Inne produkty w naszej ofercie

Parasol
grzewczy 11 kW
dwufunkcyjny
Instrukcja montażu
krok po kroku
Importer i dystrybutor na Polskę:
Gaspol S.A.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
tel: +48 22 530 00 00
fax: +48 22 530 00 01
www.gaspol.pl
www.sklep.gaspol.pl

Wyprodukowany przez:

Tel: 00 353 1 2873797 Fax: 00 353 1 2873798
www.uig.biz

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
Test szczelności instalacji
• NIE WOLNO STOSOWAĆ OGNIA do testu szczelności instalacji gazowej.
• Test szczelności należy przeprowadzać co roku i po każdym odłączeniu lub wymianie butli z gazem.
Gaz i reduktor
• W tym urządzeniu można stosować jedynie propan!
• Zalecane jest zamontowanie butli o wadze 13 kg (w Wielkiej Brytanii), 10kg i 11kg w Polsce
• Odpowiedni reduktor propanu musi zapewniać ciśnienie wyjściowe gazu o wartości 37mbar.
Ustawienie urządzenia
• To urządzenie przeznaczone jest WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO i należy je
umieścić w dobrze wentylowanym miejscu.
• Dobrze wentylowane miejsce musi zapewniać co najmniej 25% otwartej powierzchni terenu.
(Powierzchnia terenu jest definiowana jako łączna powierzchnia ścian).
• Należy uważać, aby nie umieszczać urządzenia POD łatwopalnymi materiałami.
• Minimalna odległość ścian bocznych urządzenia od materiałów łatwopalnych NIGDY nie powinna
być mniejsza niż 1,5 metra.
• Urządzenie należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych!
• Wąż instalacji gazowej używany w tym urządzeniu powinien spełniać wymogi normy BS3212 lub
podobnych norm.
• W razie potrzeby parasol można przykręcić do stabilnego podłoża przy użyciu otworów w podstawie,
w celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa (śruby nie są w zestawie).
• Wąż instalacji gazowej powinien być przymocowany do króćca reduktora za pomocą opaski
zaciskowej lub innej obejmy.
• Przed każdym użyciem parasola należy sprawdzić czy wąż nie jest przecięty, pęknięty lub
nadmiernie zużyty.
Podłączanie butli gazowej
• Należy się upewnić, że wszystkie zawory są zakręcone.
• Reduktor należy podłączyć do butli gazowej zgodnie z instrukcją obsługi reduktora i wskazówkami
dostawcy butli gazowych.
OSTRZEŻENIA
• Ten produkt przeznaczony jest WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO.
• Podczas użytkowania parasol bardzo się nagrzewa - należy zachować szczególną
ostrożność podczas dotykania obudowy.
• Podczas korzystania z parasola należy trzymać dzieci i zwierzęta w bezpiecznej odległości.
• Podczas korzystania z parasola NIE WOLNO go przenosić.
• NIE WOLNO korzystać z parasola w miejscach, w których parasol będzie znajdował się w odległości
mniejszej niż 1,5 m od materiałów łatwopalnych.
• Podczas korzystania z parasola NIE WOLNO go pozostawiać bez nadzoru.
• Butlę z gazem należy zawsze przechowywać na poziomej powierzchni i Minimalna
w pionie po umieszczeniu jej w podstawie parasola.
odległość
0.6M
• Z parasola należy korzystać WYŁĄCZNIE na płaskiej, POZIOMEJ,
niepalnej powierzchni lub podłożu. Podczas ustawiania parasola należy
0.6M
się upewnić, że materiały łatwopalne są oddalone od ścian bocznych i
górnego panelu parasola o co najmniej 1,5 metra.
• NIE WOLNO zasłaniać otworów wentylacyjnych obudowy butli gazowej.
• Należy się upewnić, że parasol znajduje się w bezpiecznej odległości od
drzwi ze szkła lub PCV oraz okien. Pozwoli to uniknąć uszkodzeń wynikających z nagromadzenia się ciepła.
• Przed uruchomieniem parasola należy się zapoznać z ostrzeżeniami i
Rys. 2
instrukcją obsługi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Instrukcja obsługi
Przed kontynuacją pracy upewnij się, że rozdział zawierający ostrzeżenia został
zrozumiany.
Instrukcja zapalania parasola
• Odkręć zawór gazu na butli gazowej.
• Naciśnij kurek i przekręć w pozycję .
• Przytrzymując kurek wciśnięty w pozycji , naciśnij przycisk iskrownika, aby zapalić
palnik.
• Przytrzymaj wciśnięty kurek przez co najmniej 10 sekund, aby palnik nie zgasł.
• Jeśli palnik się nie zapali po 20 sekundach od naciśnięcia kurka z gazem, odczekaj
Rys. 1
minutę i ponów próbę. Nie trzymaj bez przerwy wciśniętego kurka, ponieważ może to
spowodować nagromadzenie się gazu w urządzeniu.
• Przy silnym wietrze osłoń urządzenie, aby ułatwić zapalenie palnika.
• Przekręć pokrętło sterowania w odpowiednią pozycję, aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność
płomienia.
• Prawidłowo działający palnik pali się cichym, niebieskim płomieniem.
Aby wyłączyć parasol:
• Naciśnij kurek i przekręć w pozycję ‘OFF’.
• Odetnij dopływ gazu i odłącz wąż od butli gazowej, jeśli urządzenie nie jest używane.
Serwis
Jeśli parasol wymaga konserwacji lub działa nieprawidłowo, skontaktuj się z lokalnym, autoryzowanym
przedstawicielem i zgłoś usterkę serwisową. Tego typu prace muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych instalatorów.
OSTRZEŻENIE
• Dymienie palnika przez pierwsze kilka minut od zapalenia jest normalnym objawem.
• Parasol grzewczy należy regularnie czyścić po każdym użyciu.
• Jeśli poczujesz gaz, wyłącz urządzenie i zgaś wszystkie źródła ognia w pobliżu niego. Jeśli zapach będzie
wyczuwalny nadal, natychmiast skontaktuj się z dostawcą gazu.
• W przypadku wybuchu pożaru natychmiast odłącz butlę z gazem, wynieś ją z obszaru zagrożonego
pożarem i skontaktuj się ze strażą pożarną. NIE NARAŻAJ SWOJEGO ŻYCIA NA
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
• Uważaj, aby przy zapalonym promienniku nie były rozpylane żadne aerozole.
• Upewnij się, że opakowanie i worki foliowe zostaną zutylizowane w bezpieczny sposób.
Importer i dystrybutor na Polskę:
Gaspol S.A.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
tel: +48 22 530 00 00
fax: +48 22 530 00 01
www.gaspol.pl
www.sklep.gaspol.pl

PROSIMY NIE PRZYNOSIĆ TOWARÓW Z POWROTEM DO MIEJSCA ZAKUPU
W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI UZYSKANIA POMOCY PROSIMY
O BEZPOŚREDNI KONTAKT Z FABRYKĄ
w godzinach pracy infolinii 9-17, od poniedziałku do piątku.
Tel.: (00 353) (1) 2873797. lub strona internetowa http://www.uig.biz
lub kontakt z IMPORTEREM: firmą Gaspol

MONTAŻ MUSI ZOSTAĆ PRZEPROWADZONY PRZEZ KOMPETENTNĄ OSOBĘ .

CHOCIAŻ PODJĘTE ZOSTAŁY WSZELKIE STARANIA W CELU WYELIMINOWANIA OSTRYCH KRAWĘDZI, ZAWSZE NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS KONTAKTU Z METALOWYMI ELEMENTAMI.
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Wsporniki
komory
butli
gazowej

Podstawa

Wsporniki komory butli gazowej
(a,b,c) umieszczone na podstawie.

Przymocuj dolny wspornik do wsporników
komory butli gazowej

5 Do etapu 5 użyć śrub z opakowania C 6

Do etapu 6 użyć śrub z opakowania C

1. Połącz pokrywy komory butli gazowej 2 i 4 i przykręć za
pomocą śrub w miejscach oznaczonych niebieskimi kółkami,
a następnie strzałkami.
2. Połącz pokrywy 1 i 3, jak pokazano powyżej. Najpierw
przykręć śruby w miejscach oznaczonych czerwonymi
kółkami, a następnie strzałkami. Na koniec dokręć mocno
wszystkie śruby.

Wsuń zmontowane pokrywy butli gazowej na
wsporniki komory gazowej

7 Do etapu 7 użyć śrub z opakowań B i D 8
Sposób
wymiany butli
gazowej
Panel górny
parasola

palnik
Górny
wspornik

Elastyczny
wąż gazu

Dolny
wspornik

Górny
wspornik

Włóż wąż do górnego wspornika oraz
przymocuj go do palnika.

INFORMACJE TECHNICZNE I SERWISOWE
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego. Należy stosować
wyłącznie propan o ciśnieniu 37 mbar. Urządzenie musi być obsługiwane przez kompetentną osobę i zgodnie z instrukcją. Proszę przeczytać uważnie całą dokumentację.
Dane techniczne:
Wysokość całkowita:
Szerokość całkowita:
Moc parasola (∑Qn):
Zużycie gazu:
Średnica dyszy:
Ciśnienie gazu:

2.13
metra
720 mm
11 KW Net. ( 37532 BTU/H )
792 gramów na godzinę
1.6 mm
37mbar

Procedura serwisu:
Przegląd urządzenia powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanego
pracownika co 100 godzin użytkowania.
• Zdejmij reduktor z butli
• Zdejmij reflektor parasola
• Zdejmij palnik do sprawdzenia i czyszczenia
• Wyczyść siatkę palinka za pomocą szczotki drucianej w celu usunięcia osadu.
• Sprawdź, wyczyść lub wymień iskrownik, termoparę i waż gazowy. Podczas przechowywania, do przewodów i dysz mogą się dostać owady lub ciała obce. Przed
użyciem upewnij się, że są one całkowicie czyste.
Uwaga: Istnieje wiele sposobów by sprawdzić szczelność instalacji gazowej. Zalecamy sprawdzenie szczelności za pomocą testera szczelności lub wody z mydłem
nanoszonym małym pędzlem. Nieszczelności mogą być postrzegane jako małe
pęcherzyki. Nie należy sprawdzać szczelności przy użyciu płomienia. Należy regularnie sprawdzać stan węża. Jeżeli wąż jest zniszczony, należy go wymienić na nowy
o długości 150 cm.
Universal Innovations.
Kilcoole Industrial Estate,
Kilcoole,
Co. Wicklow,
Ireland.

Panele boczne
parasola

Do drugiego końca
węża podłącz
reduktor.
Uwaga: dla
ułatwienia montażu,
posmaruj dysze
mydłem.

Palnik

Oprzyj
pokrywę
na
wsporniku
butli

Usuń wszystkie warstwy ochronne i lekko przykręć
panele boczne parasola, tak by na siebie nachodziły.
Przykręć górny panel do paneli bocznych, tak by
panele boczne znajdowały się pod panelem górnym.
Sprawdź szczelność wszystkich połączeń za pomocą
testera szczelności lub wody z mydłem.

LISTA CZĘŚCI
Parasol
palnik

Górny wspornik
Blat
Wsporniki
komory
butli
gazowej

Dolny
wspornik

Reduktor
Wąż gazowy
Wsporniki komory butli gazowej
Podstawa

JAK ZAMAWIAĆ
Części zamienne mogą być zamawiane bezpośrednio w fabryce producenta pod
numerem 00 353 1 2873797, listownie pod adresem Universal Innovations,
Kilcoole Industrial Est.,Kilcoole, Co. Wicklow, Ireland. lub email: info@uig.biz
Proszę podać nastepujące dane:
Proszę podać następujące dane:
• Nazwę modelu
• Numer seryjny (patrz wnętrze palnika)
• Liczbę kilowatów (kW)
• Miesiąc i rok zakupu
• Nazwę i adres sprzedawcy
• Imię, nazwisko i adres kontaktowy
GWARANCJA
Parasol grzewczy objęty jest następująca gwarancją:
PRODUKT POSIADA PEŁNĄ GWARANCJĘ NA 2 LATA, POD WARUNKIEM
PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA.
Niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa w jakikolwiek sposób.
HELPLINE Dublin Ireland

PROSIMY NIE PRZYNOSIĆ TOWARÓW Z POWROTEM DO MIEJSCA ZAKUPU
W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI UZYSKANIA POMOCY PROSIMY O
BEZPOŚREDNI KONTAKT Z FABRYKĄ
w godzinach pracy infolinii 9-17, od poniedziałku do piątku.
Tel.: (00 353) (1) 2873797. lub strona internetowa http://www.uig.biz
lub kontakt z IMPORTEREM: firmą Gaspol

00 353 1 2873797
Jeśli potrzebujesz pomocy, prosimy o KONTAKT
bezpośrednio w fabryce

