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Plynový terasový ohřívač - pojízdný    
 

825.131 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho 
uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. 

 
Složení a vlastní provoz jsou velmi jednoduché a při používání přístroje k účelům 

určeným jsou poruchy vyloučeny. 
 

V případě nejasností se obraťte na Vašeho odborného prodejce. 
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UPOZORNĚNÍ  
Plynový terasový ohřívač používejte pouze ve volném prostranství! 
Za provozu jej nepřemisťujte. 
Po skončení provozu uzavřete hlavní uzávěr na plynové láhvi. 
Při provozu musí být umístěn na rovné a pevné podložce ve svislé poloze. 
Plynový terasový ohřívač provozujte pouze na místech, kde je chráněn proti větru. 
 
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
POZOR 

 Při provozu se mohou některé díly plynového terasového ohřívače velmi zahřívat. 
Chraňte před ním děti! 

 Jakákoliv technická změna může vést k poškození přístroje a může být nebezpečná! 
 Před prvním uvedením do provozu a podelší provozní přestávce zkontrolujte kvalitu 

plynové hadice a těsnost spojů! 
 Při zapalování nepoužívejte jakékoliv hořlaviny, jako např. líh, benzín, apod… 
 S těmito hořlavinami se k přístroji nepřibližujte! 

 
TECHNICKÁ DATA 
Označení:    Plynový terasový ohřívač – pojízdný 
Katalogové označení:  825.131 
Druh plynu:    Propan butan 
Plynové láhve:  Camping 3 – 5 – 11 kg 
Hliníkový reflektor:   Průměr 780 mm 
Výška    2.220 mm 
Tepelný výkon:  cca 13,5 kW (HS) 
Hmotnost:    cca 18 kg 
Hořák     Nastavitelný – regulovatelný 
 
Upozornění ! Nebezpečí popálení! 
Během provozu jsou některé části velmi horké. Nikdy se nedotýkejte topného tělesa během 
provozu !!! 
 
FUNKČNOST 
Plynový hořák vydává teplo po celém svém kruhovém obvodu 360 stupňů. Nahoru stoupající 
teplo je odráženo horním kolektorem směrem dolů. 
Při zapalování dbejte na to, aby byl regulační ventil nastaven do polohy MINIMUM. Jinak 
může dojít k zavzdušnění a následnému prudkému vzplanutí. 
Příprava k dovozu je minimální, přístroj je ihned připraven k provozu. 
 
MONTÁŽNÍ POKYNY 
Plynovou hadici připojte až po té, co budete mít smontovány všechny ostatní díly. Usnadní 
vám to práci a upevní stabilitu přístroje. Před zahájením montáže vybalte všechny díly  
a rozložte si je podle přiloženého rozkreslení detailů. K montáži potřebujete přestavitelné kleště 
typu Siko, kleště a plochý šroubovák. Přečtěte si montážní návod a postupujte podle něho. 
Přesvědčíte se o snadnosti montáže. Malé technické změny přístroje, zejména obsah 
montážního sáčku jsou možné. 
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ROZKRESLENÍ DETAILŮ 
 
1. reflektor      
2. kryt hořáku    
3. spodní podstavec hořáku    
4. sloupek       
5. stojan      
6. víko válce      
7. zadní panel      
8. kolečka       
9. základna     
10. dveře     
11. zámek 
12. šrouby   
13. podložka    
14. velké podložky 
15. křídlové matice    
16. zámek    
17. plastový kryt 
18. vnitřní trubka   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                         Obr. 1                                                           Obr. 2     
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MONTÁŽNÍ KROKY 
 
1. Přišroubujte spodní panel k podstavci pěti šrouby M5*12 a použijte pět podložek. 
    (Detail obr. A) 
 
2. Přitlačte víko válce ke spodnímu panelu a sešroubujte ho s ním pomocí pěti šroubů M5*12         
    a pěti podložek. 
    (Detail obr. B) 
 
3. Připevněte stojan na víko panelu pomocí čtyř šroubů M5*12 a čtyř podložek pak přes něj  
    protáhněte plastový kryt. 
    (Detail obr. C) 
 
4. Umístěte reflektor do hlavního hořáku použitím tří křídlových matic a tří podložek. 
    (Detail obr. D) 
 
5. Utáhněte vnitřní plynovou trubku (16) k hlavnímu hořáku (viz obr. 2). Poté připevněte  
    hlavní hořák ke stojanu pomocí tří šroubů M5*12 a tří podložek. 
    (Detail obr. E) 
 
6. Upevněte dvířka k zadnímu panelu. (viz obrázek 1 a detail obr. F). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detail obr. A 

 

Detail obr. B 

 

Detail obr. C 

Detail obr. D 

 

Detail obr. E 

 

Detail obr. F 
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UKOTVENÍ OHŘÍVAČE 
 
Díly potřebné pro ukotvení: 6 ks šroubů M5*12, 6 ks podložek. Přišroubujte 3 ks k základně. 
Použijte dodávané šrouby / háčky a skrz otvory v základně je vložte do země nebo podlahy pro 
zajištění stability zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
KOLEČKA 
 
Díly potřebné k montáži koleček: 4 ks šroubů, 4 ks podložek. 
Složte jednotlivé části koleček a připevněte je k základně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTAVENÍ PŘÍSTROJE 
 
Přístroj postavte na rovnou a pevnou podlahu ve svislé 
poloze. Neumisťujte ho v blízkosti hořlavých materiálu. 
Přístroj musí stát nejméně 915 mm od pevné stěny 
z nehořlavých materiálů. 
 
Plynovou láhev chraňte před přímým slunečním svitem a 
jinými zdroji tepla. Cizí tepelný zdroj nesmí překročit teplotu 
50°C. 
Zahřátý a zapnutý přístroj je zakázáno přemisťovat. 
Plynovou láhev postavte do vrchního krytu (6) tak, aby 
nedocházelo k ostrému zalomení plynové hadice, jejímu 
zkroucení nebo natažení. 
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OVLÁDÁNÍ 
 
       
        Ovládací regulátor 
 
 
 
 
 
 
 VYPNUTO 
      Pilot 
 
 
                    Vysoký +                                                                         Nízký - 
 
 
 
        Zapalování 
  
 
 
 
 
SKLADOVÁNÍ PŘÍSTROJE 
Před uložením přístroje proveďte tyto kroky: 

- Nechejte jej úplně vychladnout 
- Uzavřete hlavní uzávěr plynové láhve 
- Odpojte plynovou hadici 
- Přístroj očistěte a osušte 
- Uložte jej na suché a bezpečné místo 
- Dbejte na to, aby nedošlo k ostrému zalomení plynové hadice 
- Provozní návod přiložený  k přístroji 

 
 
 
PŘIPOJENÍ PLYNOVÉ LÁHVE 
Pro připojení plynové láhve musíte mít k dispozici následující věci: 

- běžnou propan-butanovou láhev o objemu 3 – 5 – 10 kg, kterou vám prodá distributor 
plynu 

- pevně nastavený regulátor tlaku plynu, který je součástí dodávky, s výkonem max. 
1,5kg/hod a tlakem 50 mbar 

- hadicovou spojku, která je součástí dodávky nebo která je určená pro vedení plynu 
propan butan. PORÉZNÍ NEBO JINAK POŠKOZENOU HADICI JE ZAKÁZÁNO 
POUŽÍVAT 

- kontrolní sprej nebo mýdlovou vodu na kontrolu těsnosti 
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Připojení proveďte následovně 
7.1. Zkontrolujte kvalitu těsnění na šroubení, kterým spojíte hadici s plynovou láhví (3). Toto 
provádějte při každé výměně plynové láhve. Vždy používejte pouze jedno těsnění, nikdy 
nepřidávejte další. 
7.2. Převlečnou matku (1) s levým závitem (obrácený směr utahování) na regulátoru plynu 
nejprve našroubujte rukou a potom dotáhněte. Nepoužívejte násilí, aby nedošlo k poškození 
těsnění nebo závitu. 
7.3. Plynová hadice musí být pevně spojená s regulátorem pomocí převlečné matky s levým 
závitem. Propojení je také možné provést nasunutím hadice na vyústění regulátoru a utažením 
ocelovou montážní páskou. 
7.4. Druhý konec plynové hadice je již napojený na přístroj. I zde nutné zkontrolovat těsnost 
spoje. 
7.5. Všechny spoje plynového vedení pravidelně kontrolujte. Kontrolu těsnosti provede 
nástřikem kontrolního spreje nebo nánosem mýdlové vody štětečkem. Nesmí vznikat žádné 
vzduchové bubliny. 
7.6. V případě netěsnosti ihned uzavřete hlavní uzávěr plynové láhve a vadný díl vyměňte! 
7.7. Při výměně plynové láhve postupujte takto: 
- zvolte bezpečné místo, kde nemůže dojít k zapálení jakéhokoliv zdroje – nelépe venkovní 
prostranství 
Uzavřete hlavní ventil plynové láhve 
Uvolněte převlečnou matku regulátoru s levým závitem – opačný směr otáčení 

- sundejte regulátor z láhve 
- na láhev nasaďte ochrannou matku 
- namontujte novou láhev v opačném pořadí jak je zde popsáno 

 
SKLADOVÁNÍ PLYNOVÉ LÁHVE 
Skladování plynové láhve není dovoleno skladovat v prostorách pod úrovní terénu, schodištích, 
chodbách, průchodech nebo průjezdech budov nebo jejich bezprostřední blízkosti. Na ventilech 
musí být nasazeny bezpečnostní matky. Plynové láhve (i prázdné) musí být skladovány ve 
stojící poloze. Po delší odstávce zařízení zkontrolujte průchodnost plynového vedení, jestli 
nedošlo k zanesení např. hmyzem, prachem, apod.. Při ucpání plynového vedení může dojít 
k nebezpečnému zpětnému zapálení plynu. 
 
PROVOZNÍ POKYNY 
Plynový terasový ohřívač uveďte do provozu teprve tehdy, když jste provedli důkladnou 
kontrolu těsnosti plynového vedení. Při uvedení do provozu dodržujte odstup od hořáku v horní 
částí, protože může dojit k vyražení plamene.  
 
Bezpečné zapálení provedete takto: 

- Proveďte kontrolu těsnosti všech spojů 
- Otevřete hlavní ventil (3) plynové láhve 
- Stlačte ovládací knoflík do polohy malého plamene a současně opakovaně několikráte 

stiskněte tlačítko piezoelektrického zapalování. Po úspěšném zapálení držte knoflík asi 
10 sekund stisknutý, aby došlo k aktivaci zapalovací pojistky. Pokud by výjimečně po 
3-4 násobném stisknutí piezoelektrického zapalování nedošlo k zapálení plamene, 
počkejte 2 minuty a postup opakujte. 

- Ovládací regulátor otáčejte vždy z jedné krajní polohy do druhé. Takto regulujete 
výkon hořáku. Při rychlém otáčení může hořák zhasnout. 

- Vypnutí přístroje provedete tak, že uzavřete hlavní ventil plynové láhve 
 



Návod k obsluze 

8 

POZOR 
NEDOTÝKEJTE SE ŽÁDNÝCH HORKÝCH ČÁSTÍ – NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ 
 
ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA 
Plynový terasový ohřívač lze snadno čistit a v zásadě nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu. 
Zařízení je potřeba průběžně omýt vodou se saponátovým prostředkem a následně dobře osušit. 
Provozní údržbu a výměnu vadných dílů nechejte provést odborným pracovníkem. 
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

- Přístroj musí být zapojen v souladu s platnými předpisy 
- Plynový terasový ohřívač je zakázáno provozovat v bytech, kancelářích, apod. 
- přístroj je nutné postavit na pevnou a rovnou podložku 
- plynové láhve chraňte před slunečním zářením a jinými zdroji tepla 
- přístroj je dovoleno používat v dobře větraných prostorách, kde na 1 kW topného 

výkonu připadá 20 m3 vzduchu. 
- při provozu je nutné dodržet 2 metry  bezpečnostní vzdálenost mezi hořákem a 

hořlavou plochou. Ostatní odstupy musí být minimálně 1 metr. 
- při každé výměně plynové láhve proveďte kontrolu těsnění, plynového vedení a těsnosti 

spojů 
- Hořák smi být zapojen pouze přes regulátor tlaku plynu – viz. výrobní štítek 
- po montáži je nutné provést kontrolu těsnosti spojů pomocí kontrolního spreje nebo 

mýdlové vody. Je zakázáno provádět zkoušku plamenem 
- údržbu a opravy na plynovém zařízení smí provádět pouze přezkoušené a znalé osoby. 
- v případě poruchy vždy okamžitě uzavřete hlavní ventil plynové láhve (3) 
- při každé změně umístění přístroje je nejprve uzavřít hlavní ventil plynové láhve a tuto 

z přístroje vyndat 
- dbejte na to, aby nedocházelo ke zlomení nebo překroucení plynové hadice 
- každého půl roku je nutné provést důkladnou kontrolu plynové hadice, zda nedošlo 

k jejím poškození 
 
PROVOZNÍ PORUCHY 
Pokud by i přes použití kvalitních materiálů a konstrukčních dílů došlo k provozní poruše, 
postupujte prosím takto: 

- nikdy neprovádějte sami bez potřebných znalostí a odpovídajících zkoušek jakékoliv 
opravy na plynovém zařízení nebo dílech. 

 
Ve většině případů lze poruchy odstranit takto: 
 
JE CÍTIT PLYN 

- zkontrolujte těsnění na plynové láhvi 
- zkontrolujte těsnost spojů kontrolním spratek  

ODSTRANĚNÍ ZÁVADY 
- vyměňte těsnění nebo dotáhněte spoje 

 
HOŘÁK  SE NEZAPALUJE 

- je dostatek plynu v láhvi? 
- Je otevřený hlavní ventil na plynové láhvi? 
- Je zapalovač dobře zapojený? 
- Přeskakuje jiskra ze zapalovače? 
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ODSTRANĚNÍ ZÁVADY 
- zkontrolujte obsah láhve a stav hlavního ventilu na láhvi 
- zkontrolujte funkčnost piezoelektrického zapalování a připojení vodičů 

 
ZPĚTNĚ VYRÁŽENÍ PLAMENE 

- je slyšet slabé bublání, případně slabé fučení  
ODSTRANĚNÍ ZÁVADY 

- okamžitě uzavřete hlavní ventil na plynové láhve a počkejte 2 minuty. Pokud závady 
přetrvává, je nutné hořák a trubku vyčistit 

 
PROHLÁŠENÍ O SOULADU S NORMAMI 
Výrobce prohlašuje, že přístroje jsou v souladu s předpisy CEE 90/396, zákonem č.22/1997 Sb. 
a č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 38/2001 Sb. a příslušnými 
nařízeními vlády.Instalace musí být uskutečněna s ohledem na platné normy. 
Pozor, výrobce se vzdává jakékoli odpovědnosti v případě přímých i nepřímých poškození, 
které se vztahují ke špatné instalaci, nesprávným zásahem nebo úpravami, nedostatečnou 
údržbou, nesprávným používáním, a které jsou eventuálně způsobeny jinými příčinami, jež 
uvádí body uvedené v podmínkách prodeje.Tento spotřebič je určen pouze pro odborné 
používání a musí být obsluhován kvalifikovanými osobami.Části , které byly po nastavení 
zajištěny výrobcem nebo pověřeným pracovníkem, nesmí uživatel přestavovat. 


