
INSTRUKCJA MONTAŻU I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
U

SERIE SRS6510MH/I2+ I SRS6504MH/I2+ SERIE
SRS4010MH/I2+ I SRS4004MH/I2+

SRS6510/I2+ I SRS4010/I2+ SRS6504/I2+ I SRS4004/I2+

0063/16
SRS6510MH/SRS6504MH/I2+ Σ QN= 19 kW, 1383 g/h I3+(28-30/37), I3 B/P(30), I3 B/P(50), I2L
& I2H/I2E/I2E+
SRS4010MH/SRS4004MH/I2+ Σ QN= 12 kW, 874 g/h I3+(28-30/37), I3 B/P(30) & I3 B/P(50) I 
I2L
SRS4010MH/SRS4004MH/I2+ Σ QN= 13 kW, 747 g/h I2H/I2E/I2E+

BE, CY, CZ, EE, GR, IT, IE, PT, ES, LU, GB, FR, IS, LT, PT, SK, CH: Kat. I3+

Butan(G30)=28~30 mbarów, Propan(G31)=37 mbarów, Wtryskiwacz-SRS65xxMH:2,2 mm 
SRS40xxMH:1,65 mm.
CY, CZ, DK, EE, FI, GR, LV, LT, LU, MT, NL, NO, SK, SI, SE, TR, HU: Kat. I3

B/P(30)=Mieszaniny propanu i butanu w 30 mbarach, Wtryskiwacz-SRS65xxMH:2,2 mm 
SRS40xxMH:1,65mm.
AT, DE, SK, CH: Kat. I3 B/P(30)=Mieszaniny propanu i butanu w 50 mbarach,

Wtryskiwacz- SRS65xxMH:1,9 mm
SRS40xxMH:1,45 mm.

AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PL,
PT, RO, SE, SI, SK: Kat. I2L Gaz ziemny (G25) w 25 mbarach, Wtryskiwacz- SRS65xxMHI2+: 3,6 mm 
SRS40xxMHI2+: 3,0 mm; I2H/I2E/ I2E+ Gas ziemny (G20) w 20 mbarach, Wtryskiwacz- SRS65xxMHI2+:
3,6 mm SRS40xxMHI2+: 3,0 mm

"Należy wyłącznie korzystać z przewodu i reduktora, które są
zgodne z przepisami krajowymi oraz odpowiednie do kategorii urządzenia i ciśnienia"

24BNiniejsza instrukcja przeznaczona jest dla:

25BNr PIN: 0063BT7387

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją

Ostrzeżenie: Dostępne części mogą być bardzo gorące, chronić przed dziećmi.
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1BINSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

11BDLA

12BPALENISK GAZOWYCH DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ

ZASILANYCH LPG

Palenisko gazowe SRS6510MH/SRS6504MH/I2+ i SRS4010MH/SRS4004MH/I2+ wykonano z
najwyższej jakości materiałów zgodnie z metodami ścisłej kontroli produkcji.

Przed  przystąpieniem  do  eksploatacji  prosimy  zapoznać  się  z  instrukcją
montażu  i  postępować  zgodnie  z  instrukcją  obsługi.  Dziękujemy  za  wybór
naszego  paleniska  gazowego  i  życzymy  Państwu  wiele  radości  z  użytkowania
produktu.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY

DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ NINIEJSZYMI

WSKAZÓWKAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Palenisko jest proste i bezpieczne w obsłudze. Należy przestrzegać poniższych
zasad.

1. Upewnić  się,  że  montaż  urządzenia  został  przeprowadzony  poprawnie  i
zgodnie z instrukcją.

2. Nie odkręcać przyłącza gazowego ani dopuścić do jego odkręcenia. W takim
przypadku należy bezzwłocznie zakręcić gaz, a następnie ponownie sprawdzić
bezpieczeństwo przyłącza.

3. Trzymać urządzenie z dala od materiałów łatwopalnych.
4. Zapoznać się z instrukcją obsługi, rozdziałami i informacjami podanymi na

palenisku i w razie potrzeby sięgać do nich.

5. Nie pozostawiać paleniska bez nadzoru podczas eksploatacji.
6. W przypadku wycieku gazu zakręcić gaz na butli z LPG lub zakręcić główny

zawór odcinający gaz ziemny z sieci gazowej.

7. Trzymać dzieci z dala od paleniska podczas jego eksploatacji oraz po jej
zakończeniu do momentu ostudzenia się paleniska.

8. Trzymać materiały i/lub ciecze palne z dala od obszaru ogrzewanego.
9. Nie blokować swobodnego przepływu powietrza do paleniska ani modyfikować

paleniska w celu jego wykorzystania do innych celów.

10. SRS65xxMH i SRS40xxMH: Podłączyć przewód zgodny z normami krajowymi do
reduktora gazu LPG z jednej strony, a z drugiej do  nypla paleniska za
pomocą obejm ślimakowych. Długość przewodu wynosi 1,5 m. SRS65xxMHI2+ i
SRS40xxMHI2+:  Podłączyć  przewód  zgodny  z  normami  krajowymi  do  głównego
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zaworu  odcinającego  gaz  ziemny  z  sieci  gazowej  z  jednej  strony,  a  z
drugiej do wlotu paleniska ze złączką do gazu ziemnego zgodną z normami
krajowymi. Jeśli przewód jest odsłonięty, zastosować warstwę(-y) gumy/PVC,
aby osłonić przewód i ochronić inne osoby przed potknięciem się o niego.
Odpowiednie warstwy gumy/PVC są dostępne u tego samego sprzedawcy lub u
wykwalifikowanego instalatora.

11. Nie zmieniać ustawień zaworu powietrza palnika.
12. Wykonywać  próbę  szczelności  każdorazowo  przy  podłączeniu  przyłącza

gazowego.
13. Części zaplombowane przez producenta lub jego przedstawiciela nie mogą być

modyfikowane przez użytkownika.

14. Jakakolwiek modyfikacja paleniska gazowego może być niebezpieczna.
15. Nie przemieszczać paleniska podczas eksploatacji.
16. Zakręcić gaz po zakończeniu eksploatacji.
17. Nie  dotykać  polany  drewna  ani  kamieni  lawy wulkanicznej,  dopóki  nie

ostudzą się. 

18. Urządzenie służy do ogrzewania.
19. Urządzenie  wytwarza  otwarty  płomień.  W  celu  ochrony  dzieci  oraz  osób

starszych i niedołężnych należy zastosować odpowiednią osłonę.

20. Przy pierwszym użyciu należy rozgrzać kamienie lawy wulkanicznej i polanę
drewna  przez  15  minut  w  celu  wypalenia  zanieczyszczeń  i  pozbycia  się
powietrza w naturalnych kamieniach i ręcznie wykonanej polanie drewna.

21. W przypadku eksploatacji paleniska gazowego w ganku lub pod werandą należy
zapewnić co najmniej 25% otwartej powierzchni.

22. Produkt  został  wykonany  ręcznie,  w  związku  z  czym  mogą  występować
nierówności.  Podczas  eksploatacji  produktu  mogą  powstawać  drobne
pęknięcia, wynikające z dużej różnicy temperatur.

13BSpis treści

14B1. Dane techniczne 15BStrony 2-3

16B2. Instrukcja montażu 17BStrony 4-11

18B3. Instrukcja podłączenia i eksploatacji 19BStrony 12-16

20B4. Konserwacja 21BStrona 16-16

Paleniska  gazowe  są  urządzeniami  kategorii  I3+(28-30/37),  I3  B/P(30),  I3
B/P(50),  I2L(G25)  i  I2H/I2E/I2E+(G20)  oraz  są  przeznaczone  do  pracy  z
wykorzystaniem  butanu  o  ciśnieniu  28/30  mbarów,  propanu  o  ciśnieniu  37
mbarów, propan-butanu o ciśnieniu 30/50 mbarów i gazu ziemnego o ciśnieniu 25
mbarów (I2L) i 20 mbarów (I2H/I2E/I2E+). Zużycie gazu, ciśnienia i rozmiary
otworów wtryskiwaczy podano w tabelach poniżej:
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33BUPALENISKA GAZOWE SRS6510MH/SRS6504MH/I2+

34BOtwór
wtryskiwacza

35BObciążenie
cieplne (Hs)

36BZużycie
gazu

37BI3+(28-30/37),
I3B/P(30)

50B2,2 mm 39B19 kW 40B1383 g/h

41BI3 B/P(50) 42B1,9 mm 43B19 kW 44B1383 g/h

45BI2L 463.6B33333, 6mm 47B19 kW 48B2,1 m3/h

49BI2H/I2E/I2E+ 50B3,6 mm 51B19 kW 52B1,8 m3/h

53BUPALENISKA GAZOWE SRS4010MH/SRS4004MH/I2+

54BOtwór
wtryskiwacza

55BObciążenie
cieplne (Hs)

56BZużycie
gazu

57BI3+(28-30/37),
I3B/P(30)

58B1,65 mm 59B12 kW 60B874 g/h

61BI3 B/P(50) 62B1,45 mm 63B12 kW 64B874 g/h

65BI2L 66B3,0mm 67B12 kW 68B1,3 m3/h

69BI2H/I2E/I2E+ 70B3,0 mm 71B13 kW 72B1,2 m3/h

Reduktor gazu LPG
Aby zapewnić odpowiednie ciśnienie gazu, do butli z gazem należy podłączyć 
reduktor zgodny z normami krajowymi lub normą EN 16129.

Ciśnienie zasilające reduktora gazu LPG musi być zgodne z poniższą 
tabelą:

I3B/P(30) I3B/P(50) I3+

LPG LPG Butan Propan

28~30
mbarów

50 mbarów 28~30
mbarów

37 mbarów

Nie stosować urządzenia z reduktorem z funkcją regulacji. Zalecamy 
korzystanie z urządzenia w połączeniu z 5-kg butlą z gazem LPG.

Instrukcja montażu
Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z poniższymi 
instrukcjami, a następnie postępować zgodnie z nimi krok po kroku.

Wykaz części - seria SRS65xxMH/I2+ i SRS40xxMH/I2+



5

Nr Opis ILOŚ
Ć

Nr Opis ILOŚ
Ć

01 Pokrętło 1 21 Króciec miedziany 1

02 Gazu, 1 22 Termopara 1

03 Króciec elastyczny ze 
stali nierdzewnej

1 23 Skrzynka z baterią 1

04 Element instalacji 
wtryskiwacza

1 24 Element instalacji wlotu 1

05 Element wsporczy 1 25 Nakrętka, element 
instalacji wlotu

1

06 Element montażowy, płyta z
palnikiem

3 26 Skrzynka zapalnika 1

07 Iglica zapalnika 1 27
Kamień lawy wulkanicznej

4,5 kg, 6 kg
1

08 Płyta z palnikiem 1 28 Polana drewna 4

09
Element montażowy, głowica

palnika, góra
2 29 Nakrętka M8 6

10 Zapalnik pilotowy 1 30 Śruba M8F40 1

11 Głowica palnika 1 31 Nakrętka M6 2

12
Element montażowy, głowica

palnika, dół
1 32 Śruba M5F20 6

13 Przewód powietrza 1 33 Nakrętka M5 6

14 Osłona 1 34 Podkładka 4

15
Króciec wsporczy, Płyta

z palnikiem, dół
3 35 Śruba M4F08 6

16 Nakrętka, zapalnik 
pilotowy

1 36 Panel sterowania 1

17 Podkładka 1 37 Korpus paleniska 1

18 Sprężyna 1 38 Izolator 1

19 Element wsporczy 1 39 Uchwyt na butlę 1

20 Stycznik 1 40 Element instalacji wlotu
gazu

1

Uwaga: Część nr 40 dotyczy wyłącznie serii SRS65xxMHI2+ i SRS40xxI2MHI2+.
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Seria SRS6510MH/I2+ i SRS4010MH/I2+ - widok
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Seria SRS6504MH/I2+ i SRS4004MH/I2+ - widok
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Rys. 3

INSTRUKCJA MONTAŻU

UPODŁĄCZENIE PRZEWODU GAZU  

Do  przeprowadzenia  montażu  potrzebne  są  dwie  osoby  dorosłe.  SRS65xxMH  i
SRS40xxMH: Podnieść palenisko i umieścić przewód w nyplu wlotowym kolektora,
po czym zacisnąć obejmę ślimakową lub umieścić przewód w elemencie instalacji
wlotu zgodnie z rys. 1 i 2 poniżej.

SRS65xxMHI2+  i  SRS40xxMHI2+:  Podnieść  palenisko  i  umieścić  przewód  w
elemencie  instalacji  wlotu  ze  złączką  do  gazu  ziemnego  zgodną  z  normami
krajowymi,  po  czym  go  zabezpieczyć  zgodnie  z  rys.  3  poniżej.  Regularnie
sprawdzać przewód gazu pod kątem pęknięć lub zużycia. Wymienić przewód w
przypadku stwierdzenia pierwszych oznak nieszczelności lub zużycia. Przewód
jest dostępny w lokalnym punkcie sprzedaży i powinien spełniać wymogi normy
EN 1763-1 lub EN 16436-1.
UWAGA:  Montaż  i  serwis  muszą  być  wykonywane  przez  wykwalifikowanego
instalatora, firmę świadczącą usługi serwisowe lub dostawcę gazu.

2
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INSTRUKCJA MONTAŻU

UMONTAŻ KAMIENI LAWY WULKANICZNEJ I POLANY DREWNA  

Rozpakować kamienie lawy wulkanicznej i położyć je na podłodze. Podnieść je i
ułożyć  je  równo  na  całej  płycie  z  palnikiem.  Podnieść  płytę  tak,  aby
znajdowała się ok. 2,5 cm (1 cal) tuż nad górną częścią palnika. Nie zakrywać
całkowicie  palnika  ani  blokować  skrzynki  zapalnika  kamieniami  lawy
wulkanicznej. Następnie  ułożyć elementy  imitujące polanę  drewna. Należy  je
ułożyć  w  sposób  zgodny  z  poniższym  rysunkiem.  Na  początku  położyć  jeden
kawałek  drewna  na  środku  urządzenia.  Kawałek  ten  powinien  być  położony
prostopadle do skrzynki zapalnika i znajdować się na górze środkowej części
wspornika montażowego. Ułożyć pozostałe kawałki drewna (ich ilość może się
różnić w zależności od typu urządzenia)w  sposób przypominający namiot tipi nad
pierwszym  kawałkiem. Należy  zapewnić,  że  kawałki  drewna  nie  są  ułożone
bezpośrednio  na  górnej części  palnika.  Zablokowanie  palnika  utrudnia
przepływ powietrza i rozpalenie paleniska lub wpłynie na przedostawanie się
płomieni i sposób ich palenia się. Po ułożeniu wszystkich kawałków drewna w
sposób przedstawiony na rysunku można przejść do następnych kroków. 

UWAGA: Upewnić się, że elementy paleniska nie są gorące przed ich dotknięciem.
UWAGA: Przy  pierwszym  użyciu  należy  rozgrzać  kamienie  lawy wulkanicznej  i
polanę drewna przez 15 minut w celu wypalenia zanieczyszczeń i pozbycia się
powietrza w naturalnych kamieniach i ręcznie wykonanej polanie drewna.
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Rys. 1

Rys. 3

30BINSTRUKCJA MONTAŻU

73BUMONTAŻ OBUDOWY BUTLI Z GAZEM  

Otworzyć  drzwiczki  paleniska  i  umieścić  butlę  z  gazem  na  uchwycie,  a
następnie  dokręcić  butlę  za  pomocą  śruby  motylkowej  znajdującej  się  pod
spodem. Po odpowiednim podłączeniu butli z gazem należy zamknąć drzwiczki w
sposób pokazany na poniższych rysunkach.

Rys. 2
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31BINSTRUKCJA MONTAŻU

74BUPODŁĄCZENIE GAZU ZIEMNEGO  

Podnieść palenisko i zamontować element instalacji wlotu ze złączką do gazu
ziemnego  zgodną  z  normami  krajowymi,  który  znajduje  się  w  zestawie.
Podłączenie  gazu  ziemnego  do  wlotu  urządzenia  powinien  wykonać
wykwalifikowany instalator. 

Uwaga:  Jeśli przewód jest odsłonięty, zastosować warstwę(-y) gumy/PVC, aby
osłonić  przewód  i  ochronić  inne  osoby  przed  potknięciem  się  o  niego.
Odpowiednie  warstwy  gumy/PVC  są  dostępne  u  tego  samego  sprzedawcy  lub  u
wykwalifikowanego instalatora.
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UWAGA DLA INSTALATORA - NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI I POZOSTAJE
ONA WŁASNOŚCIĄ WŁAŚCICIELA URZĄDZENIA

Paleniska gazowe do użytku na zewnątrz

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I EKSPLOATACJI PALENISK GAZOWYCH DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ

OSTRZEŻENIE:  W  przypadku  niestosowania  się  do  niniejszej  instrukcji  może
dojść do powstania pożaru lub wybuchu, którego wynikiem może być uszkodzenie
mienia, szkoda na osobie lub utrata życia.
Nie  przechowywać  lub  używać  benzyny  bądź  innych  łatwopalnych  oparów  lub
płynów w pobliżu tego lub innego urządzenia.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYCZUCIA OPARÓW GAZU:
 Nie próbować rozpalać żadnych urządzeń.

 Nie dotykać żadnych przełączników elektrycznych.

 Nie korzystać z telefonu (w tym komórkowego)
 Niezwłocznie skontaktować się z dostawcą gazu, używając do tego telefonu 

sąsiada. Postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy gazu.
 W przypadku braku możliwości skontaktowania się z dostawcą gazu należy 

skontaktować się ze strażą pożarną.

Montaż i serwis muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego instalatora,
firmę świadczącą usługi serwisowe lub dostawcę gazu.

OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE:  Nieprawidłowy  montaż,  regulacja,  modyfikacja,  serwis  lub
konserwacja może doprowadzić do powstania uszkodzenia mienia lub szkody na
osobie.  Dokładnie  zapoznać  się  z  instrukcją  podłączenia,  eksploatacji  i
konserwacji  urządzenia  przed  przystąpieniem  do  jego  podłączenia  lub
serwisowania.

2BOSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE: WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ.

3BOSTRZEŻENIE
NIE POZOSTAWIAĆ ŻADNEGO URZĄDZENIA GAZOWEGO DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ BEZ 
NADZORU, GDY JEST EKSPLOATOWANE LUB PODŁĄCZONE DO ŹRÓDŁA GAZU.

4BOSTRZEŻENIE
ODŁĄCZYĆ PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOTACJI I TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI

INFORMACJE OGÓLNE

5BOSTRZEŻENIE
Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie NA ZEWNĄTRZ w dobrze wentylowanym
miejscu i NIE może być eksploatowane wewnątrz budynku, garażu lub w innym
pomieszczeniu zamkniętym. 

6BOSTRZEŻENIE
Urządzenie nie jest dopuszczone do gotowania i nie powinno być eksploatowane
w tym celu.

7BOSTRZEŻENIE
URZĄDZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA Z WYKORZYSTANIEM PALIW STAŁYCH.
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8BOSTRZEŻENIE
Butle muszą być przechowywane na zewnątrz w dobrze wentylowanym miejscu i z 
dala od dzieci.

Odłączone butle nie powinny być przechowywane wewnątrz budynku, garażu lub w 
innym pomieszczeniu zamkniętym.

8OSTRZEŻENIE
1) Do użytku na zewnątrz i w dobrze wentylowanych miejscach
2) Dobrze  wentylowane  miejsce  musi  posiadać  co  najmniej  25%  otwartej
powierzchni.

3) Powierzchnia jest sumą powierzchni ścian.

9BOSTRZEŻENIE
Przechowywanie  urządzenia  w  pomieszczeniach  zamkniętych  jest  dopuszczalne
wyłącznie wtedy, gdy jest odłączone od gazu.

Zawsze utrzymywać czystość miejsca pracy urządzenia i nie przechowywać w nim
żadnych materiałów palnych, benzyny i innych łatwopalnych oparów lub płynów.

 Podłączenie i naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego
serwisanta.  Urządzenie  powinno  być  poddane  kontroli  przed  użyciem  i  co
najmniej raz w roku przez wykwalifikowanego serwisanta. W razie potrzeby może
zaistnieć konieczność częstszego czyszczenia urządzenia. Należy bezwzględnie
utrzymywać  czystość  panelu  sterowania,  palnika  i  ciągów  cyrkulacji
powietrza urządzenia i pod żadnym pozorem ich nie blokować.

 W  przypadku  stwierdzenia  nadmiernego  starcia  lub  zużycia  jakichkolwiek
elementów lub stwierdzenia przecięcia lub pęknięcia przewodu gazu, przed
uruchomieniem urządzenia należy taki element lub przewód wymienić. 

 Dzieci i osoby dorosłe powinny mieć świadomość ryzyka związanego z dużą
temperaturą powierzchni i powinny trzymać się od nich z dala, aby zapobiec
poparzeniom lub zapłonowi odzieży.

 Należy zwracać szczególną uwagę na małe dzieci, gdy przebywają w pobliżu
urządzenia.

 Odzież  oraz  inne  materiały  łatwopalne  nie  powinny  być  wieszane  na
urządzeniu, umieszczane na nim lub w jego pobliżu.

 Osłona  lub  inne  urządzenie  ochronne  zdemontowane  w  celu  konserwacji
urządzenia musi być wymienione przed jego uruchomieniem.
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 Przed każdym użyciem urządzenia należy sprawdzić przyłącze zasilania gazem
pod kątem wycieków.

 Należy używać zespołu reduktora ciśnienia oraz przewodu dostarczonego wraz
z  modelami  zasilanymi  gazem  ziemnym.  Jako  zamienniki  zespołu  reduktora
ciśnienia oraz przewodu należy stosować urządzenia wymienione w niniejszej
instrukcji.

W celu przyłączenia butli z gazem do urządzenia należy:

Odpowiednie reduktory do podłączenia przewodu dostarczonego z urządzeniem są
dostępne u tych samych sprzedawców.

1. Umieścić przewód w nyplu wlotowym kolektora i zacisnąć obejmę ślimakową.
Upewnić się, że wszystkie gwinty i powierzchnie łączone nie są uszkodzone
i że są czyste.

.
Upewnić  się,  że  wszystkie  gwinty  i  powierzchnie  łączone  nie  są
uszkodzone, są czyste i wolne od zanieczyszczeń olejowych. Podłączając
przewód, upewnić się, że jest poprowadzony równo, bez zagięć i zgięć. Nie
dopuścić  do  kontaktu  przewodu  z  gorącymi  powierzchniami  lub  ostrymi
krawędziami.

2. Podłączyć  reduktor  do  butli  z  gazem.  Więcej  informacji  na  temat
podłączania można znaleźć w instrukcji dołączonej do reduktora.

3. Sprawdzać pod kątem wycieków. Wykonywać próbę szczelności każdorazowo przy

podłączeniu  butli.  Przeprowadzać  kontrolę  wszystkich  innych  złączy  co

najmniej raz w roku.
W przypadku stwierdzenia zużycia lub uszkodzenia przewodu należy wykonać
próbę szczelności całej powierzchni zewnętrznej pod ciśnieniem. Wymienić w
przypadku  stwierdzenia  pierwszych  oznak  nieszczelności  lub  pękania
wynikającego ze zużycia.
Przed odłączeniem przewodu pamiętać o zakręceniu zaworu butli. 

W celu podłączenia gazu ziemnego do urządzenia należy:

1. Umieścić przewód w elemencie instalacji wlotu ze złączką do gazu ziemnego
zgodną z normami krajowymi, po czym go zabezpieczyć.
Upewnić się, że wszystkie gwinty i powierzchnie łączone nie są uszkodzone i
że są czyste. Podłączając przewód, upewnić się, że jest poprowadzony równo,
bez zagięć i zgięć. Chronić przewód przed kontaktem z ostrymi krawędziami.

2. Umieścić jeden koniec przewodu w głównym zaworze odcinającym gaz ziemny z
sieci gazowej.

3. Wykonywać  próbę  szczelności  każdorazowo  przy  podłączeniu  przyłącza
gazowego. W przypadku stwierdzenia zużycia lub uszkodzenia przewodu należy
wykonać próbę szczelności całej powierzchni zewnętrznej.
Przed odłączeniem przewodu pamiętać o zakręceniu gazu ziemnego.

Próby szczelności.
1. Upewnić się, że pokrętło znajduje się w pozycji WYŁ. i odkręcić zawór butli.

2. Do prób szczelności wykorzystać roztwór składający się w 50% z detergentu i
w 50% z wody. Za pomocą pędzla nałożyć
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roztwór na każde połączenie i sprawdzić, czy nie powstały pęcherzyki.

3. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zakręcić dopływ gazu i dokręcić
luźne połączenie.

4. Jeśli nieszczelności nie udało się wyeliminować, należy skontaktować się z

autoryzowanym przedstawicielem.

INSTALACJA
Obudowa butli z gazem, polana drewna oraz skruszone kamienie lawy wulkanicznej
są dostarczane razem w odpowiednich modelach.Wyjąć polanę drewna i rozpakować
pozostałe elementy. Sprawdzić czy podczas transportu towarowego nie doszło  do
żadnych uszkodzeń. NIE montować  uszkodzonych  części.  Polany  są  delikatne.
Należy  zachować  ostrożność.  Umieścić  palenisko  na  równej/bezpiecznej
powierzchni w wybranym miejscu. Miejsce to musi znajdować się bezpośrednio
obok butli z gazem.
Po odpowiednim podłączeniu butli z gazem należy umieścić ją w obudowie, a
następnie zakryć pokrywą.

UWAGA: Minimalne odstępy: Należy zachować metr odstępu od konstrukcji palnej.
PO  zainstalowaniu  i  podłączeniu  urządzenia  do  zasilania  gazem,  należy
zapewnić swobodny i łatwy dostęp do zaworu włączającego i wyłączającego w
celu bezpiecznego wyłączenia palnika.

ZAWÓR WŁĄCZAJĄCY I WYŁĄCZAJĄCY SŁUŻY DO WŁĄCZANIA I WYŁĄCZANIA PALNIKA.

1. Butla powinna być umieszczona na płaskiej, równej powierzchni w pobliżu
paleniska, w określonej, bezpiecznej odległości 1 metra.

2. Należy upewnić się, że zawór zbiornika jest w pełnej pozycji zamkniętej.

3. Nie należy używać uszkodzonego lub zatkanego sprzętu. W celu dokonania
naprawy należy skontaktować się z lokalnym dostawcą gazu LPG.

4. Podłączyć i zacisnąć końcówkę do reduktora gazu za pomocą zacisku.

5. Podczas podłączania zespołu regulatora do zaworu zbiornika należy ręcznie
dokręcić go do całkowitego zatrzymania.

6. Umieścić wąż z dala od miejsc, gdzie poruszają się ludzie, lub gdzie może
zostać przypadkowo uszkodzony.

7. Całkowicie  odkręcić  zawór  zbiornika.  Przekręcić  zawór
włączający/wyłączający  na  urządzeniu  do  pozycji  „off”  aby  zwiększyć
ciśnienie  w  zespole  przewodu.  Przed  uruchomieniem  urządzenia  należy
sprawdzić szczelność wszystkich połączeń między przyłączem zbiornika gazu
a  zaworem  kulowym  znajdującym  się  z  tyłu  panelu  sterowania  za  pomocą
roztworu wody z mydłem. W przypadku stwierdzenia nieszczelności, należy
wyłączyć  zawór  zbiornika  i  nie  używać  urządzenia  do  czasu  dokonania
naprawy.  Należy  pamiętać,  że  aby  wykonać  próbę  szczelności,  urządzenie
musi  być  odwrócone  do  góry  nogami.  Ważne  jest  również,  aby  przed
wykonaniem  jakiejkolwiek  próby  szczelności  wyjąć  baterię  z  zapalnika
poprzez  odkręcenie  pokrętła  przycisku  na  panelu  sterowania.  Próbę
szczelności  należy  przeprowadzić  w  dobrze  wentylowanym  obszarze  na
zewnątrz, gdzie nie ma ryzyka zapłonu.

8. Jeżeli  jak  dotąd  wszystko  jest  zabezpieczone  i  nie  występują
nieszczelności,  można  rozpalić  palenisko.  Zapoznać  się  z  INSTRUKCJĄ
EKSPLOATACJI
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EKSPLOATACJA
Po  zakończeniu  podłączania  przewodów  gazowych,  w  przewodach  znajdzie  się
niewielka ilość powietrza. Przy pierwszym zapaleniu palnika potrzeba kilku
sekund, aby oczyścić przewody z powietrza.
Po zakończeniu oczyszczania palnik zapali się i będzie działał zgodnie z
instrukcją.  Kolejne  zapalenie  palnika  nie  będzie  wymagało  takiego
oczyszczania, chyba że zasilanie gazem zostało odłączone.

OSTRZEŻENIE:  Należy  zapoznać  się  i  stosować  do  wskazówek  dotyczących
bezpieczeństwa  i  rozpalania  zawartych  w  niniejszej  instrukcji  oraz  na
etykietach umieszczonych na urządzeniu.

NIESTOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI MOŻE GROZIĆ WYBUCHEM/POŻAREM LUB POWAŻNYM
ZRANIENIEM.

OGÓLNE USTAWIENIE
Po  ustawieniu,  wypoziomowaniu  i  bezpiecznym  podłączeniu  paleniska  do
odpowiedniego  źródła  gazu,  nadszedł  czas  na  instalację  kamieni  lawy
wulkanicznej. Jest to również istotny element ogólnej konfiguracji, ponieważ
w  przypadku  nieprawidłowej  instalacji  wpływa  na  sposób,  w  jaki  pali  się
urządzenie.
Ułożyć kamienie lawy wulkanicznej równo na całej płycie z palnikiem. Podnieść
płytę  tak,  aby  znajdowała  się  ok.  2,5  cm  (1  cal)  tuż  nad  górną  częścią
palnika. Nie zakrywać  całkowicie  palnika  ani  blokować  skrzynki  zapalnika
kamieniami  lawy  wulkanicznej.  Następnie  ułożyć  elementy  imitujące  polanę
drewna. Należy je ułożyć w sposób zgodny z poniższym rysunkiem. Na początku
położyć jeden kawałek drewna na środku urządzenia. Kawałek ten powinien być
położony prostopadle do skrzynki zapalnika i znajdować się na górze środkowej
części wspornika montażowego. Ułożyć pozostałe kawałki drewna (ich ilość może
się różnić w zależności od typu urządzenia) w  sposób przypominający namiot
tipi nad pierwszym  kawałkiem. Należy zapewnić, że kawałki  drewna  nie  są
ułożone bezpośrednio na górnej części  palnika. Zablokowanie palnika utrudnia
przepływ powietrza i rozpalenie paleniska lub wpłynie na przedostawanie się
płomieni i sposób ich palenia się. Po ułożeniu wszystkich kawałków drewna w
sposób przedstawiony na rysunku można przejść do następnych kroków. 
UWAGA: Upewnić się, że elementy paleniska nie są gorące przed ich dotknięciem.

PRZED ROZPALENIEM I DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NALEZY ZAPOZNAĆ SIĘ Z
PONIŻSZYMI WSKAZÓWKAMI.
A. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy sprawdzić cały obszar pracy

urządzenia  pod  kątem  ulatniania  się  gazu,  w  tym  również  obszar  przy
podłodze, ponieważ niektóre gazy są cięższe niż powietrze, osadzając się
przy podłodze.

B. Wykorzystywać wyłącznie siłę rąk do przekręcania ręcznego zaworu regulacji
gazu.  Nie  korzystać  z  narzędzi.  W  przypadku  niemożności  przekręcenia
zaworu przy użyciu siły rąk nie należy podejmować próby jego naprawy.
Skontaktować  się  z  wykwalifikowanym  serwisantem.  Użycie  siły  lub  próba
naprawy może doprowadzić do powstania pożaru lub wybuchu,

C. Nie eksploatować urządzenia, jeśli jakakolwiek jego część jest pod wodą.
Bezzwłocznie skontaktować się z wykwalifikowanym serwisantem.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYCZUCIA GAZU
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 Nie próbować rozpalać żadnych urządzeń.

 Nie dotykać żadnych przełączników elektrycznych; nie korzystać z żadnego
telefonu w budynku.

 Niezwłocznie skontaktować się z dostawcą gazu, używając w tym celu telefonu
sąsiada. Postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy gazu.

 W  przypadku  braku  możliwości  skontaktowania  się  z  dostawcą  gazu  należy
skontaktować się ze strażą pożarną.

INSTRUKCJA ROZPALANIA
1. Zdjąć  pokrowiec  zabezpieczający  i  zlokalizować  ręczny  zawór  regulacji

gazu.

2. Upewnić się, że przyłącze gazowe jest podłączone prawidłowo, a zawór gazu
ziemnego/butla z gazem jest odkręcona. 

3. Wcisnąć i przytrzymać przycisk zapalnika do momentu, aż słyszalne będzie
powstanie iskier. Słyszalny będzie cichy odgłos wystrzału. Jeśli nie słychać
powstawania iskier zapalnika, może być konieczna wymiana baterii. Do wymiany
użyć  baterię  AAA,  bezpośrednio  za  gumowym  pokrętłem  przycisku  (odkręcić
pokrętło,  aby  uzyskać  dostęp  do  baterii).  Wcisnąć  i  trzymać  przycisk
zapalnika, jednocześnie wciskając i przekręcając zawór przepływu gazu do
pozycji ON/Niski przepływ na palenisku. Płomyk powinien rozpalić palnik w
ciągu 15 sekund; po jego rozpaleniu zwolnić przycisk zapalnika, kontynuując
wciskanie zaworu przepływu gazu przez 20 sekund, aby umożliwić zadziałanie
termopary. Po 20 sekundach zwolnić zawór przepływu gazu. Jeżeli palnik jest
nadal zapalony, można ustawić płomień na HI. Jeśli jednak płomień gaśnie po
zwolnieniu zaworu przepływu gazu, należy spróbować ponownie lub przejść do
rozwiązywania problemów i rozpocząć procedurę od 1 kroku.

ABY ZAMKNĄĆ DOPŁYW GAZU
Ustawić zawór włączający/wyłączający w urządzeniu w pozycji wyłączonej, a
następnie ustawić zawór na zbiorniku LPG lub główny zawór odcinający dopływ
gazu ziemnego w pozycji wyłączonej.

KONSERWACJA
1. Urządzenie  powinno  być  poddane  kontroli  przed  pierwszym  użyciem  oraz

kontrolowane i czyszczone co najmniej raz w roku przez wykwalifikowanego
serwisanta.

2. Nieautoryzowana ingerencja jest NIEBEZPIECZNA i powoduje utratę gwarancji.
Element,  który  zostanie  uznany  za  wadliwy,  musi  zostać  wymieniony  na
zatwierdzony element.

3. W celu zagwarantowania prawidłowej pracy urządzenia płomień palnika musi
palić się jednakowo, tj. płomień nie powinien samoczynnie zwiększać lub w
inny sposób zmieniać się. W celu zapewnienia czystego spalania urządzenie
jest zaprojektowane do pracy przy pełnym przepływie. W przeciwnym razie
może pojawić się czarny dym. Należy zawsze pracować przy pełnym przepływie
gazu, aby zapewnić czyste spalenie i zapobiec wystąpieniu dymu. Brudne
polany drewna można łatwo przemyć wodą i lekkim mydłem.

4. Okresowo wyjmować polany drewna i sprawdzać palnik oraz jego elementy. W
przypadku zabrudzenia, czyścić miękką szczotką i roztworem wody z mydłem.
Należy również sprawdzić obszar wokół palnika. Wszelkie zabrudzenia lub
ciała obce, takie jak pajęczyny lub gniazda znajdujące się w tym obszarze
powinny  zostać  usunięte.  Zapewni  to  długą  żywotność,  bezpieczeństwo  i
bezawaryjną pracę urządzenia.
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5. Należy okresowo sprawdzać, czy wąż podłączony do butli z gazem LPG nie
jest pęknięty lub uszkodzony w jakikolwiek sposób.

UWAGA:  Na powierzchni polany drewna z czasem lub po dłuższej eksploatacji
może gromadzić się węgiel (sadza). Zjawisko to jest częstsze w przypadku
stosowania  gazu  ziemnego.  Okresowo  czyścić  powierzchnię  polany  drewna  z
sadzy,  aby  zapobiec  jej  nadmiernemu  nagromadzeniu.  W  celu  wyczyszczenia
polany należy upewnić się, że palenisko jest wyłączone, dopływ gazu jest
zakręcony,  a  polana  nie  jest  nagrzana.  Teraz  można  zedrzeć  sadzę  twardą
szczotką  lub  zetrzeć  ją  ścierką.  Zachować  ostrożność  podczas  czyszczenia
polany, ponieważ może ulec uszkodzeniu w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Pamiętać o prawidłowej utylizacji sadzy i materiałów czyszczących. Trzymać z
dala od odzieży i mebli zewnętrznych.
Zaleca się odłączenie paleniska i jego przechowywanie w suchym i chłodnym
miejscu podczas zimnych, zimowych miesięcy lub w przypadku eksploatacji w
chłodniejszym  klimacie.  Nie  przechowywać  butli  z  gazem  ziemnym  w
pomieszczeniach. Przez resztę roku należy zakrywać palenisko, aby ochronić je
przed deszczem, deszczem marznącym lub mocnymi opadami śniegu, wykorzystując
do tego specjalny pokrowiec, który został dostarczony wraz z produktem. Przez
użyciem pokrowca należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, przewód
gazu  jest  odłączony  i  że  urządzenie  nie  jest  ciepłe/nagrzane.  Nałożyć
pokrowiec i owinąć urządzenie pasami, aby zapobiec dmuchnięciu pokrowca przez
wiatr.

Dystrybutor:

HAPPY COCOONING B.V.

Provinciënbaan 1
5121 DK Rijen 
Holandia

Tel: +31 (0) 161 750270

Faks: +31 (0) 161 750375
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