gdy urządzenie nie jest używane. 

UWAGA: Po użyciu pewny kolor urządzenia jest normalny. 
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Uwaga: W środowisku ze słonym powietrzem (np. nad morzem) korozja 
zachodzi szybciej niż zwykle. Urządzenie należy sprawdzać pod kątem korozji i, 
jeśli to konieczne, naprawić je tak szybko, jak to możliwe. 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Regularnie przeprowadzaj następujące czynności związane z czyszczeniem 
i konserwacją urządzenia. 

Czyszczenie 

• Zewnętrzną powierzchnię urządzenia utrzymuj w czystości. 
• Do czyszczenia używaj roztworu płynu do mycia naczyń i ciepłej wody.

Nigdy nie używaj łatwopalnych lub żrących środków czyszczących. 
• Podczas mycia urządzenia obszar wokół palnika powinien być zawsze suchy. 

Nie używaj reduktora gazu, jeśli jest w jakikolwiek sposób narażony 
na działanie wody. Należy go wymienić. 

• Nie wolno blokować przepływu powietrza. Utrzymuj w czystości elementy 
sterujące, palnik i obiegowe kanały powietrza. Objawy możliwej blokady: 
– Zapach gazu z wyjątkowo żółtym płomieniem. 
– Urządzenie nie osiąga wymaganej temperatury.
– Płomień palnika jest nierówny.
– Trzeszczący dźwięk. 

• Pająki i owady gniazdują w palniku lub w otworach. Ten niebezpieczny stan 
może spowodować uszkodzenie urządzenia i uczynić jego użytkowanie 
niebezpiecznym. 
Oczyść otwory palnika za pomocą narzędzia do czyszczenia rur. Sprężone 
powietrze może pomóc w czyszczeniu małych części. 

• Osady węgla mogą stanowić zagrożenie pożarowe. Jeśli utworzy się nagar, 
wyczyść go ciepłą wodą z mydłem. 

Konserwacja 

• W celu konserwacji urządzenia i wymiany jego części, należy skontaktować się 
z producentem lub pracownikiem serwisu. Wszystkie naprawy muszą zostać 
wykonane przez wykwalifikowany personel serwisu. 

• Nie należy używać niezalecanych przez producenta części lub komponentów; 
należy używać tylko oryginalnych części zamiennych. Użycie nieodpowiednich 
części lub komponentów spowoduje utratę gwarancji i może doprowadzić 
do niebezpieczeństwa. 

Przechowywanie 

• Przechowywanie urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach nie jest
zabronione, jeśli butla gazowa jest 
odłączona od urządzenia. 
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Uwaga: Przed przykryciem urządzenia odczekaj, aż ono ostygnie. 

Uwaga: Przed przykryciem urządzenia odczekaj, aż ono ostygnie. 

Między użyciami: 

• Przekręć pokrętło do pozycji „OFF”.
• Zamknij zawór na butli gazowej. 
• Urządzenie przechowuj w pozycji pionowej w miejscu chronionym 

przed bezpośrednim kontaktem z niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi (np. deszczem, gradem, śniegiem, kurzem 
i zanieczyszczeniami). 

• W razie potrzeby przykryj urządzenie, aby zabezpieczyć powierzchnie
zewnętrzne i zapobiec gromadzeniu się kurzu. 

Długie okresy bezczynności lub transport: 

• Przekręć pokrętło do pozycji „OFF”.
• Odłącz butlę gazową i przechowuj ją w bezpiecznym, dobrze wentylowanym

miejscu na wolnym powietrzu. Nie przechowuj jej w miejscu,
w którym temperatura osiąga 50°C. 

• Urządzenie przechowuj w pozycji pionowej w miejscu chronionym 
przed bezpośrednim kontaktem z niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi (np. deszczem, gradem, śniegiem, kurzem 
i zanieczyszczeniami). 

• W razie potrzeby przykryj urządzenie, aby zabezpieczyć powierzchnie
zewnętrzne i zapobiec gromadzeniu się kurzu. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Palnik nie zapala się. 

Zawór butli gazowej jest 
zamknięty. Otwórz zawór butli gazowej. 

Zablokowany otwór 
lub rura. 

Oczyścić zablokowane części 
lub wymień rurę. 

Powietrze w obwodzie 
gazowym. 

Otwórz obwód gazowy 
i odpowietrz go (naciskając 
przycisk) nie dłużej niż przez 1-

2 minuty, lub aż do wyczucia 
gazu. 

Niskie ciśnienie gazu. 
Butla gazowa jest pusta 

lub jest w niej za mało gazu. 
Wymień butlę gazową. 

Iskrownik nie działa. Zapal płomień zapałką 
lub wymień iskrownik. 
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Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Palnik rozpala się, 
ale szybko gaśnie. 

Zanieczyszczony palnik. Wyczyść palnik 
i obszary wokół niego. 

Miejsce podłączenia 
pomiędzy zaworem 
gazowym a zespołem 
płomienia jest luźne. 

Dokręć miejsce 
podłączenia 
i przeprowadź test 
szczelności. 

Uszkodzony 
termoelement. Wymień termoelement. 

Palnik nie zapala się. 

Niskie ciśnienie gazu. Wymień butlę gazową. 

Zablokowany wąż. Wyczyść wąż. 

Pokrętło nie jest 
ustawione w pozycji 
„LOW” lub „HIGH”. 

Przekręć pokrętło 
do pozycji „LOW” 
lub „HIGH” 

Niski płomień palnika. 

Uwaga: Urządzenia 

nie należy używać 
w temperaturze poniżej 
5°C. 

Niskie ciśnienie gazu. Wymień butlę gazową. 
Temperatura 
zewnętrzna jest wyższa 
niż 5°C, a butla gazowa 
jest napełniona w mniej 
niż 25%. 

Wymień butlę gazową. 

Wąż jest zagięty 
lub załamany. 

Wyprostuj wąż 
i przeprowadź test 
szczelności. 

Pokrętło znajduje się w 
pozycji „HIGH”. 

Obróć pokrętło 
do pozycji „OFF”, 
odczekaj aż palnik 
ostygnie i sprawdź 
palnik wraz z otworami. 

Nierówne światło 
urządzenia. 

Uwaga: Dolne 2,5 cm 
reflektora normalnie 
nie świeci. 

Niskie ciśnienie gazu. Wymień butlę gazową. 
Podstawa nie jest 
umieszczona na płaskiej 
powierzchni. 

Ustaw urządzenie 
na płaskiej powierzchni. 

Urządzenie nie jest 
wypoziomowane. Wypoziomuj urządzenie. 

Osady węgla. Zabrudzenia lub folia 
na reflektorze. Wyczyść tę część. 

Gęsty czarny dym. Zatkany palnik. 

Ustaw pokrętło do 
pozycji „OFF”, odczekaj 
aż urządzenie ostygnie 
do temperatury 
pokojowej, a następnie 
sprawdź i wyczyść palnik 
wraz z otworami. 
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UTYLIZACJA URZĄDZENIA 

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego 
opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać 
z odpadami domowymi. Na podstawie powyższej 
dyrektywy urządzenie należy przekazać 
do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się 
recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się 
do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska 
naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej 
utylizacji urządzenia. 
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat 
recyklingu tego produktu, należy skontaktować się 
z lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się 
utylizacją odpadów domowych. 

Ten produkt zawiera akumulator, który jest objęty 
europejską dyrektywą 2006/66/WE, co znaczy, że go 
nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. 
Informuj się o możliwościach selektywnego zbierania 
zużytych baterii. Właściwe zbieranie i utylizacja baterii 
przyczyniają się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia 
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji. 

PRODUCENT 

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Niemcy 
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KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU 

Kod produktu 10035140, 10035141 

Kod PIN 0063CO7365 

Całkowita moc ∑Qn(Hs)=11.2 kW 

Zużycie gazu 815 g/h 

Kategoria gazu I3+(28-30/37) I3B/P(30) I3B/P(50) I3B/P(37) I3P(37) I3P(50) 

Ciśnienie gazu 28-30 

mbar 
37 mbar 30 mbar 50 mbar 37 mbar 37 mbar 50 mbar 

Rodzaj gazu butan propan butan, 
propan 
lub ich 
mieszanina 

butan, 
propan 
lub ich 
mieszanina 

butan, 
propan 
lub ich 
mieszanina 

propan propan 

Kraje docelowe BE-CY-CH-CZ-FR- 

ES-GB-GR-IE-IT- PT-

SK-SI-TR 

BE-CY- 

CZ-DK- 

EE-FI- GR- 

IT-LT- LV- 

MT- 

NL-NO- 

SE-SI-SK- 

BG-RO- 

TR 

AT-CH- DE PL CZ-FR- 

GB-GR- 

IE-PT 

AT-CH- 

DE 

Wielkość 

dyszy 

1,6 mm (1,6) 1,6 mm 

(1,6) 
1,4 mm 

1,4 

1,5 mm 

(1,5) 
1,6 mm 

(1,6) 

1,5 mm 

(1,5) 

UWAGA 

• Urządzenie należy zainstalować zgodnie z instrukcjami i lokalnymi przepisami. 
• Używanie tego urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach może stanowić niebezpieczeństwo,

a jest ono zabronione. 
• Urządzenie to jest przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanych 

pomieszczeniach. 
• Co najmniej 25 % powierzchni pomieszczenia musi być otwarte, aby zapewnić odpowiednią 

wentylację. Całkowita powierzchnia to suma powierzchni ścian. 

Chal-Tec GmbH 
Wallstraße 16 

10179 Berlin 

Niemcy 0063 0063-20 
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