Parasol grzewczy 4 kW Sahara
Instrukcja obsługi i montażu

Spis części
nr

nazwa

zdjęcie

ilość

nr

nazwa

Podstawa

Czasza
parasola
gazowego

Wkład
obciążający
podstawę

Osłona
czaszy

Osłonka
dekoracyjna

Słup

Osłona
palnika

Reduktor

Palnik i wąż
gazowy

zdjęcie

ilość

Części do montażu
nr

nazwa

zdjęcie

ilość

nr

nazwa

Śruba M6 x 32

Podkładka

Nakrętka
otwarta

Śruba M4 x 6

Nakrętka
zamknięta

Miękka
podkładka

zdjęcie

ilość

3

Do montażu potrzebny będzie klucz nastawny i śrubokręt (nie ma w
zestawie).
Zanim rozpoczniesz montaż, sprawdź zawartość pudełka i upewnij się,
że wszystkie części z listy są w komplecie. Jeśli nie, skontaktuj się ze
sprzedawcą urządzenia.
Montaż
• Rozłóż wszystkie śruby i nakrętki, a następnie porównaj ich długości.
• Rozłóż na podłodze karton, w który zapakowany jest parasol i wykorzystaj go
jako podkład chroniący podłogę.
• Ważne – podczas montażu zachowaj szczególną ostrożność. Niektóre częś
ci urządzenia mają ostre krawędzie.

Montaż - krok 1

Podstawa

Miękka
podkładka
(F)

Wkład
obciążający
podstawę

Słup

Śruba
M6 x 32
(A)

Nakrętka Podkładka
otwarta
(D)
(B)

Nałóż wkład obciążający od
dołu podstawy, jak pokazano
na rysunku.

Za pomocą 3 śrub,
nakrętek i podkładek
(A,B,D+F) przymocuj słup
do podstawy parasola i
wkładu obciążającego.

Każdą śrubę (A)
zabezpiecz podkładką (D)
i podkładką miękką (F),
jak pokazano na rysunku.
Podkładka (D)
Miękka
podkładka (F)
Śruba
M6 x 32
(A)

Montaż - krok 2

Osłonka
dekoracyjna

Włóż osłonkę na
słup i przesuń w dół
do podstawy
parasola.

Montaż - krok 3

Osłona
palnika

Włóż osłonę palnika przez słup.

Osłona
palnika

Słup

Montaż - krok 4

Reduktor

wąż gazowy

Najpierw przymocuj długi
wąż gazowy do palnika
i mocno go zabezpiecz.
Następnie przełóż wąż
przez słup, jak pokazano na
rysunku.

Palnik

wąż gazowy

Za pomocą złączki przymocuj
krótki wąż gazowy do długiego.
Na końcu węża przymocuj
reduktor.

Montaż - krok 5
Sprawdzenie szczelności
Test szczelności przeprowadź w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Połóż
urządzenie na podłożu, jak pokazano poniżej. Upewnij się, że wszystkie pokrętła
są w pozycji „off”. Odkręć zawór butli. W miejscu połączenia węża z reduktorem i
reduktora z butlą sprawdź szczelność używając specjalnego testera szczelności
lub wody z mydłem (zmieszanych w proporcjach pół na pół).
NIGDY NIE SPRAWDZAJ SZCZELNOŚCI ZA POMOCĄ OGNIA!
Jeśli na którymkolwiek połączeniu powstają bańki mydlane oznacza to, że
instalacja NIE JEST SZCZELNA. Zakręć zawór na butli i ponownie dokręć
wszystkie połączenia węży, reduktora i butli.
Powtórz test szczelności. Jeśli bańki mydlane nadal powstają nie używaj
urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.
Test szczelności przeprowadzaj co najmniej raz w roku i po każdej wymianie butli.

Montaż - krok 6

Śruba
M4 x 6 (E)

Przymocuj palnik do słupa za
pomocą 3 śrub (E).

Montaż - krok 7

Przesuń osłonę palnika w
górę przez słup i specjalne
otwory w palniku, następnie
obróć zabezpieczając przed
zsuwaniem się osłony w dół.

Montaż - krok 8

Nakrętka (B)

Czasza
parasola

Czasza
parasola

Nałóż czaszę parasola na palnik
tak, żeby otwory w czaszy
pasowały do śrub w palniku
i przykręć ją za pomocą 3
nakrętek (B).
Upewnij się, że pręty osłony
palnika umieszczone są w
zewnętrznej obręczy czaszy.

Zewnętrzna
obręcz czaszy
Pręty osłony palnika

Montaż - krok 9

Osłona
czaszy

Nakrętka
zamknięta
(C)

(rys. a)

Umieść osłonę czaszy
na czaszy i przymocuj
za pomocą 3 nakrętek
zamkniętych (C)
(patrz rys. a)

Test szczelności
• Test szczelności należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
• Upewnij się, że wszystkie pokrętła są w pozycji „off”
• Odkręć zawór gazu na butli
• Sprawdź szczelność instalacji na wszystkich połączeniach i zaworach za pomocą specjalnego
testera szczelności lub wody z mydłem (zmieszanych w proporcjach pół na pół)
• NIGDY NIE UŻYWAJ OTWARTEGO OGNIA DO SPRAWDZENIA SZCZELNOŚCI INSTALACJI
• Jeśli w którymkolwiek miejscu tworzą się bańki mydlane oznacza to, że instalacja jest
nieszczelna
• Zakręć zawór na butli i ponownie dokręć wszystkie połączenia węży, reduktora, butli.
• Powtórz test. Jeśli bańki nadal powstają skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.
• Test szczelności instalacji wykonuj raz w roku i po każdej wymianie butli za gazem.
Gaz i reduktor
• Urządzenie powinno być zasilane gazem propan
• Nie przechowuj butli z gazem w pozycji poziomej
• Nie trzymaj butli w pomieszczeniach zamkniętych
• Używać reduktorów do gazu propan, ciśnienie 37 mbar
• Reduktor dołączony do tego urządzenia może być używany tylko do gazu propan
Instrukcja użytkowania
• Urządzenie przeznaczone jest WYŁĄCZNIE do użytku na zewnątrz i/lub w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach
• Dobrze wentylowane pomieszczenie musi mieć co najmniej 25% powierzchni otwartej
(powierzchnia jest definiowana jako suma wszystkich ścian)
• Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, minimalna odległość od materiałów
łatwopalnych to 1,5 m
• Przed wymianą butli z gazem upewnij się, że zawór na butli gazowej jest zakręcony i że gaz
się nie ulatnia oraz że w pobliżu nie znajduje się źródło ognia (zapalony papieros, otwarty ogień,
iskry, itp.)
• Upewnij się, że otwór węża pasuje do końcówki reduktora
• Wąż instalacji gazowej używany w tym urządzeniu powinien spełniać wymogi normy BS3212 lub
podobnych norm
• Przymocuj wąż do reduktora za pomocą opaski zaciskowej
• Upewnij się, że wąż nie jest poskręcany ani mocno napięty. Wąż powinien wisieć luźno
pomiędzy parasolem, a butlą gazową. A wężu nie powinno być żadnych załamań, zgięć, fałd,
które mogłyby ograniczyć swobodny przepływ gazu
• Zawsze sprawdzaj, czy wąż nie jest pęknięty, przecięty lub nadmiernie zużyty. Jeśli wąż jest
uszkodzony, należy niezwłocznie go wymienić.
Podłączanie butli
• Upewnij się, że wszystkie zawory są zakręcone
• Podłącz reduktor do butli gazowej zgodnie z instrukcją obsługi reduktora i wskazówkami
dostawcy butli gazowej

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 pozycje .
• 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 nie zapali się po 20 sekundach od naciśnięcia kurka z gazem, odczekaj 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 pierwszych 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 jego pobliżu. Jeśli
zapach będzie nadal wyczuwalny, natychmiast skontaktuj się z dostawcą gazu.
• W przypadku wybuchu pożaru natychmiast odłącz butlę z gazem, wynieś ja z obszaru
zagrożonego pożarem (najlepiej na zewnątrz) i skontaktuj się ze strażą pożarną. NIE NARAŻAJ
SWOJEGO ŻYCIA NA NIEBEZPIECZENSTWO!
• Uważaj, aby przy zapalonym parasolu nie były rozpylane żadne aerozole.
Przechowywanie
• Parasol nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie niekorzystnych warunków
atmosferycznych ani przechowywany w wilgotnych warunkach
• Jeśli urządzenie jest przechowywane w pomieszczeniu, butla gazowa musi być odłączona i
pozostawiona na zewnątrz, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od wszelkich
źródeł ognia
• NIE POZWÓL DZIECIOM bawić się butlą z gazem

OSTRZEŻENIA
• Ten produkt przeznaczony jest WYŁACZNIE DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO.
• NIGDY nie używaj urządzenia wewnątrz pomieszczeń, a także poniżej poziomu gruntu.
• Podczas użytkowania parasol bardzo się nagrzewa - należy zachować szczególną ostrożność
podczas dotykania obudowy.
• Dzieci i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od włączonego urządzenia.
• 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.
• Butle z gazem należy zawsze przechowywać na poziomej powierzchni, w pionie.
• Z parasola należy korzystać WYŁACZNIE na płaskim, poziomym, niepalnym podłożu. Podczas
ustawiania parasola należy upewnić się, że materiały łatwopalne są oddalone od ścian bocznych i
górnej części parasola o co najmniej 1,5 metra.
• Należy upewnić się, 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 zapoznać się z ostrzeżeniami i instrukcją obsługi.
• Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciwprzechyłowe i przeciwypływowe.
• Jakiekolwiek modyfikacje i przeróbki urządzenia mogą być niebezpieczne.
• Nie używaj urządzenia jeśli znajduje się w odległości mniejszej niż 1,5 m od materiałów i powierzchni
łatwopalnych.
• Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
• Regularnie przeprowadzaj testy szczelności instalacji, co najmniej raz w roku, po dłuższym
nieużywaniu urządzenia, a także po każdorazowej wymianie butli.
• Regularnie sprawdzaj czy wąż i reduktor są prawidłowo połączone i czy nie są uszkodzone. W razie
konieczności wymień poszczególne części.
• Butla z gazem powinna być przechowywana z dala od tego i innych urządzeń.
• W przypadku, gdy którakolwiek część jest uszkodzona lub zniszczona, niezwłocznie ją wymień.
• Nie nakrywaj urządzenia, aż całkowicie nie ostygnie.
• Pamiętaj, żeby przy przenoszeniu urządzenia i butli, zawór butli był zawsze zakręcony.
• Przy silnym wietrze zachowaj szczególną ostrożność. Ustaw urządzenie w bezpiecznym miejscu, z
dala od łatwopalnych materiałów, na wypadek gdyby silny podmuch wiatru przewrócił parasol.
• Urządzenia mogą być używane tylko w specjalnie zaprojektowanych i wykonanych namiotach
ogrodowych, w których stosowanie parasoli grzewczych jest dozwolone.
• Przed użytkowaniem zapoznaj się z ostrzeżeniami i instrukcją obsługi.
• Uwaga - powierzchnia stołu może się nagrzewać. Rekomendujemy położenie obrusu lub podkładki na
stół, żeby chronić blat.
• Nie używaj parasola bez osłony palnika i czaszy, które minimalizują ryzyko poparzenia lub pożaru.
• Schowaj urządzenie w suche miejsce, jeśli nie jest używane. Stała ekspozycja na niekorzystne
warunki atmosferyczne, takie jak promienie słoneczne, stojąca woda, słona morska woda,
może przyspieszyć zużycie urządzenia. (Samo przykrycie urządzenia pokrowcem może być
niewystarczające)
UWAGI
• Regularnie czyść urządzenie.
• Jeśli wyczuwasz zapach gazu, zamknij dopływ gazu i zgaś wszystkie płomienie. Jeśli zapach gazu jest
nadal wyczuwalny, skontaktuj się z dostawcą butli gazowej. NIE NARAŻAJ SIĘ NA RYZYKO UTRATY
ZDROWIA I ŻYCIA!
• Upewnij się, ze w pobliżu włączonego urządzenia nie są używane żadne aerozole.
• Upewnij się, że kartonowe i plastikowe opakowania zostaną bezpiecznie wyrzucone.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do używania na plastikowych stołach.
• Ze względu bezpieczeństwa zaleca się używanie parasola na stołach o średnicy lub szerokości 90 cm
lub więcej.

• Do użytku na zewnątrz i w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.
• Dobrze wentylowane pomieszczenie musi mieć co
najmniej 25% powierzchni otwartej.
• Powierzchnia definiowana jest jako suma
powierzchni wszystkich ścian.
• Urządzenie musi być zmontowane i podłączone
do butli z gazem zgodnie z instrukcją montażu i
lokalnymi przepisami.
• Używanie parasola w zamkniętych
pomieszczeniach może być niebezpieczne i jest
zabronione!
• Kategoria gazu I3p.

Dane techniczne
Wysokość: 				

ok. 960 mm

Szerokość: 				

ok. 520 mm

Moc: 					

4 kW

Zużycie gazu: 			

324 g/h przy maksymalnej mocy

Ciśnienie gazu: 			

37 mbar

Certyfikat CE: 			

0086

Dystrybutor:
GASPOL S.A.
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
tel. +48 22 530 00 80
www.gaspol.pl
www.sklep.gaspol.pl

Producent:
Universal Innovations
Kilcoole Ind. Est.,
Co. Wicklow, Ireland
www.uigroup.ie

