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teraszmelegítő készülékhez
FIGYELEM
Kérjük, alkalmazás előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat :
























Beltérben ne használjuk a készüléket.
Járművön, illetve hajón történő alkalmazása nem megengedett.
A készüléket a szerelési-használati utasítás pontos betartásával helyezze üzembe,ill.
üzemeltesse.
A készülék javítását csakis arra kiképzett személy végezheti.
Helytelen beszerelés, illetve beállítás személyi sérüléseket vagy egyéb károsodásokat
okozhat.
A készüléken történő bármilyen változtatás tilos.
Soha ne használjunk másfajta PB gázos nyomáscsökkentőt( reduktort) mint amit a gyártó
ajánl !
Benzint, vagy egyéb gyúlékony anyagot ne tartsunk a készülék közelében.
A helyes gázbekötést, a tömlőt, a regulátort, a jelzőlángot és az égőfejet egy arra kiképzett
személynek évente rendszeresen le kell ellenőriznie.
A szivárgástesztet szappannal végezzük el. Soha ne használjunk nyílt lángot a szivárgás
ellenőrzésére!
Ne használjuk a készüléket, amíg minden csatlakozást nem ellenőriztünk.
Azonnal zárjuk le a gázszelepet, ha gázszagot észlelünk !
Működés közben ne mozgassuk a készüléket.
Elzárás után is csak akkor mozgassuk a készüléket, ha már kihűlt.
A hővető, lángszűrő, vagy vezérlőegység befestése tilos.
A vezérlőegységet, az égőfejet tisztán kell tartani.
Rendszeres tisztítás mindenképpen szükséges.
A gáztartályt zárjuk el, ha a készüléket nem használjuk.
Ha bármelyik alábbi tényezőt tapasztaljuk, azonnal ellenőrizzük le a készüléket:
- A készülék nem melegszik
- Az égőfej erősen durranó hangot ad
- Gázszag észlelése és nagy, sárga láng az égőfejben
A gáz regulátor /tömlő összeállítás a gyalogos forgalomtól távol eső helyen történjék.
A készülék közelében tartózkodó gyermekeket fokozottan ellenőrizzük !
Semmiféle gyúlékony anyagot vagy ruhát ne akasszunk rá a készülékre !

A TERASZMELEGÍTŐ KÉSZÜLÉK FELÁLLÍTÁSA ÉS ELHELYEZÉSE






A készülék kizárólag szabadtéri használatra alkalmas. Mindig győződjünk meg arról, hogy
a helyes szellőzés biztosítva legyen!
Az éghető anyagok távolsága felül 50 cm, oldalt pedig minimum 65 cm legyen a
készüléktől.
A készüléket szilárd talajra helyezzük.
Soha ne üzemeltessük a teraszfűtőt robbanásveszélyes anyagok környezetében !
Hogy a készüléket védjük az erős széltől, csavarokkal erősítsük a talajhoz.
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ELŐÍRÁSOK A GÁZ HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN






Csakis palackos propánbután gázt használjunk !
A nyomásszabályozót és a tömlőt a helyi rendelkezéseknek megfelelően szereljük be.
Az üzembeállítást szintén ennek megfelelően kell elvégezni .
A behorpadt vagy sérült gáztartály veszélyes lehet, és ezt a gázellátónak mindenképpen
ellenőriznie kell. Soha ne használjunk gáztartályt sérült szeleppel !
Soha ne csatlakoztassunk nem szabványos gáztartályt a készülékhez.

SZIVÁRGÁS TESZT
A szállított készülékeken a gáz -szivárgásteszt gyárilag el van végezve. A szállítás során
esetlegesen bekövetkező helytelen kezelés miatt a tökéletes gázzárást az üzembe helyezés során
mégis le kell ellenőrizni.
* Készítsünk szappanoldatot egy rész víz, egy rész szappan segítségével.
A szappanoldat alkalmazható spray-vel, kefével vagy ronggyal.
A szappanbuborékok jelezni fogják, hol szivárog a gáz.
* A készülék ellenőrzését tele gázpalackkal kell elvégezni.
* Győződjünk meg róla, hogy a szabályozó szelep OFF ( kikapcsolt) pozícióban van.
* Fordítsuk a gázszelepet ON ( bekapcsolt) pozícióba
* Szivárgás esetén zárjuk el a gázt. Erősítsük meg a szerelvényt a szivárgás helyén,
majd ezután újra nyissuk meg a gázt és ellenőrizzük.
* Soha ne dohányozzunk a teszt elvégzése közben !
MŰKÖDÉS ÉS TÁROLÁS
A készülék üzembe helyezése:
1. Nyissuk ki teljesen a gázpalack szelepét.
2. Nyomjuk meg és fordítsuk el az állítógombot a PILOT pozícióba ( az óramutató járásával
megegyező irányba , 90 o –ig )
3. Nyomjuk be az állítógombot és tartsuk 30 másodpercig lenyomva. Eközben nyomjuk meg a
„piezzo” gyújtógombot néhányszor, amíg az őrláng megjelenik.
Engedjük el az állítógombot, az őrláng most ég.
Figyelem:
 Amikor új gáztartályt csatlakoztatunk, legalább egy percig hagyjuk a levegőt
a gázcsőben átfúvatni.
* Az őrláng begyújtásakor győződjünk meg arról, hogy a beállító gomb folyamatosan
lenyomva maradjon addig, ameddig a gyújtógombot nyomjuk.
Ha az őrláng ég, a gombot elengedhetjük.
* Ha az őrláng nem ég, ismételjük meg a fentieket.
4. Miután begyújtottuk az őrlángot, fordítsuk az állítógombot minimum pozícióba, és
hagyjuk 5 percig vagy tovább is, mielőtt beálltjuk a kívánt hőmérsékletet.
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A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA
1. Fordítsuk az állítógombot a PILOT pozícióba.
2. Nyomjuk és tegyük az állítógombot OFF helyzetbe.
3. Zárjuk el teljesen a gázpalackot.
Raktározás
1. Használat után, illetve bármilyen üzemzavar esetén mindig zárjuk el a PB palack
gázszelepét .
2. Távolítsuk el a nyomásszabályozót és a tömlőt.
3. Ellenőrizzük a gázszelep –tömítettségét. Ha bármilyen sérülés lenne a PB palackon,
cseréltessük ki a gázellátóval.
4. Soha ne tároljuk a PB gázpalackot pincében, illetve olyan helyen, ahol nem biztosított a
megfelelő szellőzés.
TISZTÍTÁS – KARBANTARTÁS




Tisztításhoz használjunk puha, nedves rongyot. Semmiféle erős hatású tisztítószert ne
használjunk !
Távolítsuk el a hulladékrészecskéket az égőfejből
Takarjuk le az égőfejet, ha a készülék nincs használatban, mert bogarak, pókok
eldugaszolhatják az őrláng fúvókáját !

A KÉSZÜLÉK FŐBB JELLEMZŐI





hordozható , a rászerelt gördítő kerék segítségével
burkolat : porszórásos eljárással festett, vagy rozsdamentes acélból készült
a gáztömlő csatlakozásai fém –erősítéssel készültek.
Rozsdamentes acél lángszűrő

MŰSZAKI LEÍRÁS








kizárólag külső használatra alkalmazható
csakis propán -bután gázzal használható
Maximális teljesítmény:
13 KW
Minimum teljesítmény:
5 KW
Fogyasztás :
450 g/óra - 870 g/ óra
Súly: fém / porszórásos típus: 20,5 kg
rozsdamentes acél:
17,5 kg
Magasság:
224 cm
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