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1 Εισαγωγή 

Το Buzz προορίζεται για χρήση μόνον εκτός σπιτιού. 

Σας συμβουλεύουμε επειγόντως να διαβάσετε προσεκτικά τον παρόντα οδηγό 

εγκατάστασης και το εγχειρίδιο χρήστη. 

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τις Ευρωπαϊκές 

συσκευές αερίου (Οδηγία Συσκευές Αερίου) και φέρει το διακριτικό CE.  

 

2 Οδηγίες Ασφαλείας. 
 Το Buzz θα πρέπει να εγκαθίσταται και να ελέγχεται ετησίως σύμφωνα με τις 

παρούσες οδηγίες εγκατάστασης και τους έγκυρους εθνικούς και τοπικούς 

Κανονισμούς Ασφαλείας (Εγκατάστασης και Χρήσης) Αερίου. 

 Ελέγξτε αν τα δεδομένα στην πινακίδα κυκλοφορίας είναι σύμφωνα με τον τοπικό 

τύπο και την πίεση αερίου οικιακής χρήσης.  

 Ο εγκαταστάτης δεν επιτρέπεται να αλλάξει αυτές τις ρυθμίσεις ή την κατασκευή 

του Buzz! 

 Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε επιπρόσθετα ξύλα απομίμηση ή άνθρακες 

πυράκτωσης στον καυστήρα ή τον θάλαμο ανάφλεξης. 

 Την πρώτη φορά που ανάβει το Buzz, ανάψτε το στην υψηλότερη ένδειξη για 

κάποιες ώρες ούτως ώστε το στρώμα του λούστρου να έχει την ευκαιρία να 

ρυθμιστεί. 

 Το Buzz προορίζεται για χρήση μόνον εκτός σπιτιού. 

 Μην μετακινείτε το Buzz όταν βρίσκεται σε λειτουργία. 

 Το Buzz έχει σχεδιαστεί για σκοπούς «δημιουργίας ατμόσφαιρας» και θέρμανσης. 

Αυτό σημαίνει ότι η επιφάνεια του Buzz, συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού, μπορεί 

να γίνει πολύ καυτή (πιο καυτή και από 100 °C), με εξαίρεση του κάτω μέρους του 

Buzz και των χειριστηρίων. 

 Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε εύφλεκτα υλικά σε απόσταση 0.5 m. από το Buzz. 

 Όταν το Buzz βρίσκεται σε λειτουργία, δεν θα πρέπει να εκτίθεται στη βροχή. 

 Εάν το Buzz δεν χρησιμοποιείται, καλύψτε το με το παρεχόμενο κάλυμμα. 

 Αφήστε το Buzz να κρυώσει πριν τοποθετήσετε το κάλυμμα. 

 Εάν το Buzz δεν χρησιμοποιείται για σημαντικό χρονικό διάστημα, σας 

συμβουλεύουμε νε το αποθηκεύσετε σε κλειστό χώρο. 

 Σημείωση: ζημία στο λούστρο θα έχει ως αποτέλεσμα διάβρωση. 
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2.1 Οδηγίες για την ασφαλή χρήση των φιαλών αερίου 

 Οι φιάλες αερίου θα πρέπει να είναι πάντοτε σε κατακόρυφη θέση, τόσο όταν 

χρησιμοποιούνται όσο και κατά τη μεταφορά. 

 Ποτέ μην πλησιάζετε φλόγα ή καιόμενο αντικείμενο κοντά σε φιάλη αερίου κατά την 

εγκατάσταση. 

 Ανιχνεύστε διαρροές με βούρτσα με καθαριστικό υγρό και νερό, εάν σχηματίζονται 

φυσαλίδες θα ξέρετε ότι υπάρχει διαρροή. 

 Πάντοτε χρησιμοποιείτε ένα ρυθμιστή πίεσης ανάμεσα στη φιάλη και τη συσκευή. 

Αντικαταστήστε τον ρυθμιστή πίεσης κάθε 5 έτη. 

 Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες μάνικες σύνδεσης αερίου. Αντικαταστήστε τες 

κάθε δύο χρόνια.  

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντοτε κατάλληλος εξαερισμός.  

 Κλείστε τη φιάλη αερίου αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.  

 Αφήστε το γέμισμα των φιαλών αερίου σε έναν εξουσιοδοτημένο σταθμό γόμωσης 

κυλίνδρου αερίου. 

 

 

3 Προϋποθέσεις εγκατάστασης 

3.1 Τοποθέτηση του Buzz 

 Τοποθετήστε το Buzz έξω σε επίπεδη και στέρεα επιφάνεια. 

 Αφήστε έναν ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 0,5 m πίσω από το Buzz για την 

λειτουργία των χειριστηρίων. 

3.2 Φιάλη αερίου και σύνδεση. 

Φυσικό αέριο: 

 Η σύνδεση αερίου πρέπει να συμμορφώνεται με τις τοπικά έγκυρες Κατευθυντήριες 

Οδηγίες. 

 Χρησιμοποιείτε αλυσίδα σταθεροποίησης. Αυτό θα εμποδίσει το Buzz να μετακινείται 

και θα αποφύγετε ζημία στον ευέλικτη σωλήνα. 

Προπάνιο:  

 Η σύνδεση αερίου πρέπει να συμμορφώνεται με τις τοπικά έγκυρες Κατευθυντήριες 

Οδηγίες. 

 Οι φιάλες αερίου θα πρέπει να τοποθετούνται στο χώρο κάτω από τον καυστήρα. 

(Δείτε εικ. 1.4) 
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4 Οδηγός εγκατάστασης 

4.1 Περιεχόμενα 

Αφαιρέστε την πίσω πλάκα στήριξης τοίχου και βγάλτε τα χαλαρωμένα εξαρτήματα από το 

περιτύλιγμα και ελέγξτε το Buzz για πιθανές ζημίες που συνέβησαν κατά τη μεταφορά. 

(Αναφέρετε αυτές τις ζημίες στον προμηθευτή σας.)  

Θα βρείτε:  

1. Δύο τροχούς PVC με συνδετήρες (δείτε εικ. 1.1) 

2. Σετ ξύλων 

3. Εγχειρίδιο οδηγιών 

4. Βεντούζα αντλίας (δείτε εικ. 2.1) 

5. κάλυμμα 

Δεν παρέχονται: 

1. Φιάλη αερίου με εγκεκριμένο σωλήνα αερίου με …..  mbar ρυθμιστή πίεσης. 

(Δείτε τα Τεχνικά χαρακτηριστικά για τη σωστή πίεση) 

2. Αλυσίδα ασφαλείας.  

4.2 Τοποθέτηση των τροχών 

 Τοποθετήστε το Buzz σε επίπεδη επιφάνεια. 

 Τοποθετήστε το μπουλόνι με την ροδέλα μέσω της οπής του τροχού και σφίξτε το με 

το κόντρα παξιμάδι. Βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι είναι προσαρτημένο με τέτοιο 

τρόπο ώστε να υπάρχει ο ελάχιστος χώρος στον τροχό και ότι μπορεί ακόμη να 

περιστραφεί. Προσαρτήστε τον τροχό στο Buzz και στερεώστε τον με το περικόχλιο 

ασφαλείας. (Δείτε εικ.1.1) 

4.3 Εγκατάσταση σύνδεσης αερίου 

Λάβετε υπόψη τις προϋποθέσεις εγκατάστασης. (κεφάλαιο 3)  
Φιάλη προπανίου:  

 Ανοίξτε το χώρο της φιάλης αερίου αφαιρώντας την πλάκα πρόσβασης (δείτε εικ. 
1.3 ) 

 Προσαρτήστε τον σωλήνα αερίου στο ρυθμιστή πίεσης με το σφιγκτήρα σωλήνα. 
 Στερεώστε το άλλο άκρο με τον ίδιο τρόπο στο κοχλιωτό ένθεμα που προσαρτάται 

στον κρουνό ελέγχου αερίου. (δείτε εικ. 1.5  B) 
 Αφαιρέστε το σφράγισμα της φιάλης αερίου. 
 Συνδέστε τον ρυθμιστή πίεσης στη φιάλη αερίου. 
 Ελέγξτε ολόκληρη τη σύνδεση αερίου για διαρροές. 
 Τώρα τοποθετήστε τη φιάλη αερίου μέσα στο χώρο και στερεώστε την με τον 

αναρτήρα πλέγματος. (δείτε εικ. 1.4 A ) 
 Μπορείτε να ανοίξετε τη φιάλη αερίου τώρα. 
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Φυσικό αέριο: 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν εύκολα προσβάσιμο κρουνό αερίου έξω από το Buzz. 

 Χρησιμοποιήστε μια αλυσίδα σταθερότητας. Αυτό θα εμποδίσει το Buzz να 

μετακινηθεί και θα αποφύγετε ζημία στον ευέλικτο σωλήνα, για την συναρμολόγηση 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις οπές στην πλάκα βάσης.  

 Αποσυνδέστε τον βομβητή αν σχεδιάζετε να μετακινήσετε το Buzz.   

 

4.4 Αφαίρεση του πρόσθιου γυαλιού 

 Τοποθετήστε τη βεντούζα αντλίας στο πρόσθιο γυαλί. (δείτε εικ. 2.1) 

 Σηκώστε το γυαλί και μετακινήστε την κάτω πλευρά μπροστά προς το μέρος σας, το 

γυαλί τώρα μπορεί να αφαιρεθεί από κάτω. (δείτε εικ. 2.2) 

Η αντικατάσταση του γυαλιού πραγματοποιείται με αντίστροφη σειρά. 

Αφαιρέστε όλα τα δακτυλικά αποτυπώματα από το γυαλί, αυτά θα καούν μέσα στο γυαλί 

όταν χρησιμοποιείται το Buzz. 

 

4.5 Αφαίρεση πλαϊνών γυαλιών 

Είναι απαραίτητη μόνον σε περίπτωση ζημίας. 

 Αφαιρέστε το πρόσθιο γυαλί. 

 Αφαιρέστε την εσωτερική πλάκα βάσης (δείτε εικ. 3.1)  

 Αφαιρέστε την μονάδα καυστήρα (δείτε εικ. 1.6) 

 Τοποθετήστε τη βεντούζα αντλίας στο γυαλί. (δείτε εικ. 2.1) 

 Σηκώστε το γυαλί, μετακινήστε τη βάση του γυαλιού προς τα μέσα και αφαιρέστε το 

γυαλί από κάτω. (δείτε εικ.2.2) 

 

4.6  Τοποθέτηση του σετ ξύλων 

 Αφαιρέστε το πρόσθιο γυαλί (δείτε μέρ. 4.3) 

 Τοποθετήστε το σετ ξύλων (δείτε εικ. 3.2 ή την κάρτα οδηγιών του παρεχόμενου 

σετ ξύλων)  

 Αντικαταστήστε τη γυάλινη πλάκα ξανά.  
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5 Εγχειρίδιο χρήστη 
Το Buzz παρέχεται με βαλβίδα ελέγχου με μια ενσωματωμένη ανάφλεξη για τον οδηγό 

φλόγα. 

Το επίπεδο της φλόγας μπορεί να ρυθμιστεί αναλόγως. 

Ο πίνακας ελέγχου βρίσκεται στο πίσω μέρος πίσω από την πλάκα πρόσβασης. (δείτε εικ. 

1.4)  

 

5.1 Ανάφλεξη οδηγού φλόγας 

 στρέψτε το κουμπί της βαλβίδας ελέγχου στη θέση OFF 

 Ανοίξτε τη φιάλη αερίου. 

 Πιέστε το κουμπί και στρέψτε το στη θέση     . Θα ακούσετε ένα «κλικ» και μια 

σπίθα θα εμφανιστεί η οποία θα προκαλέσει ανάφλεξη του οδηγού φλόγα. 

 Εάν ο οδηγός δεν ανάψει στην συνέχεια επαναλάβετε την διαδικασία 

 Συνεχίστε να πιέζετε το κουμπί για περίπου δέκα δευτερόλεπτα μετά την ανάφλεξη 

του οδηγού φλόγα. 

 Αφήστε το κουμπί και ελέγξτε αν ο οδηγός φλόγα παραμένει φλεγόμενος. 

 

5.2 Ανάφλεξη και ρύθμιση του κυρίως καυστήρα. 

 Στρέψτε το κουμπί προς τα αριστερά, ο κυρίως καυστήρας θα αναφλεγεί και το 

επίπεδο της φλόγας μπορεί να ρυθμίζεται συνεχώς τώρα. 

 Στρέφοντας το κουμπί στη θέση       , ο κυρίως καυστήρας θα σβήσει και ο οδηγός 

φλόγα θα παραμένει φλεγόμενος. 

 

5.3 Κατάσβεση του οδηγού φλόγα. 

 Στρέψτε το κουμπί στη θέση OFF, και ο οδηγός φλόγα θα σβήσει. 

 Κλείστε τον κρουνό στη φιάλη αερίου. 
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6 Έλεγχος  

6.1 Έλεγχος της ανάφλεξης του οδηγού καυστήρα, του κυρίως καυστήρα. 

Προκαλέστε ανάφλεξη του οδηγού καυστήρα όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 5  

 Ελέγξτε την ανάφλεξη του κυρίως καυστήρα στην πλήρη ένδειξη και την χαμηλή 

ένδειξη (η ανάφλεξη θα πρέπει να συνεχιστεί ομαλά). 

6.2 Έλεγχος διαρροής αερίου.  

Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις και τα προσαρτήματα για πιθανές διαρροές αερίου. 

Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια: 

 μιας μικρής βούρτσας με καθαριστικό υγρό και νερό 

 σπρέι διαρροής αερίου  

 ανιχνευτή διαρροής αερίου. 

Μετά τον έλεγχο στεγνώστε τις συνδέσεις που έχουν ελεγχθεί. 

6.3 Έλεγχος της εικόνας φλόγας 

Αφήστε το Buzz να κάψει στην πλήρη ένδειξη και στην συνέχεια ελέγξτε την εικόνα φλόγας 

 Διανομή φλόγας (δείτε εικ. 3.3) 

Εάν η εικόνα φλόγας δεν είναι αμετάβλητη, τότε ελέγξτε: 

 Την θέση του σετ ξύλων. 

 Την πρωταρχική πρόσληψη αέρα του καυστήρα για στομώσεις. (δείτε εικ. 1.7 C ) 

 

7 Οδηγίες πελάτη 

 Συνιστάται η συσκευή να συντηρείται ετησίως από εξουσιοδοτημένο Gas Safe 

(Ασφαλές Αέριο) εφαρμοστή αερίου ούτως ώστε να εγγυώνται η ασφαλής χρήση και 

μια μακρά μέγιστη διάρκεια ζωής. 

 Υπογραμμίστε στον πελάτη τη μέγιστη διάρκεια ζωής του σωλήνα αερίου και του 

ρυθμιστή πίεσης. 

 Συμβουλέψτε και καθοδηγήστε τον πελάτη σχετικά με την συντήρηση και τον 

καθαρισμό του γυαλιού. Δώστε έμφαση στον κίνδυνο καψίματος των δακτυλικών 

αποτυπωμάτων. 

 Καθοδηγήστε τον πελάτη σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής. 

 Δώστε στον πελάτη: 

o  Οδηγό εγκατάστασης 

o Κάρτα οδηγίας διάταξης ξύλων 

o  Λαβίδα αναρρόφησης 
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8 Ετήσια συντήρηση 
Συνιστούμε τον καθαρισμό του οδηγού φλόγα και τα μονάδας του κυρίως καυστήρα μετά 

από την ανάκτηση της συσκευής από την αποθήκευση τον χειμώνα πριν να χρησιμοποιηθεί 

ξανά. 

8.1 Έλεγχος και καθαρισμός:  

 Ελέγξτε και καθαρίστε, εάν είναι απαραίτητο μετά από έλεγχο: 

o Του κυρίως καυστήρα, ειδικά για την πρωταρχική πρόσληψη αέρα (δείτε 

εικ.1.7 C )  

o Του οδηγού φλόγα, ειδικά για την πρωταρχική πρόσληψη αέρα (δείτε 

εικ.1.8 D ) 

o Του γυαλιού 

o Του σετ ξύλων για πιθανά σπασίματα 

o Του σωλήνα αερίου και του ρυθμιστή πίεσης. 

 

8.2 Καθαρισμός του γυαλιού 

Οι περισσότερες επικαθίσεις μπορούν να αφαιρεθούν με στεγνό πανί. Μπορείτε να 

χρησιμοποιείτε καθαριστικό κεραμικού κοπτικού εργαλείου για να καθαρίσετε το γυαλί. 

Σημείωση: αποφύγετε δακτυλικά αποτυπώματα στο γυαλί. Θα ακούν μέσα του μόλις η 

συσκευή χρησιμοποιηθεί και δεν θα μπορούν να αφαιρεθούν. 

 

Τώρα διεκπεραιώστε τον έλεγχο όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 “Έλεγχος”. 

 

 

9 Μετατροπή σε διαφορετικό τύπο αερίου.  (π.χ. 

φυσικό αέριο) 
Αυτό μπορεί μόνον να πραγματοποιηθεί αντικαθιστώντας την ορθή μονάδα καυστήρα. 

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας γι’ αυτό. 

Αναφέρετε πάντοτε τον τύπο και τον σειριακό αριθμό της συσκευής, όταν κάνετε την 

παραγγελία. 
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10   Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

 

 

Κατηγορία Αερίου  II2H3BP II2H3BP 

Τύπος Μοντέλου  A A 

Ορίστε στον τύπο αερίου  G20 G31 

Φορτίο Hi kW 8 9.3 

Πίεση σύνδεσης mbar 20 37 

Αέριο ρυθμαπόδοσης σε πλήρες φορτίο l/h 823 374 

(Στους 15ºC και 1013 mbar) gr/h - 700 

Πλήρης πίεση καυστήρα mbar 8.5 27.5 

Ακροφύσιο κυρίως καυστήρα mm 2.7 1.6 

Αναμονή mm ρυθμιζόμενο ρυθμιζόμενο 

Οδηγός φλόγα  Oxypilot Oxypilot 

Ακροφύσιο κωδικού  OP 9030 OP 9222 

Διάμετρος εισόδου/εξόδου mm - - 

Φραγμός ελέγχου αερίου  
Seagas A7 Seagas  

A7 

Σύνδεση αερίου  
Απόληξηø8mm Απόληξη 

ø8mm 

Ηλεκτρική σύνδεση V - - 

Δέκτης μπαταριών V - - 

Πομπός μπαταριών V - - 
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11  Διαστάσεις του Buzz  
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