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ITALKERO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ,KARBANTARTÁS, GARANCIA

Cégünk által biztosított garancia kizárólag a  rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekre terjed ki.  Kizárólag
otthoni, normál használat esetén érvényesek – idegenforgalomban, vendéglátásban vagy más hasonló  területen
történő használat esetén nem érvényes.  Kérjük, minden esetben kövesse a használati útmutatóban foglaltakat
illetve a karbantartási és tisztítási utasításokat.

Semmiképpen ne szerelje össze a készüléket, amennyiben bármely alkatrész meghibásodását észleli. A
készüléket a telepítési országban hatályban lévő előírások és szabályok figyelembe vételével kell telepíteni!

A készüléket kizárólag kültéren, jól szellőző helyen használja – a készüléket körülvevő terület
minimum 25 százaléka szabadtér legyen. Kizárólag a használati útmutatóban foglaltak szerint üzemeltesse a
készüléket. A készülék telepítése és üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

FONTOS! Minden karbantartási és szervízelési munkát kizárólag képzett, megfelelő tanúsítványokkal rendelkező
szakember végezhet, kizárólag a gyártó eredeti pótalkatrészeinek a felhasználásával.
Jelen gázüzemű készülék olyan hőfejlesztő berendezés, melyet kültéri vagy jól szellőző, részben
kültéri terek fűtésére terveztünk és engedélyeztettünk (távirányítású üzemeltetés esetén nem alacsonyabb, mint 0
°C környezeti hőmérséklet esetén). A készülék minden más felhasználása nem megfelelő, nem rendeltetésszerű
használatnak minősül, ezáltal veszélyesnek tekintendő. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen, a nem
rendeltetésszerű használatból eredő személyi vagy anyagi kárért.

Amennyiben a készülék erőteljes szélnek kitett területen került telepítésre, mindenképpen biztosítsa
a készülék megfelelő, stabil és biztonságos talajhoz való rögzítését.

Soha ne használja a készüléket zárt térben, beleértve, de nem kizárólagosan: irodákban, otthonokban,
istállókban, állatok elhelyezésére szolgáló épületekben, gazdaságokban, garázsokban, illetve olyan helyeken,
ahol gáz vagy gyúlékony por kerülhet a levegőbe, továbbá gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok közelében.

Maradéktalanul tartson be minden jelen használati útmutatóban foglalt utasítást és óvintézkedést
(beleértve, de nem kizárólagosan a telepítésre, beüzemelésre, karbantartásra vonatkozó utasításokat is). Jelen
használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása vagy be nem tartása a készülék meghibásodását és
nem megfelelő működést okozhat, ezáltal komoly veszélyt jelenthet a közelében tartózkodó emberek, állatok testi
épségére és vagyoni tárgyakra.

Jelen készülék egy gázüzemű berendezés, bizonyos alkatrészei felforrósodnak használat közben,
emiatt a gyermekeket mindig tartsa távol a berendezéstől.
Soha ne helyezze át az éppen működő berendezést!
Mindig tartsa be a gyúlékony anyagoktól és egyéb tárgyaktól való biztonsági távolságot!
A telepítés, beüzemelés és használat során mindig tartsa be a telepítési országban hatályban lévő
baleset megelőzési és tűzveszélyes berendezésekre vonatkozó előírásokat.
Ne használja az LPG üzemű berendezést pincékben vagy alagsorokban.
Az LPG üzemű készüléket ne használja földgázzal, illetve ne végezzen módosításokat a gázellátás
módjának megváltoztatása végett.
FONTOS! A készüléken végzett bármilyen módosítás hangsúlyozottan tilos! Csak és kizárólag a gyártó írásos
engedélyével végezhet módosítási munkákat a berendezésen!
FONTOS! A gáznyomás-szabályozót (reduktor) a műszaki adatoknak és a készüléken található, a gázellátást
biztosító üzemanyag tulajdonságait részletező táblán található információknak megfelelően csatlakoztassa.

FONTOS! Minden gázpalackcsere alkalmával és/vagy rendszeres időközönként szappanos víz használatával
bizonyosodjon meg arról, hogy egyetlen csatlakozásnál sem lépett fel gázszivárgás. Minden gázpalackcsere
alkalmával és/vagy rendszeres időközönként cserélje ki a tömítéseket és ellenőrizze a gáztömlők, csatlakozók és
egyéb alkatrészek épségét – és amennyiben rendelkeznek vele – a szavatossági idejét.

FONTOS! Mielőtt a készüléket a gázellátásra csatlakoztatás, győződjön meg arról, hogy a mellékelt gáztömlő
csatlakozó megfelel a készülék telepítési országában hatályban lévő szabályozásoknak és előírásoknak.
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Mielőtt elkezdené a telepítési és összeszerelési munkálatokat, bizonyosodjon meg arról, hogy a
készülék minden alkatrésze alkalmas a telepítési országban elérhető gázszolgáltatáshoz való csatlakozásra (pl.: a
gáznyomás megfelelősége, a gáz típusa és tulajdonságai) illetve hogy ezen alkatrészek megfelelnek a készülék
telepítési országában hatályban lévő szabályozásoknak és előírásoknak.

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
A készülék közvetett és közvetlen hőátadással járó működési folyamatának köszönhetően a berendezés
körülbelül 13 m2 felület felfűtésére képes, átlagosan 2 méter sugarú körben. Az Ön lakóhelyén uralkodó időjárási
és éghajlati viszonyok nagyban befolyásolják a készülék teljesítményét és hatékonyságát, csak úgy, mint a
készülék elhelyezési módja (teljesen vagy részben nyitott tér) illetve az egyes személyek szubjektív hőérzékelése.

A készülékhez közeledve egyre melegebb a várható hőérzet.

A készülék használata rendkívül egyszerű, tervezése és gyártása a CE biztonsági szabványoknak megfelelően
történt. Minden készülék alapos és szigorú ellenőrzésen megy keresztül, mely vizsgálatokat az NAI (Notified
Approval Institute, mely a gyártó számára a legtöbb gázipari tanúsítványt biztosítja) hagy jóvá.

Telepítés típusai:
- Mobil: görgőkkel ellátott rögzítés nélküli alap, kizárólag gázpalackos gázellátással.
- Fix: talajhoz rögzített alap (a fix telepítési munkálatokat kizárólag képzett szakember végezheti),
gázpalackos és vezetékes gázellátással egyaránt működőképes.

ÖSSZESZERELÉS – MOBIL TELEPÍTÉS, GÁZPALACKOS ÜZEM
(a termékhez csomagolt összeszerelési rajzzal együtt érvényes)

Mielőtt elkezdené az összeszerelési munkálatokat, távolítson el minden védőcsomagolást és az alkatrészek
megóvására szolgáló fóliát.
1. Óvatosan helyezze a földre a szerkezetet és rögzítse a fedő elemet a megfelelő helyre (3. ábra: 2.)
2. Távolítsa el az oldalsó paneleket és helyezze a gázpalackot az alaplemezre. (3. ábra: 2.)
3. Csatlakoztassa a reduktort (gáznyomás szabályozó) a gázpalackhoz (rögzített telepítési módon) a
műszaki adatoknak és a készüléken található, a gázellátást biztosító üzemanyag tulajdonságait
részletező táblán található információknak megfelelően.
4. A gázcsatlakozót és a gáztömlőt külön vásárolja meg. Ezek alapanyaga meg kell, hogy feleljen a
telepítési országában hatályban lévő szabályozásoknak és előírásoknak (amennyiben a készülékhez
mellékelt alkatrészek nem felelnek meg a helyi szabályozásoknak és előírásoknak). A menetes
csatlakozóvég azaz adapter (9. ábra: 4.) több féle csatlakozást tesz lehetővé.

FONTOS! Két féle csatlakozóvég van forgalomban: Németország, Luxemburg, Ausztria és Svájc
országokban bal menetes, míg minden más országban jobb menetes csatlakozóvégek az elterjedtek.
„A” esetben (9.a. ábra): 6,35 mm – bal menetes: illessze a helyére a gumitömlőt (1.), amely a fent
említett csatlakozóvéggel rendelkezik (mellékelve). Ez a művelet kizárólag Németország, Luxemburg, Ausztria és
Svájc területén érvényes.
„B” esetben (9.b. ábra): 6,35 mm –jobb menetes csatlakozóvég: illessze az egyénileg megvásárolt
gumitömlőt (6) (amennyiben a készülékhez mellékelt alkatrészek nem felelnek meg a helyi
szabályozásoknak és előírásoknak) közvetlenül a 6,35 mm-es jobb menetes csatlakozóvéghez, majd
illessze be a gumitömlőt (8) (maximum hossz 1,5 méter) a mellékelt rögzítő kapocs használatával.
5. Rögzítse a gáztömlő alsó végét a gázpalack gáznyomás szabályozójához (reduktor) (9. ábra: 2. és 3.) a másik
végét pedig a gázcsatlakozóhoz.
6. Mielőtt csatlakoztatná a gáztömlőt, ellenőrizze, hogy a bemeneti csatlakozó rendelkezik-e a szükséges
membránnal (9. ábra: 5.) Ez a művelet kizárólag Németország, Luxemburg, Ausztria és Svájc területén érvényes.
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FONTOS! Ne illesszen be membránt, amennyiben készüléke G30/G31 27-30 mbar gázellátással
működik.
FONTOS! Kizárólag akkor telepítsen membránt, amennyiben készüléke 50 mbar gáznyomással
működik. Ez a megoldás kizárólag Németország, Luxemburg, Ausztria és Svájc területén érvényes.
Ellenőrizze készüléke műszaki adatait és a készüléken található, a gázellátást biztosító üzemanyag
tulajdonságait részletező táblát a fentiek meghatározására.
7. Óvatosan döntse meg a készüléket, helyezze fel a fedő elemet (3. ábra: 2.) és rögzítse azt a mellékelt rögzítő
csavarokkal, majd ugyancsak óvatosan állítsa vissza a készüléket függőleges pozícióba.
FONTOS! Soha ne helyezze a készülék tetejét a földre, ne fordítsa a készüléket fejjel lefelé, főleg, ha a fedőelem
a már rögzítésre került a készülék tetejére, mivel az a gáztömítések sérülését, az üvegcső károsodását illetve
annak eltömődését okozhatja.
8. Csatlakoztassa a gázellátást biztosító gáztömlőt a készülék csatlakozó alsó részéhez (gyárilag be van szerelve)
– 7. és 8. ábra: 12.

ÖSSZESZERELÉS – FIX/RÖGZÍTETT TELEPÍTÉS, GÁZPALACKOS VAGY VEZETÉKES GÁZÜZEM

Mielőtt elkezdené az összeszerelési munkálatokat, távolítson el minden védőcsomagolást és az alkatrészek
megóvására szolgáló elemet.
FONTOS! Amennyiben a készüléket 50 mbar LPG gázellátással kívánja használni (ez a megoldás kizárólag
Németország, Luxemburg, Ausztria és Svájc területén érvényes) mindenképpen illessze be a membránt a
bemeneti csatlakozóba. Mindig ellenőrizze készüléke műszaki adatait mielőtt elkezdené az összeszerelést,
telepítést.
1. Óvatosan helyezze a földre a szerkezetet és rögzítse a fedő elemet a megfelelő helyre (3. ábra: 2.)
FONTOS! Soha ne helyezze a készülék tetejét a földre, ne fordítsa a készüléket fejjel lefelé, főleg, ha a fedőelem
a már rögzítésre került a készülék tetejére, mivel az a gáztömítések sérülését, az üvegcső károsodását illetve
annak eltömődését okozhatja.
2. Távolítsa el az oldalsó paneleket a gázellátást biztosító gáztömlő elérhetőségének figyelembe vételével és
távolítsa el az oldalsó paneleket. (3. ábra)
3. Jelölje be a rögzítési pontokat a talajon, padlón.
4. A padló/talaj tulajdonságainak megfelelő horgonycsavarok használatával (a készlet nem tartalmazza – 11. ábra)
rögzítse a készülék alapját az alaplemezen található lyukakon (11. ábra: 2.) keresztül.
5. A gázcsatlakozót és a gáztömlőt külön vásárolja meg. Ezek alapanyaga meg kell, hogy feleljen a
telepítési országában hatályban lévő szabályozásoknak és előírásoknak. Illessze az egyénileg
megvásárolt gumitömlőt közvetlenül a 6,35 mm-es jobb menetes csatlakozóvéghez, majd illessze be a gumitömlőt
(8. ábra) (maximum hossz 1,5 méter) a mellékelt rögzítő kapocs használatával.
6. Mielőtt csatlakoztatná a gáztömlőt, ellenőrizze, hogy a bemeneti csatlakozó rendelkezik-e a szükséges
membránnal (9. ábra: 5.) Ez a művelet kizárólag Németország, Luxemburg, Ausztria és Svájc területén érvényes.
FONTOS! Ne illesszen be membránt, amennyiben készüléke G30/G31 27-30 mbar gázellátással
működik.
FONTOS! Kizárólag akkor telepítsen membránt, amennyiben készüléke 50 mbar gáznyomással
működik. Ez a megoldás kizárólag Németország, Luxemburg, Ausztria és Svájc területén érvényes.
Ellenőrizze készüléke műszaki adatait és a készüléken található, a gázellátást biztosító üzemanyag
tulajdonságait részletező táblát a fentiek meghatározására.
7. Ellenőrizze, hogy a gázellátás típusa és a gáznyomás megfelel e készüléke műszaki adatainak és a készüléken
található, a gázellátást biztosító üzemanyag tulajdonságait részletező táblán található
információknak. Amennyiben szükséges telepítsen gáznyomás-szabályozót (regulátor – a készlet nem
tartalmazza).
8. A gázcsatlakozót és a gáztömlőt külön vásárolja meg. Ezek alapanyaga meg kell, hogy feleljen a
telepítési országában hatályban lévő szabályozásoknak és előírásoknak (amennyiben a készülékhez
mellékelt alkatrészek nem felelnek meg a helyi szabályozásoknak és előírásoknak).
FONTOS! Bizonyosodjon meg róla, hogy a gázcsatlakozó és a gáztömlő alapanyaga és egyéb
tulajdonságai megfelelnek a telepítési országában hatályban lévő szabályozásoknak és előírásoknak.
9. Rögzítse a gáztömlő alsó végét a gázpalack gáznyomás szabályozójához (reduktor) (7. és 8. ábra: 12.) a másik
végét pedig a gázcsatlakozóhoz.
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Az elem behelyezése (az őrláng begyújtásához szükséges):
1. Távolítsa el a gázpalackot takaró oldalsó panelt. (3. ábra)
2. Keresse meg az elemtartót (4. ábra: 1.) majd távolítsa el annak fedelét (4. ábra: 2.). A megfelelő polaritás
figyelembevételével illessze be az AA típusú ceruzaelemet (4. ábra: 3.)
3. Fordított sorrendben helyezzen vissza minden a megfelelő helyre.

BEÜZEMELÉS

FONTOS! Jelen készülék beltéri használata tűz- és balesetveszélyes, emiatt szigorúan TILOS!
FONTOS! Beüzemelés előtt távolítson el minden csomagolóanyagot és fóliát!
FONTOS! Amennyiben gázpalackkal kívánja üzemeltetni készülékét, a gázpalack megvásárlása előtt mindig
vegye figyelembe a készülék alapjában kialakított, a gázpalack tárolására szolgáló rekesz méreteit. (3. ábra)
FONTOS! Amennyiben a készüléket nem sikerült első próbálkozásra begyújtania, kérjük, várjon 1-2 percet a
következő próbálkozásig, hogy elkerülje a gázfelgyűlés miatt esetlegesen kialakuló fellobbanásokat.

MEGJEGYZÉS! Az első begyújtás és használat alkalmával a csövekben található levegő miatt előfordulhat, hogy
az őrláng kialszik. Várjon egy keveset a következő próbálkozással! Általában 2-3 begyújtásra van szükség ahhoz,
hogy az őrláng megfelelően begyulladjon és egyenletesen égjen. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll,
próbálja megkeresni a hiba forrását a „Hibaelhárítás” fejezetben foglaltak szerint.
- Amennyiben az őrláng hirtelen kialszik, a berendezésbe beépített biztonsági eszköz automatikusan
elzárja a gázellátást.
- Amennyiben az őrláng azért alszik ki, mert kevés a gáz utánpótlás (pl.: kiürült a gázpalack) a gázáramlás
megszakításra kerül.
- Mindkét fenti esetben várjon pár percet, mielőtt megpróbálná újra begyújtani a készüléket. Ezek után ismételje
meg az alábbiakban az 1. és 2. pontban leírt lépéseket.
- Sikertelen begyújtás esetén ne próbálkozzon újra és újra egymás után. Amennyiben a készülék nem működik,
ellenőrizze, hogy minden a sikeres begyújtáshoz szükséges lépést megfelelően hajtott végre.

FONTOS! Soha ne üzemelje be a készüléket, amennyiben a fedő elem nincs a helyén vagy nincs megfelelően
rögzítve, illetve amennyiben az összeszerelési munkát nem fejezte be teljes mértékben. SOHA NE takarja le az
égőegységet és az üvegcsövet sem részlegesen, sem teljes mértékben.
FONTOS! Soha ne takarja le az éppen kikapcsolt készüléket. Mindig várja meg, amíg teljesen kihűl, csak azután
helyezze fel a takaróponyvát.
FONTOS! Mindig védje a készüléket az esetleges ütésektől, fellökéstől, sérüléstől. Mindig viszonylag egyenes
(nem nagyobb, mint 10 fokos dőlésszögű talajra) és nem gyúlékony talajra (pl: beton, járólap, kőpadló, stb)
helyezze a készüléket, hogy elkerülje annak felborulását és az esetleg tűzeseteket.
FONTOS! A készüléket egy beépített biztonsági berendezéssel láttuk el, mely automatikusan elzárja a gázellátást,
amennyiben 15 foknál nagyobb dőlésszöget érzékel.
FONTOS! Az első begyújtás alkalmával – akár kültéren, akár részben nyitott, jól szellőző környezetben végzi azt –
a készülék rövid ideig zavaró szagokat és párát bocsáthat ki magából. Ez a jelenség az első begyújtás után
megszűnik.
FONTOS! Soha ne takarja le vagy zárja el a gázpalacktartó rekeszen és az égőn található, a megfelelő szellőzést
biztosító nyílásokat.

FONTOS! Használat után mindig zárja el a gázpalack fő szelepét!
A készülék teljesítményét működés közben is szabályozhatja az alábbi módokon:
- MANUÁLIS vezérlésű modell esetén a begyújtó és gázszabályozó gomb elforgatásával (5. ábra).
- TÁVVEZÉRLÉSŰ modell esetén: a távirányítón és a készülék vezérlőegységén található nyomógombok
segítségével (6. ábra).
FONTOS! Amennyiben az LPG üzemű készüléket kültéren, 2 C° alatti hőmérséklet mellett kívánja használni,
mindig használjon propángázt!
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BEGYÚJTÁS – MANUÁLIS vezérlésű modell esetén
Szabályozási sorrend: fordítsa el a szabályozó gombot „OFF” pozícióba, nyomja meg a szikráztató gombot, majd
állítsa be a megfelelő teljesítményt.
1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a begyújtó/szabályozó gomb (3. ábra) „OFF” pozícióban van (5. ábra: 1.), majd
nyissa meg a készülék gázellátását.
2. Nyomja le és fordítsa a begyújtó/szabályozó gombot az óramutató járásával ellentétes irányba. A
szikráztató és a gázellátás automatikus megindulása együttesen begyújtja az őrlángot. Amint az őrláng
meggyulladt, tartsa lenyomva a begyújtó/szabályozó gombot még legalább 15 másodpercen keresztül, hogy a
hőelem megfelelően átmelegedjen és a szelep nyitva maradjon. Ezek után egyszerűen szabályozhatja a készülék
teljesítményét.

BEGYÚJTÁS – TÁVVEZÉRLÉSŰ modell esetén
VEZÉRLŐ EGYSÉG
1. Helyezze be a vezérlőegység áramellátását szolgáltató elemet a készülékbe (4. ábra).
FONTOS! Ahhoz, hogy a távirányító megfelelően működjön, a vezérlőegységnek képesnek kell lennie fogadni a
távirányító jelzéseit. A távirányító és a vezérlőegység összehangolását a gyártó végzi és amennyiben szükséges
a vásárló újra el tudja végezni.
2. Kapcsolja be a vezérlő egységet (15. ábra: 4.), ezek után a piros színű LED világítás kigyullad 3
másodpercre, majd kialszik.
3. A bekapcsoláshoz nyomja meg az ON/OFF nyomógombot (15. ábra: 2.) hosszan (kb. 2 másodpercig) majd
engedje el, amint a piros világítás kigyullad.
4. A piros LED fény villogva jelez, mely a begyújtási folyamat működésbe lépését jelenti. Amennyiben minden
rendben van, a készülék bekapcsol a legalacsonyabb teljesítményen. Amennyiben több próbálkozás után sem lép
működésbe a készülék az automatikus üzemmódban, az állandó piros LED világítás a rendszer blokkolását jelzi.
Ebben az esetben ellenőrizze az üzembe helyezéshez szükséges alkatrészeket és beállításokat (pl.: elektródák,
gázellátás megléte, stb.). A zárolásból való kilépéshez egyszerűen nyomja meg az „On/Off” nyomógombot (15.
ábra: 2.)
5. A kívánt teljesítmény szabályozása 7 különböző fokozatban lehetséges a „+” és „-” gombok
megnyomásával, mely a lángok méretének szabályozását is jelenti egyben (15. ábra 1. vagy 3.). Minden
alkalommal, amikor megnyomja a „+” vagy „-” nyomógombot, a láng mérete a használt nyomógombnak
megfelelően csökken vagy nő. A „-” nyomógomb folyamatos lenyomva tartásával gyorsan a minimumra
csökkentheti a készülék teljesítményét, míg a „+” nyomógomb folyamatos lenyomva tartásával gyorsan a
maximumra növelheti a lángok nagyságát.

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA ÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSA A VEZÉRLŐEGYSÉGGEL
FONTOS! Egy távirányító csak egy készülék vezérlésére alkalmas, és csak akkor, a vezérlőegység és a
távirányító összekapcsolása megtörtént.
FONTOS! Ahhoz, hogy a távirányító megfelelően működjön, a vezérlőegységnek képesnek kell lennie fogadni a
távirányító jelzéseit. A távirányító és a vezérlőegység összehangolását a gyártó végzi és amennyiben szükséges
a vásárló újra el tudja végezni.
FONTOS! A távirányító kizárólag akkor használható, ha keze mindkét oldalához hozzáér, ez tűz- és
balesetvédelmi okok miatt szükséges, mivel így véletlenül nem tudja bekapcsolni a készüléket. Ha a távirányító
aktív, készen áll a vezérlésre, akkor a zöld LED világítás kigyullad.

1. Helyezze be az elemeket a távirányítóba (4. ábra).
2. Fogja kézbe a távirányítót, úgy hogy keze a távirányító mindkét oldalához hozzáér (10. ábra). A zöld LED
világítás villogva jelez, mely azt jelenti, hogy a távirányító vezérlő egységgel történő
összekapcsolása még nem történt meg.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlő egységen található „+” és „-” nyomógombokat. Ekkor a
távirányító hanggal jelzi, hogy megtalálta a kapcsolatot a vezérlőegységgel. Nyomja meg a távirányítón az
„On/Off” nyomógombot legalább 2 másodpercig, amint a piros LED világítás villogva jelez (15. ábra:2.)
4. Ezek után nyomja meg és tartsa lenyomva a „SET” nyomógombot a távirányítón legalább 3 másodpercig (15.
ábra: 7.). Ezt követően a távirányítón a zöld LED világítás folyamatosan égni kezd, jelezve, hogy a vezérlő
egységgel való összekapcsolódás sikeresen megtörtént.
5. Nyomja le és tartsa lenyomva a távirányítón található „On/Off” nyomógombot legalább 3 másodpercig (15. ábra:
9.) a készülék bekapcsolásához. A piros LED fény ekkor villogva jelez, mely a begyújtási folyamat működésbe
lépését jelenti.
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TÁVIRÁNÍTÓ VISSZAÁLLÍTÁS – RESET
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítón található „SET” nyomógombot legalább 10 másodpercen
keresztül, amíg a piros és zöld LED fények egyszerre villogni nem kezdenek (12. ábra: 6. és 12.). Ezek után
távolítsa el a távirányítóból az elemeket, majd helyezze őket vissza legalább 5 másodperc elteltével.
FONTOS! Amennyiben a távirányítóval kívánja bekapcsolni a készüléket, nyomja meg és tartsa lenyomva az
„On/Off” nyomógombot legalább 3 másodpercen keresztül (15. ábra: 9.). Amennyiben csak 1, vagy 2 másodpercig
tartja lenyomva a gombot, a készülék nem kapcsol be és a készülék zárolt/blokkolt állapotba kerül. A blokkolás
automatikusan feloldásra kerül körülbelül 10 másodperc elteltével.

FONTOS! A távirányítóban történő gyors elem csere nem szünteti meg a távirányító és a vezérlőegység közötti
kapcsolatot, amennyiben ez az összeköttetés már korábban beállításra került.
FONTOS! Jelen modell esetében a távirányítón található „AUX” nyomógomb (15. ábra: 11.) nem vezérel
semmilyen funkciót a készüléken.
FONTOS! Amennyiben az őrláng hirtelen kialszik (véletlenül vagy nem megfelelő gázellátás, gázmennyiség miatt),
a berendezésbe beépített biztonsági eszköz automatikusan elzárja a gázellátást.
FONTOS! Egy-két sikertelen begyújtás esetén ne próbálkozzon újra és újra egymás után. Amennyiben a készülék
nem működik, ellenőrizze, hogy minden a sikeres begyújtáshoz szükséges lépést a megfelelően hajtott végre,
továbbá, hogy a készüléket megfelelően szerelte össze.
FONTOS! SOHA NE érintse meg a védőrácsot, az égőegységeket, az üvegcsövet vagy a fedő elemet a készülék
működése közben, vagy a kikapcsolása után rövid idővel, mivel ezen felületek forróak lehetnek és égési
sérüléseket okozhatnak.

KIKAPCSOLÁS

MANUÁLIS vezérlésű modell esetén
1. Távolítsa el az oldal panelt (3. ábra).
2. Fordítsa el a szabályozó gombot óramutató járásával megegyező irányba, a „0” pozícióba (5. ábra: 1.)
3. Helyezze vissza az oldalpanelt a megfelelő módon.

TÁVVEZÉRLÉSŰ modell esetén
1. Nyomja meg az „On/Off” nyomógombot a távirányítón vagy a készüléken található vezérlőegységen (6. ábra).
2. Távolítsa el az oldal panelt és zárja el a gázellátást (3. ábra).
FONTOS! Amennyiben a készülék előreláthatóan hosszabb időn keresztül használaton kívül lesz, távolítsa el a
begyújtás/szikráztatás és a vezérlő egység áramellátását szolgáltató elemet (4. ábra: 3.) továbbá a távirányítóban
található elemet is, hogy megelőzze az elemekből esetlegesen kifolyó sav által okozott károkat.

KARBANTARTÁS

FONTOS! Bármilyen karbantartási vagy szervizelési munka megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a
készülék gázellátása (akár gázpalack, akár vezetékes gáz) el van zárva.

GÁZPALACK CSERÉJE
A gázpalackot mindig nyílt, jól szellőző helyen cserélje, kellő távolságra minden nyílt lángtól, vagy szikrától, mint
például: cigaretta, gyertya, egyéb olyan készülékek, melyek szikra, vagy láng használatával működnek.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék teljes mértékben hideg.
2. Távolítsa el a gázpalackot takaró oldalpanelt (3. ábra).
3. Távolítsa el a gázpalackot a gázpalack tartó rekeszből.
4. Válassza le a gáznyomás-szabályozót (reduktor) a gázpalackról.
5. Ellenőrizze a gázellátást szolgáltató tömlő épségét (szemmel látható repedések, törések, sérülések) és a
rábélyegzett szavatossági időt.
6. Ellenőrizze a gáznyomás-szabályozó (reduktor) épségét, beleértve a tömítések meglétét és épségét is
(amennyiben szükséges cserélje a tömítést minden gázpalackcsere alkalmával).
7. Csatlakoztassa az új gázpalackot és helyezze be a készülék gázpalacktároló rekeszébe.
8. Szappanos víz vagy más erre alkalmas anyag segítségével ellenőrizze a csatlakozásokat és zárja ki a
gázszivárgás lehetőségét.
9. Helyezze vissza a gázpalackot takaró oldalpanelt.
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FONTOS! Gázpalackcsere után előfordulhat, hogy több próbálkozás után sikerül csak begyújtani a készüléket,
mivel a csere folyamán levegő kerülhetett a vezetékekbe. Soha ne takarja le vagy zárja el a gázpalacktartó
rekeszen található, a megfelelő szellőzést biztosító nyílásokat!

KARBANTARTÁSI MUNKÁK
- Az üvegcső belsejének tisztítása: használjon egy nem fém csőtisztító kefét a szennyeződések és a korom
lerakódás eltávolításához.
FONTOS! Az üvegcsövet szárazon tisztítsa egy törlőruha segítségével. A nedves, vizes tisztítás,  vagy
tisztítófolyadékok alkalmazása nehezen eltávolítható foltokat vagy lerakódásokat hagyhat maga után.
- A készülék külsejének tisztítása: használjon egy puha törlőruhát és semleges, kímélő (nem maró ,vagy súroló
hatású) tisztítószert a készülék külsejének megtisztításához. Ne öntse a tisztítószert, vagy a folyadékot
közvetlenül a megtisztítani kívánt felületre, használjon hozzá törlőruhát.
- Gumi gáztömlő (hosszúság: maximum 1,5 méter) cseréje: rendszeresen ellenőrizze a gáztömlő épségét és
azonnal cserélje, amennyiben bármilyen sérülést észlel rajta, illetve amennyiben a telepítés országában hatályban
lévő szabályozások által előírt használati időtartam letelt, vagy lejárt a szavatossági ideje.

- Ellenőrizze minden alkatrész épségét és sérülésmentességét. Amennyiben egy sérült alkatrész cseréje
válik szükségessé, kizárólag a készülék gyártója által előállított vagy jóváhagyott pótalkatrészt
használjon.
- Amennyiben szükséges cserélje ki a begyújtás/szikráztatás és a vezérlő egység áramellátását
szolgáltató elemet (4. ábra) továbbá a távirányítóban található elemet.

GÁZFÚVÓKA CSERE (kizárólag képzett szakember végezheti)
1. Távolítsa el a gázpalackot takaró oldalpanelt (3. ábra).
2. Lazítsa meg az égőrekeszek és a gázcsap retenciós csavarjait (7. ábra: 1.)
3. Távolítsa el az égőegységet (7. ábra: 4.), hogy könnyedén hozzáférhessen az gázfúvókához.
4. Keresse meg a gázfúvókát (7. ábra: 5.), óvatosan csavarja ki a cserélni kívánt fúvókát a foglalatából, majd
csavarja be az újat. MINDIG kiemelt óvatossággal csavarja be az új fúvókát, nehogy megsértse a menetet!
5. Helyezze be az új fúvókát és óvatosan, de szorosan csavarja be azt. Mindig ügyeljen arra, hogy az előző
fúvóka típusával megfelelő fúvókát válasszon.
6. Helyezzen vissza minden alkatrészt fordított sorrendben.

FONTOS! Semmilyen esetben se alakítsa át LPG üzemű készülékét földgáz üzeművé, vagy fordítva. Minden
átalakítási kísérlet kiemelten balesetveszélyes és a gyártó mindennemű felelősséget elhárít az átalakítási
kísérletekből, az átalakítás utáni használatból vagy bármilyen más nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű
használatból eredő személyi sérülés, vagy anyagi kár esetén. Emiatt a készülék összeszerelését kizárólag a
gyártó végezheti, továbbá a gyártó alakítja ki a kívánt gázüzemnek megfelelő felépítést. A vásárló felelőssége a
kívánt gáztípusnak megfelelő készülék rendelése.

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS
FONTOS! A készüléket kizárólag kikapcsolt, teljesen kihűlt állapotában mozgassa, továbbá áthelyezés, vagy
mozgatás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a gázellátás elzárt állapotban van.
Amennyiben a készülék előreláthatóan hosszabb ideig használaton kívül lesz, kövesse az alábbi lépéseket:
- A készüléket mindig száraz helyen tárolja, védve az esetleges sérülésektől, károsodásoktól.
- Mindig takarja le a készüléket védőponyvával, hogy megakadályozza a csövek és egyéb alkatrészek
eltömődését (pl.: pókháló, por, falevelek, stb.) illetve a külső felületek sérülését (pl.: kopás, időjárás
viszontagságai, rozsdásodás, stb).

FONTOS! A készüléket soha ne tárolja egy vagy több gázpalackkal egy helyiségben. A gázpalackokat
mindigkültéren, a készülék telepítési országában hatályban lévő szabályozásoknak és előírásoknak megfelelően
tárolja.

http://www.spatrend.hu
mailto:info@spatrend.hu


SpaTend – a masszázsmedencék háza
SpaTrend Kft. | 2096 Üröm, Kőbányai út 16.

www.spatrend.hu | info@spatrend.hu

GARANCIA

Kopás, korrózió illetve hővel és lánggal érintkező felületek elszíneződése és deformitása (különös
tekintettel a selyemfényű felületekre, alumínium alkatrészekre és az üvegcsőre) használatból eredő,
természetes elváltozások, melyek semmilyen körülmények között nem tekinthetőek gyártási hibának.
Ezek az általános használatból eredő elváltozások.

HIBAELHÁRÍTÁS – TÁVVEZÉRLÉSŰ MODELL ESETÉN

Probléma Ok Megoldás

A láng nem ég 1: Nincs elég gáz a gázpalackban,
nem megfelelő gázellátás
(eltömődött csövek) vagy nem
megfelelően telepített, vagy hibás
reduktor.
2: Nem megfelelő, vagy hiányos
gázáramlás (üres gázpalack vagy
hiányos gázellátás) vagy reduktor
hiba.
3: Eltávolított oldal panelek mellett
hirtelen, erős széllökések
4: Szennyeződés a
rendszerben.
5: Gázszivárgás.
6: Nem megfelelő gázpalack
csatlakoztatás, levegő a
gázcsövekben.

1: Ellenőrizze, tisztítsa meg,
helyezze vissza, cserélje,
amennyiben szükséges.
2: Ellenőrizze/cserélje amennyiben
szükséges.
3:Helyezze vissza az oldal
paneleket.
4: Ellenőrizze, tisztítsa meg.
5: Ellenőrizze, szorítsa meg a
csatlakozókat, cserélje ki a
tömítést  és a csöveket,
amennyiben  szükséges.
6:Ismételje meg a begyújtást a
levegő eltávolításához.

Begyújtás után a készülék nem
működik, a bekapcsolás jelző
nem világít.

1: Lemerült, vagy elmozdult elem,
polaritás probléma.
2: Az infravörös jelzések
érzékelője  le van takarva.
3: A távirányítón található „On/Off”
nyomógombot nem nyomta meg
legalább 2 másodperc hosszan.
4: Meghibásodott távirányító vagy
elem probléma.
5:A vezérlőegység kábeleinek
kimozdulása, meglazulása, vagy
meghibásodása.
6:Vezérlő egység meghibásodása.
7: 15 foknál nagyobb dőlésszöget
érzékelt a biztonsági berendezés,
emiatt megszakította a gázellátást.

1:Cserélje ki vagy igazítsa meg az
elemeket.
2: Hagyja szabadon az infravörös
érzékelőt.
3: Nyomja meg az „On/Off”
nyomógombot legalább 2
másodpercig. Engedje fel a
gombot,  majd nyomja meg újra.
4: Cserélje ki az elemet vagy a
távirányítót, amennyiben
meghibásodott.
5: Ellenőrizze a kábelek
csatlakozását, cserélje azokat,
amennyiben szükséges.
6: A vezérlő egység cseréje
szükséges.
7: Helyezze át a készüléket
vízszintes talajra, ellenőrizze a
biztonsági berendezést és
cserélje, amennyiben az
meghibásodott.
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A készülék beindításakor nem
működik a szikráztató.

1: Túl nagy távolság a szikráztató
és  a földelés vagy az elektródák
között.
2:A begyújtó szerkezet kerámia
eleme törött vagy hibás.
3: Az áramellátást biztosító kábel
csatlakozás kilazult, károsodott
vagy rövidzárlat lépett fel.
4: Az őrlángot biztosító egység
nincs földelve.
5: Hátulsó vezérlő panel
meghibásodása.

1: Állítsa be a távolságot kb. 0,5
mm-re. (A kábelellenállást a
gyújtóberendezés közelében kell
csatlakoztatni.)
2: Cserélje a kerámia elemet. 3:
Ellenőrizze a kábelek
csatlakozását, cserélje azokat,
amennyiben szükséges.
3: Ellenőrizze a földelést és javítsa
amennyiben szükséges.
4: Ellenőrizze és cserélje
amennyiben szükséges.

27

Probléma Ok Megoldás

A begyújtó egység szikrázik, de
az őrláng nem gyullad meg.

1: Nincs gázellátás.
2: Az elülső és a hátulsó vezérlő
panelek közötti kapcsolat
megszakadt vagy a kábelek
kilazultak.
3: Az őrláng gázbefecskendezője
eltömődött.
4: Hátulsó vezérlő panel
meghibásodása.
5: G1 vagy G2 szelepek
meghibásodása.

1: Ellenőrizze a gázellátást.
2: Ellenőrizze a kábeleket és
cserélje, amennyiben szükséges.
3: Ellenőrizze és cserélje,
amennyiben szükséges. Fúvóka
mérete: LPG – 0,35 mm, földgáz:
0,55 mm
4: Ellenőrizze és cserélje
amennyiben szükséges.
5: Ellenőrizze és cserélje
amennyiben szükséges.

Az őrláng begyulladása után is
folyamatosan szikrázik a
szikráztató (nem érzékeli a
lángot).

1: A lángérzékelő szenzor kábel
kimozdult, vagy a szikráztató
beragadt.
2: A lángérzékelő szenzor és a
földelés között rövidzárlat lépett
fel.
3: A lángérzékelő szenzor nem
érzékeli a már meglévő lángot.
4: Az őrláng az őrlángot ellátó
gázcsövön belül ég.
5: Hátulsó vezérlő panel
meghibásodása.

1: Ellenőrizze és helyezze vissza,
javítsa.
2: Ellenőrizze és javítsa.
3: Ellenőrizze és javítsa.
4: Ellenőrizze és cserélje
amennyiben szükséges.
5: Ellenőrizze és cserélje
amennyiben szükséges.
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Az őrláng ég, de a főláng nem
gyullad be.

1: Kilazult kábelek vagy terminál
hiba.
2: A főégő gázbefúvókája
(gáznyílás) eltömődött.
3: “M” vagy „L” szelep
meghibásodása.
4: Elülső vagy hátulsó vezérlő
panel  meghibásodása.
5: Távirányító meghibásodása.

1: Ellenőrizze és helyezze vissza,
javítsa.
2: Ellenőrizze a gáznyomást,
tisztítsa meg a gáznyílást
amennyiben az eltömődött, vagy
cserélje az őrláng egységet.
3:Ellenőrizze a gáznyomást, és
cserélje a szelepeket, amennyiben
szükséges.
4: Ellenőrizze és cserélje
amennyiben szükséges.
5:Ellenőrizze és cserélje
amennyiben szükséges.

Alacsony teljesítményen
működik a készülék, de
közepes/magas teljesítményen
nem.

1: Kilazult kábelek, vagy terminál
hiba.
2: „M” szelep meghibásodása,
vagy  eltömődött „M” gázbefúvóka
(gáznyílás).
3: Elülső vezérlő panel
meghibásodása.
4: Távirányító meghibásodása.

1: Ellenőrizze és helyezze vissza,
javítsa.
1: Ellenőrizze és cserélje
amennyiben szükséges.
3: Ellenőrizze és cserélje
amennyiben szükséges.
4: Ellenőrizze és cserélje
amennyiben szükséges.
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Probléma Ok Megoldás

Közepes/magas teljesítményen
működik a készülék, de
alacsony  teljesítményen nem.

1: Kilazult kábelek vagy terminál
hiba.
2: „L” szelep meghibásodása vagy
eltömődött „L” gázbefúvóka
(gáznyílás).
3: Elülső vezérlő panel
meghibásodása.
4: Távirányító meghibásodása.

1: Ellenőrizze és helyezze vissza,
vagy javítsa.
2: Ellenőrizze és cserélje
amennyiben szükséges.
3: Ellenőrizze és cserélje
amennyiben szükséges.
4: Ellenőrizze és cserélje
amennyiben szükséges.

A begyújtási folyamat során a
készülék nem kapcsol ki 25
másodpercen belül.

Elülső vezérlő panel
meghibásodása.

Ellenőrizze és cserélje
amennyiben szükséges.

A távirányító eleme lemerült. A távirányító eleme lemerült. Ellenőrizze és cserélje
amennyiben szükséges.
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Az üvegcsövön fekete
elszíneződés jelenik meg.

1: Rossz minőségű, vagy téli
időjáráshoz nem megfelelő gáz.
2: Nem megfelelő légáramlás.
3: A gázpalack csatlakozása
elmozdult, eldeformálódott.
4: Hőcserélő fej szennyezett vagy
sérült.
5: Égő szennyezett vagy sérült.

1: Használjon jó minőségű,
lehetőség szerint tiszta  propán
gázt.
2: Túl nagy szél vagy nem
beszerelt  szélvédő készlet.
3: Ellenőrizze, helyezze vissza,
javítsa, cserélje.
4: Ellenőrizze, tisztítsa meg és
cserélje amennyiben szükséges.
5: Ellenőrizze, tisztítsa meg és
cserélje amennyiben szükséges.

Törött üvegcső. 1: Bizonyos egyedi időjárási
körülmények miatt fellépő túl nagy
hőnek való kitettség.
2: Nem megfelelő
tisztítóeszközökkel végzett
tisztítás.
3: A készülék feldőlt, vagy ütés
érte.

1: A törött üvegcső cseréje
szükséges.
2: A törött üvegcső cseréje
szükséges.
3: A törött üvegcső cseréje
szükséges.

HIBAELHÁRÍTÁS – MANUÁLIS VEZÉRLÉSŰ MODELL ESETÉN

Probléma Ok Megoldás

A láng nem ég 1: Nem megfelelő gázáramlás:
Nem megfelelő LPG  gázfejlődés
2: Nem megfelelő LPG  gázfejlődés
alacsony hőmérsékleten
3: Nem megfelelően telepített  vagy
hibás reduktor
4: Hirtelen, erős széllökések.
5: Megszakított hőelem.
6: A szelep mágnesének
meghibásodása
7: 15 foknál nagyobb dőlésszöget
érzékelt a biztonsági berendezés,
emiatt megszakította a gázellátást.
8: Szennyeződés a gázrendszerben
és csövekben.
9: Gázszivárgás.
10: Lemerült elem.
11: Elektródák és/vagy
kábelcsatlakozások elmozdulása
vagy meghibásodása.

1: Ellenőrizze a gázpalackot és
cserélje,  amennyiben az kifogyott
2: cserélje propángázra a más
típusú gázpalackot
3: Ellenőrizze és cserélje
amennyiben szükséges.
4: Ne tegye ki erős szélnek a
készüléket.
5: Ellenőrizze és cserélje
amennyiben szükséges.
6: Ellenőrizze és cserélje
amennyiben szükséges.
7: Helyezze át a készüléket
vízszintes talajra ellenőrizze a
biztonsági berendezést és cserélje,
amennyiben az meghibásodott.
8: Ellenőrizze és alaposan tisztítsa
meg, amennyiben szükséges.
9: Ellenőrizze és szüntesse meg a
gázszivárgást.
10: Ellenőrizze és cserélje ki,
amennyiben szükséges.
11: Ellenőrizze és cserélje ki,
amennyiben szükséges.
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Az üvegcsövön fekete
elszíneződés jelenik meg.

1: Rossz minőségű vagy téli
időjáráshoz nem megfelelő gáz.
2: Nem megfelelő légáramlás.
3: A gázpalack csatlakozása
elmozdult, eldeformálódott.
4: Hőcserélő fej szennyezett vagy
sérült.
5: Égő szennyezett vagy sérült.

1:Használjon jó minőségű,
lehetőség szerint tiszta
propángázt.
2: Túl nagy szél, vagy nem
beszerelt  szélvédő készlet.
3: Ellenőrizze, helyezze vissza,
javítsa, cserélje.
4: Ellenőrizze, tisztítsa meg és
cserélje amennyiben szükséges.
5:  Ellenőrizze, tisztítsa meg és
cserélje amennyiben szükséges.

Törött üvegcső 1:Bizonyos egyedi időjárási
körülmények miatt fellépő túl nagy
hőnek való kitettség.
2: Nem megfelelő
tisztítóeszközökkel végzett
tisztítás.
3: A készülék feldőlt, vagy ütés
érte.

1: A törött üvegcső cseréje
szükséges.
2: A törött üvegcső cseréje
szükséges.
3: A törött üvegcső cseréje
szükséges.

A LED lámpák nem világítanak 1: A készülék ki van
kapcsolva
2: A világítás
meghibásodott
3: A LED izzók és egyéb
alkatrészek  nem
megfelelően érintkeznek.
4: Most kapcsolta be a
készüléket.
5: A készülék túlmelegedett
(85 °C  feletti hőmérséklet)

1: Kapcsolja be a készüléket
2: Ellenőrizze és cserélje ki,
amennyiben szükséges.
3: Ellenőrizze a megfelelő
érintkezéseket.
4: Várjon minimum 5 percet.
5: Várja meg, amíg kihűl a készülék.

*Repedt, törött üvegcső – A készülékben alkalmazott üvegcső egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik, melyek
lehetővé teszik, hogy ellenálljon az eső, nedvesség illetve a használatból eredő hőmérséklet ingadozás okozta
behatásoknak. Az alapanyag (boroszilkát) egyedülálló tulajdonságai ellenére előfordulhat az üvegcső hirtelen
megrepedése vagy törése az egyedi időjárási viszonyok és/vagy a túlzott hőingadozás miatt.
FONTOS! Az üvegcső fentiek által okozott törése vagy repedése semmilyen körülmények között nem okoz kárt
a készülék közvetlen közelében tartózkodó személyekben vagy anyagi javakban.
FONTOS! Az üvegcső repedése rövidtávon nem befolyásolja a készülék működését, de mint bármilyen más
hibás, sérült alkatrészt, lehetőség szerint a leghamarabb cserélni szükséges a készülék hosszú távú megfelelő
működése érdekében.
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