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1 Popis 

 

Zařízení je určeno pouze pro použití mimo 
dům. 
Naléhavě vám doporučujeme abyste si 
pozorně přečetli tohoto instalačního průvodce 
a uživatelskou příručku. 
Toto zařízení vyhovuje směrnicím pro 
evropské plynové spotřebiče (směrnice o 
plynových spotřebičích) a nese certifikační 
značku Evropské unie (CE). 
 

2 Bezpečnostní pokyny 

 Zařízení by mělo být 
instalováno,připojeno a každoročně 
kontrolováno v souladu s pokyny k 
instalaci a s platnými národními a 
místními předpisy o bezpečnosti 
plynových spotřebičů (instalace a 
použití). 

 Zkontrolujte, zda jsou data na 
typovém štítku v souladu s místními 
normami pro komunální plyn a tlak. 

 Plynoinstalatér není oprávněn tato 
nastavení nikterak měnit ani 
modifikovat zařízení! 

 Při prvním spuštění zařízení  ho 
nechejte spuštěno po několik hodin na 
maximální výkon aby se mohl lakový 
nátěr usadit. 

 Zařízení je určeno pouze pro použití 
mimo dům. 

 Jestliže je zařízení spuštěno 
nepohybujte s ním. 

 Toto zařízení je určeno pro 
atmosférické a ohřívací účely. To 
znamená, že povrch zařízení včetně 
skla se může stát velmi horkým (více 
než 100 °C). To neplatí pro spodní 
část zařízení a jeho ovládání. 

 Neumisťujte do blízkosti 0,5 m od 
zařízení hořlavé materiály. 

 Je-li zařízení v provozu nemělo by být 
vystaveno dešti. 

 Jestliže zařízení nepoužíváte přikryjte 
ho přiloženou přikrývkou. 

 Před přikrytím nechejte zařízení 
vychladnout. 

 Jestliže nebude zařízení delší dobu 
používáno doporučujeme jeho 
uskladnění v místnosti. 

 Poznámka: Při poškození laku dojde 
ke korozi zařízení. 

 
 

2.1 Tipy pro bezpečné použití plynových 
lahví 

 Plynové lahve by měly vždy být ve 
vzpřímené pozici to se týká jak jejich 
používání tak u přepravy. 

 Během instalace plynové lahve by se v 
její blízkosti neměl vyskytovat plamen 
nebo hořící předmět. 

 Zjistěte netěsnosti pomocí štětce 
namočeném v mycím prostředku s 
vodou, jestliže se vytvoří bubliny je 
příslušné místo netěsné. 

 Mezi plynovou lahví a zařízením vždy 
používejte regulátor tlaku. Každých 5 
let regulátor tlaku vyměňte. 

 Používejte pouze schválené hadice 
přípojky plynu. Vyměňte je každé dva 
roky. 

 Ujistěte se, že je vždy náležitá 
ventilace. 

 Jestliže zařízení nepoužíváte uzavřete 
plynovou láhev. 

 Plnění plynových lahví přenechte 
autorizované plnící stanici. 

 

3 Požadavky na instalaci 

3.1 Umístění zařízení 

Toto zařízení má funkci "vypnutí při 
naklonění" při které dojde k vypnutí zařízení 
jestliže se převrhne. 
 

 Umístěte zařízení venku na rovný a 
pevný povrch. 

 Za zařízením ponechte volný prostor 
nejméně 0,5 m k možnosti jeho 
ovládání. 

3.2 Plynová láhev a připojení. 

Zemní plyn: 

 Přípojka plynu musí vyhovovat 
místním normám. 

 Použijte stabilizační řetěz. Ten 
zabrání aby se zařízení pohnulo a 
způsobilo poškození ohebných hadic. 

Propan:  

 Přípojka plynu musí vyhovovat 
místním normám. 

 Plynová láhev by měla být umístěna v 
místě pod hořákem. (viz obr. 1.1 C) 
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3.3 Přemístění zařízení 

K přemístění zařízení použijte přiložený držák 
(viz obr. 1.7) 
 • Zajistěte ho přiloženým klínkem 
 • Vypněte zařízení 
 

4 Instalační průvodce 

4.1 Vybalení zařízení 

Odstraňte zadní desku, vyjměte z balení volné 
části a zkontrolujte zdali není zařízení po 
přepravě poškozeno. (případné poškození 
nahlaste prodejci)  
Balení obsahuje: 
 

1. Návod k použití 
2. kryt 

 
Balení neobsahuje: 

1. Plynovou láhev 
2. Schválenou plynovou hadici s  

regulátorem tlaku o ... mbar. (K 
zjištění správného tlaku se 
podívejte do technických 
specifikací) 

3. Bezpečnostní řetěz. 

4.2  přípojka plynu 

Držte se prosím instalačních požadavků. 
(kapitola 3) 
 
Propanová láhev: 

 Otevřete prostor plynové lahve 
odstraněním přístupového krytu (viz 
obr. 1.1 B). 

 Připevněte plynovou hadici k 
regulátoru tlaku pomocí hadicové 
svorky. 

 Připevněte druhý konec hadice 
stejným způsobem k závitové vložce 
přiložené k plynovému kohoutu.(viz 
obr. 1.3). 

 Odstraňte pečeť plynové lahve. 

 Připojte k plynové lahvi regulátor 
tlaku. 

 Zkontrolujte celou plynovou přípojku 
zdali nevykazuje netěsnosti. 

 Nyní umístěte plynovou láhev na své 
místo a upevněte ji popruhem. (viz 
obr. 1.1 C). 

 Nyní může být plynová láhev 
otevřena. 

 
Zemní plyn: 

 Ujistěte se, že je k plynovému 
kohoutu snadný přístup zvenku 
zařízení. 

 Použijte stabilizační řetěz. Ten 
zabrání aby se zařízení pohnulo a 

způsobilo poškození ohebných hadic, 
k montáži můžete použít otvory ve 
spodní desce zařízení. 

 Jestliže budete chtít zařízení 
přemístit odpojte všechna připojení. 

 

4.3 Odstranění skla 

Odstraňte horní kryt zařízení, montážní 
podpěru a odstraňte ze skla čtyři svorky - nyní 
může být vyjmuto. (obr. 1.2 A, 1.2 B a 1.2 C) 
Opětovné vložení skla se provádí v opačném 
pořadí výše uvedeného postupu. 
Odstraňte ze skla všechny otisky prstů, které 
by se při zapnutí zařízení do skla vypálily. 
 

5 Uživatelská příručka 

Zařízení je vybaveno řídícím ventilem s 
vestavěným vznícením zapalovacího 
plamínku.  
Úroveň plamene lze nastavit. 
Ovládací panel je umístěn v zadní části za 
přístupovým krytem. (viz obr. 1.4) 
 

5.1 Vznícení zapalovacího plamínku 

 Otočte knoflík řídícího ventilu do 
pozice OFF. 

 Otevřete plynovou láhev. 

 Stiskněte knoflík a otočte ho do 

pozice  . Uslyšíte kliknutí a objeví 
se jiskra, která by měla zapalovací 
plamínek vznítit. 

 Jestliže se zapalovací plamínek 
nevznítí opakujte tento postup. 

 Po vznícení zapalovacího plamínku 
přidržte knoflík stisknutý asi na deset 
sekund. 

 Poté knoflík uvolněte a zkontrolujte 
zdali zapalovací plamínek svítí. 

5.2 Vznícení a regulace hlavního hořáku. 

 Otočte knoflíkem ke zvýšení plamene, 
hlavní hořák se vznítí - nyní může být 
úroveň plamene nepřetržitě 
regulována. 

 Otočením knoflíku na malý plamen 
dojde ke zmenšení plamene a jeho 
vzhled se sníží. 

 Otočením knoflíku do pozice   se 
plamen opět zvýší. 

5.3 Zhasnutí zapalovacího plamínku. 

 Otočte knoflík do pozice OFF a 
zapalovací plamínek zhasne. 

 Uzavřete kohout plynové lahve. 
 

6 Kontrola 



 

5 < < < < 

L  

6.1 Kontrola vznícení zapalovacího hořáku 
a hlavního hořáku. 

 Proveďte vznícení zapalovacího 
hořáku podle postupu v kapitole 5. 

 Zkontrolujte vznícení hlavního hořáku 
na maximum a minimum (vznícení by 
mělo proběhnout plynule). 

6.2 Kontrola úniku plynu. 

Zkontroluje všechna připojení na možný únik 
plynu. 
To může být provedeno: 

 Malým kartáčkem namočeným v 
mycím prostředku a vodě. 

 Sprejem k zjišťování úniku plynu. 

 Detektorem úniku plynu. 
Po kontrole všechna místa vysušte. 
 

7 Instrukce pro klienta 

 Doporučte aby byl každoročně 
prováděn servis zařízení 
plynoinstalatérem ohledně 
bezpečnosti ke garanci bezpečného 
používání a dlouhé životnosti výrobku. 

 Zdůrazněte klientovi životnost 
plynových hadic a regulátoru tlaku. 

 Poraďte a informujte klienta o údržbě 
a čištění skla. Zdůrazněte riziko 
vypálení otisků prstů do skla. 

 Informujte klienta o používání 
zařízení. 

 Klientovi předejte: 

  Instalačního průvodce 

8 Každoroční údržba 

8.1 Kontrola: 

Po kontrole v případě potřeby proveďte 
čištění: 
Hlavního hořáku zvláště hlavního vstupu 
vzduchu (viz obr. 1.5).  
Zapalovacího plamínku zvláště hlavního 
vstupu vzduchu (viz obr. 1.6). 
Sklo 
Proveďte kontrolu možných prasklin na 
plynových hadicích a regulátoru tlaku. 

 

8.2 Čištění skla 

Většina nečistot může být odstraněna suchým 
hadříkem. K vyčištění skla můžete také použít 
čistící prostředek na sklokeramické plotny. 
Poznámka: Nezanechejte na skle otisky prstů. 
Tyto by se do něj po spuštění zařízení mohly 
vypálit bez možnosti pozdějšího odstranění. 
 
Nyní proveďte postupy popsané v kapitole 6 
"Kontrola". 
 
 

9 Konverze na jiný typ plynu. (např. 

na zemní plyn) 

To může být provedeno pouze výměnou 
správné jednotky hořáku. O této problematice 
se informujte u prodejce. 
V takovém případě vždy uveďte typ a výrobní 
číslo zařízení. 
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10 Technické specifikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gascat.  II2H3B/P II2H3B/P 

Typ zařízení  A1 venkovní  A1 venkovní  

Referenční plyn  G31 G20 

Vstup netto kW 6,5 6,5 

Vstupní tlak mbar 30 20 

Průtoková rychlost plynu při 15 ºC 

a 1 013 mbar 
l/h 267 698 

Průtoková rychlost plynu při 15 ºC 

a 1 013 mbar 
g/h 500 - 

Tlak hořáku při maximálním 

provozu 
mbar 27,5 8,5 

Injektor hlavního hořáku  1,4 2,1 

Jednotka zapalovacího plamínku  LPG9720 NG 9709 

Řídící plynový ventil  Seagas B13 Seagas B13  

Přípojka plynu mm Ø8 3/8” 
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11  Rozměry 
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