Plynové topeniště pro
venkovní použití
MUZTAG 500A/500B

NÁVOD K POUŽITÍ
Č. PIN:0063CS7894
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VAROVÁNÍ
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU A INSTALACÍ SE DŮKLADNĚ SEZNAMTE S DÁLE UVEDENÝMI
BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT VÝHRADNĚ KVALIFIKOVANÝ TECHNIK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tento spotřebič se musí nainstalovat a tlaková lahev se musí skladovat v souladu s platnými předpisy.
Nezakrývejte ventilační otvory skříně na lahev.
Nepřemisťujte spotřebič, jestliže se bude právě nacházet v provozní činnosti.
Před přemístěním spotřebiče uzavřete ventil na tlakové lahvi nebo regulátor.
Potrubí nebo flexibilní hadice se musí měnit v předepsaných intervalech.
Používejte výhradně typ plynu a typ lahve, které jsou stanoveny výrobcem.
V případě silného větru věnujte zvýšenou pozornost tomu, aby se spotřebič nepřevrhl.
Nepoužívejte tento spotřebič v interiéru, protože by mohlo dojít ke zranění osob nebo škodám na majetku.
Toto venkovní ohniště není určeno k použití na rekreačních vozidlech ani na lodích.
Spotřebič se musí používat na pevném podkladu.
Údržbu a opravy musí provádět kvalifikovaný technik.
Nesprávně provedená instalace, seřízení nebo úpravy mohou mít za následek zranění osob nebo škody
na majetku.
Neprovádějte na spotřebiči žádné úpravy.
Nikdy nevyměňujte ani nenahrazujte regulátor regulátorem, který neodpovídá požadavkům stanoveným výrobcem ohniště.
Neskladujte v ohništi benzin či jiné hořlavé výpary nebo kapaliny, ani je nepoužívejte v blízkosti ohniště.
Před použitím a potom minimálně jednou ročně musí kvalifikovaný servisní technik zkontrolovat, zda
jsou celý plynový systém, hadice, ovladač, hořáček a hořák utěsněny a zda nejsou poškozeny.
Všechny zkoušky těsnosti se musí provádět s použitím mýdlového roztoku. Nikdy nepoužívejte ke kontrole těsnosti otevřený oheň.
Nepoužívejte ohniště, dokud neotestujete těsnost všech přípojek.
Jestliže ucítíte pach plynu, okamžitě uzavřete plynový ventil.
Nepřepravujte topeniště, které se bude právě nacházet v provozní činnosti.
Nepřemisťujte topeniště, dokud jednotka po vypnutí nevychladne.
Ovládací část, hořák a průduchy ventilačního vzduchu topeniště je potřeba udržovat v čistotě.
V případě potřeby může být nutné jednotku často čistit.
Jestliže ohniště nebudete používat, uzavřete nádrž na zkapalněný ropný plyn.
Při výskytu některé z uvedených událostí ohniště okamžitě zkontrolujte:
Ohniště nedosáhne požadované teploty.
Z hořáku je během provozu slyšet praskání (nepatrný hluk je po uhašení hořáku normální).
Ucítíte pach plynu a zároveň budou mít plameny hořáku na vrcholu sytě žlutou barvu.
Regulátor LPG/hadicová sestava se musí nacházet ve skříni, ve které je nainstalována nádrž na LPG.
Všechny ochranné kryty nebo jiné ochranné vybavení demontované kvůli servisnímu zásahu na topeništi se musí před použitím vrátit na místo.
Dospělí i děti se nesmí dotýkat povrchů zahřátých na vysokou teplotu, protože by se mohli popálit nebo
by se mohlo vznítit jejich oblečení.
Děti musí být pod bedlivým dozorem vždy, když se budou pohybovat v blízkosti ohniště.
Nezavěšujte na topeniště žádné kusy oblečení či jiné hořlavé materiály, ani je nepokládejte do blízkosti
topeniště.
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POKYNY K MONTÁŽI
Vyjměte z kartonového obalu tělo ohniště a další části a postupujte podle dále uvedených pokynů.

KROK 1 – Připevnění madla ke skříni
Připevněte do otvoru na zadní stěně skříně šroubovací madlo.

KROK 2 – Připevnění madla skříně
S použitím plochého šroubováku připevněte madlo spotřebiče k zadní straně spotřebiče v jeho
horní části. Viz. obrázek níže.
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KROK 3 – Připevnění pojezdových koleček
Minimálně dvě osoby musí opatrně naklonit spotřebič na jednu
stranu, aby se mohla připevnit pojezdová kolečka. Plochým šroubovákem připevněte pojezdová kolečka k základně spotřebiče –
použijte k tomu přiložené šroubky a podložky. Jako na obrázcích
vpravo a níže.

Poznámka:

Stiskněte brzdu na pojezdových kolečkách (viz další obrázek), aby se ohniště nemohlo pohybovat.
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KROK 4 – Demontáž zadního bezpečnostního skla
S použitím bezpečnostní západky v horní části zadního bezpečnostního skla uvolněte sklo a
pomalu ho za závěsy stahujte dolů.

KROK 5 – Vyskládání palivového lože
Vyjměte z obalu keramická polena a podle obrázků je naskládejte do ohniště.

Uzavírací zařízení při pádu

Modely MUZTAG 500A a MUZTAG 500B jsou rovněž vybaveny vypínačem při pádu.
Při pádu ohniště tento vypínač uzavře přívod plynu do hořáčku (vypínač při pádu je znázorněn
na dalším obrázku)
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INSTALAČNÍ POLOHA
A MÍSTO OHNIŠTĚ
•
•
•
•
•
•
•
•

Ohniště je určeno pouze k venkovnímu použití. Vždy se postarejte o dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Vždy dodržujte minimální bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů.
Ohniště se musí umístit na rovný a pevný podklad.
Nikdy nepoužívejte ohniště v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se skladuje benzin
nebo jiné hořlavé kapaliny či plyny.
Dodržujte minimální vzdálenost 2 metry od hořlavých materiálů.
Po každém použití uzavřete plynový ventil na lahvi.
Zabrzděním koleček chraňte ohniště před poryvy větru.
Vstřikovací tryska v tomto spotřebiči není demontovatelná a může ji montovat pouze výrobce. Tento spotřebič se nesmí přestavovat na jiný tlak plynu.
Nepřipojujte tlakovou lahev přímo ke spotřebiči bez regulátoru.

POŽADAVKY NA PLYN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Použitý regulátor tlaku a hadicová sestava musí splňovat požadavky místních předpisů.
Instalace musí být provedena podle požadavků místních předpisů; v případě, že pro instalaci nejsou definovány žádné požadavky, se držte směrnic pro skladování a manipulaci se
zkapalněnými ropnými plyny.
Vyboulená, zrezivělá nebo poškozená nádrž na propan může být nebezpečná a musí ji
zkontrolovat váš dodavatel nádrže. Nikdy nepoužívejte propanovou nádrž s poškozeným
ventilovým spojením.
Propanová nádrž se musí umístit tak, aby neomezovala odvod výparů z provozní lahve.
Nikdy k ohništi nepřipojujte tlakovou láhev bez regulátoru.
Výměnu tlakové lahve provádějte na místě s dostatečnou ventilací mimo zdroje vznícení
(svíčka, cigarety, jiné spotřebiče produkující oheň,…).
Zkontrolujte, zda je správně připevněno těsnění regulátoru a plní svou funkci.
Nezakrývejte ventilační otvory skříně na lahev.
Pokyny v případě úniku plynu, například: v případě úniku plynu se nesmí spotřebič uvádět
do provozu. Jestliže již bude v provozu, musí se uzavřít přívod plynu a před dalším použitím se musí spotřebič prohlédnout a opravit.
Doporučená frekvence kontroly potrubí nebo pružné hadice (minimálně jednou měsíčně
a při každé výměně lahve). Jestliže zaznamenáte známky popraskání či roztržení nebo jiné
známky poškození, musí se hadice vyměnit za novou ve stejné délce a odpovídající kvalitě.
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LAHEV, REGULÁTOR A HADICE
Tento spotřebič se smí používat výhradně s nízkotlakým butanovým nebo propanovým plynem a s vhodným nízkotlakým regulátorem připojeným k pružné hadici. Hadice musí být spolehlivě připevněna k regulátoru a spotřebiči hadicovými sponami nebo maticí. Tato barbecue
souprava je určena k použití s regulátorem 30 mbar s butanovým plynem, s regulátorem 37
mbar s propanovým plynem, regulátorem 50 mbar se směsí butanu/propanu anebo regulátorem 30 mbar se směsí butanu/propanu. Použijte vhodný regulátor splňující požadavky normy
BSEN 16129:2013. Informace o požadovaném regulátoru pro tlakovou lahev získáte od prodejce LPG plynu. Regulátor a hadicová sestava nejsou součástí dodávky tohoto spotřebiče.

1. REGULÁTOR A HADICE

Používejte pouze regulátory a hadice schválené pro LPG plyn při uvedených hodnotách tlaku.
Odhadovaná doba životnosti regulátoru je 10 let. Doporučujeme vyměnit regulátor za 10 let
od data výroby.
Použití nesprávného regulátoru nebo hadice je nebezpečné; před uvedením ohniště do provozu vždy zkontrolujte, zda máte správné položky.
Použitá hadice musí splňovat příslušnou normu v zemi, ve které se ohniště používá. Délka
hadice nesmí překročit 1,5 metru (maximální délka). Opotřebovaná nebo poškozená hadice
se musí vyměnit. Hadice nesmí být ucpaná, zauzlovaná, ani se nesmí dotýkat jakékoliv části
ohniště, s výjimkou místa připojení.
Po připevnění k tlakové lahvi nesmí zůstat hadice zkroucená nebo zauzlovaná. Hadice se nesmí na žádném místě dotýkat jakékoliv části spotřebiče. Tlaková lahev se musí umístit do levé
části spotřebiče v maximální vzdálenosti podle délky hadice.

2. TLAKOVÁ LAHEV

Maximální průměr a maximální výška lahve jsou uvedeny na obrázku 1.
Spotřebič je možné používat s libovolnou tlakovou lahví s hmotností od 4,5 kg do 13 kg v případě butanu anebo od 3,9 kg do 11 kg v případě propanu. Tlaková lahev nesmí upadnout na
zem, ani se s ní nesmí zacházet nešetrně. Jestliže spotřebič nebudete používat, lahev od něj
odpojte. Po odpojení lahve od spotřebiče nasaďte na tlakovou lahev ochrannou krytku.
Lahve se musí skladovat ve venkovním prostředí na stojato a mimo dosah dětí. Lahev se
nesmí nikdy skladovat při teplotách přesahujících 50 °C. Neskladujte lahve v blízkosti ohně,
zapáleného hořáčku nebo jiných zdrojů vznícení. NEKUŘTE.

1) Maximální průměr nebo šířka: 305 mm
2) Maximální výška (včetně regulátoru): 550 mm
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ZKOUŠKA TĚSNOSTI
•

•
•
•
•
•
•

Plynové přípojky na ohništi procházejí v závodu výrobce před expedicí zkouškou těsnosti.
V místě instalace se pak musí provést kompletní zkouška plynotěsnosti, protože mohlo
dojít k pochybení při manipulaci během přepravy, případně může být ohniště vystaveno
nadměrnému tlaku.
Vytvořte z jednoho dílu tekutého čisticího prostředku a jednoho dílu vody mýdlový roztok.
Mýdlový roztok potom aplikujte rozprašovačem, kartáčem nebo hadříkem. V případě netěsnosti budou vznikat mýdlové bubliny.
Ohniště se musí kontrolovat s naplněnou lahví.
Zkontrolujte, zda je bezpečnostní regulační ventil nastaven v poloze „OFF“ (vypnuto).
Zapněte přívod plynu.
V případě netěsnosti uzavřete přívod plynu. Utáhněte všechna netěsná spojení, obnovte
přívod plynu a opakujte zkoušku ještě jednou.
Nikdy během zkoušky těsnosti nekuřte.

POKYNY K ZAPÁLENÍ
•
•
•
•
•
•
•

Otevřete dvířka skříně, vložte do skříně tlakovou lahev a potom otočte otočný ovladač doprava do polohy „OFF“ (vypnuto).
Připojte k tlakové lahvi regulátor. Nastavte přívod plynu na lahvi do polohy „ON“ (zapnuto).
S použitím mýdlové vody zkontrolujte možný únik plynu mezi lahví a regulátorem.
Stiskněte a přidržte otočný ovladač a současně s tím ho otočte doleva do polohy „Ignition“
(zapálit) (uslyšíte cvaknutí). Tímto způsobem zapálíte hořáček. Jestliže ne, postup opakujte.
Po zapálení hořáčku nechte otočný ovladač stlačený ještě asi 5 sekund a teprve potom ho
uvolněte.
Jestliže hořáček zhasne, opakujte ještě jednou kroky 3 a 4. Jestliže se hořáček nezapálí,
počkejte 5 minut a opakujte ještě jednou kroky 3 a 4.
Otočením otočného ovladače do polohy „High“ (vysoká) nebo „Low“ (nízká) změňte nastavení teploty.
Při VYPNUTÍ ohniště otočte ventil na tlakové lahvi nebo regulátor do polohy „OFF“ (vypnuto) a potom otočte ovladače řídicího ventilu na spotřebiči doprava do polohy „OFF“ (vypnuto).

VÝSTRAHA:

Jestliže se hořák nepodaří zapálit, otočte regulační ovladač doprava do polohy „OFF“ (vypnuto) a ventil na tlakové lahvi nastavte do polohy vypnuto. Před opakováním pokusu o zapálení
podle uvedených pokynů počkejte asi pět minut.
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Výstraha:
Co dělat, jestliže se rozbije sklo na ohništi:
1. Jestliže ohniště nebudete právě používat, nedotýkejte se střepů rukama a seberte všechny střepy vhodnými nástroji, abyste nikomu nepřivodili zranění. Požádejte profesionála o
montáž nového skla.
2. Jestliže budete ohniště právě používat, okamžitě uzavřete lahev a řídicí ventil. Potom
seberte všechny střepy vhodnými nástroji, abyste nikomu nepřivodili zranění. Požádejte
profesionála o montáž nového skla.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA
A SKLADOVÁNÍ
ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA
• Každé čištění se musí provádět až po vypnutí ohniště a jeho vychladnutí.
• Práškem ošetřené plochy otírejte měkkým, vlhkým hadříkem.
• Nepoužívejte k čištění ohniště hořlavé nebo žíravé čisticí prostředky.
• Odstraňujte z hořáku zbytky po spálení, aby hořák zůstal čistý a mohli jste ho bezpečně
používat.
• Otevřete zadní horní dvířka a odstraňte opatrně ze skla nečistoty.
SKLADOVÁNÍ
1. Po použití anebo při poruše vždy uzavřete plynový ventil na tlakové lahvi.
2. Demontujte regulátor tlaku a hadici.
3. Zkontrolujte utažení plynového ventilu a zda nevykazuje známky poškození. Při podezření
na poškození nechte ventil vyměnit prodejcem plynu.
4. Nikdy neskladujte tlakové lahve se zkapalněným plynem ve sklepě, ani na místech s nedostatečnou ventilací.

10

ŠTÍTEK S ÚDAJI
Výrobce spotřebiče

Laizhou Yike Burner
Co., Ltd

Název spotřebiče

Plynové ohniště pro
venkovní použití

Model spotřebiče

MUZTAG 500A
MUZTAG 500B

Celkový tepelný výkon
(Qn)

8,50 kW
(618,5 g/h)

8,50 kW
(G30:618,5 g/h, G31:
607,5 g/h)

8,50 kW
(618,5 g/h)
I3B/P(50)

Kategorie plynů

I3B/P(30)

I3 + (28-30/37)

I3B/P(50)

Typ plynu/tlak plynu

G30 butan a G31
propan s tlakem 30
mbar

Velikost vstřikovací
trysky

1,45 mm
Hořáček:0,25 mm

Velikost vyznačená na
vstřikovacích tryskách

45

Cílové trhy:

AL, BE, BG, CY, CZ,
DK, EE, FI, FR, HR,
HU, IS, IT, LT, LU,
MT, MK, NL, NO, RO,
SK, SI, SE a TR

IDENTIFIKAČNÍ Č.

PIN č.: 0063CS7894

G30 butan
s tlakem
28–30
mbar

G31
propan
při tlaku
37 mbar

45
BE, CH, CY, CZ, ES, FR,
GB, GR, IE, IT, LT, LU,
LV, PT, SK, a SI

G30 butan a G31
propan s tlakem 50
mbar

45

AT, DE, SK, a CH

0063CS7894

Tento spotřebič není určen k použití v domácnosti.
VÝSTRAHA: Přístupné části zařízení mohou být velmi horké. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Před použitím spotřebiče se seznamte s návodem k použití. Spotřebič se musí nainstalovat
podle pokynů v návodu k použití a národních předpisů.
Po použití ohniště uzavřete ventil na tlakové lahvi nebo regulátor.
Použití tohoto spotřebiče na uzavřených místech může být nebezpečné, a proto je
ZAKÁZÁNO.
Výrobek je určen výhradně k venkovnímu použití anebo na místech s dostatečnou ventilací.
Místo s dostatečnou ventilací musí mít minimálně 25 % své plochy nezakryté. Povrchová
plocha je součet povrchu všech stěn.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
PROBLÉM

PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA

Hořáček nelze
zapálit

• Plynový ventil může být nastaven v
poloze OFF (vypnuto)
• Prázdná nádrž na plyn
• Ucpaný otvor
• Vzduch v přívodním systému
• Povolené spojovací prvky

Hořáček
nevydrží hořet

• Nečistoty kolem hořáčku
• Povolené spojovací prvky
• Vadný termočlánek
• Úniku plynu z vedení
• Nedostatečný tlak plynu

Hořák nelze
zapálit

• Nízký tlak
• Ucpaný otvor
• Řídicí ventil není nastaven v poloze
ON (zapnuto)
• Vadný termočlánek
• Ohnutá jednotka hořáčku
• Nenachází se ve správné poloze

ŘEŠENÍ
• Nastavte plynový ventil do polohy
ON (zapnuto).
• Doplňte do nádrže LPG plyn
• Vyčistěte nebo vyměňte otvor
• Odvzdušněte vedení
• Zkontrolujte všechny fitinky
• Vyčistěte znečištěné místo
• Utáhněte spojovací prvky
• Vyměňte termočlánek
• Zkontrolujte spojovací prvky
• Nádrž na plyn je téměř prázdná.
Doplňte do nádrže LPG plyn
• Nádrž na plyn je téměř prázdná. Doplňte do nádrže LPG plyn
• Vyjměte a vyčistěte
• Otočte ventil do polohy ON (zapnuto)
• Vyměňte termočlánek
• Nastavte hořáček do správné polohy
• Nastavte do správné polohy a zkuste
to znovu

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Better Trading, spol. s.r.o.
Dobrovského 29, 612 00 Brno
tel.: +420 734 797 567,
email: info@humibox.cz
www.muztag.cz
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Plynový tepelný žiarič
pre vonkajšie použitie
MUZTAG 500A/500B
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Varovanie
PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY A PRED INŠTALÁCIOU SI DôKLADNE PREČÍTAJTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, OPRAVY SMIE VYKONÁVAŤ VÝHRADNE KVALIFIKOVANÝ TECHNIK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tento spotrebič sa musí nainštalovať a tlaková fľaša sa musí skladovať v súlade s platnými predpismi.
Nezakrývajte ventilačné otvory skrinky na fľašu.
Nepremiestňujte spotrebič ak je v prevádzke.
Pred premiestnením spotrebiča, uzavrite ventil na tlakovej fľaši alebo regulátor.
Potrubie alebo flexibilná hadica sa musí meniť v predpísaných intervaloch.
Používajte výhradne typ plynu a typ fľaše, ktoré sú stanovené výrobcom.
V prípade silného vetra venujte zvýšenú pozornosť tomu, aby sa spotrebič neprevrhol.
Nepoužívajte tento spotrebič v interiéri pretože by mohlo dôjsť k zraneniu osôb alebo škodám na majetku.
Tento vonkajší žiarič nie je určený k používaniu na rekreačných vozidlách ani na lodiach.
Spotrebič sa musí používať na pevnom podklade.
Údržbu a opravy musí vykonávať kvalifikovaný technik.
Nesprávna inštalácia, zostavenie alebo úpravy môžu mať za následok zranenie osôb alebo škody na
majetku.
Nevykonávajte na spotrebiči žiadne úpravy.
Nikdy nevymieňajte ani nenahradzujte regulátor regulátorom, ktorý neodpovedá požiadavkám stanovených výrobcom žiariča.
Neskladujte v žiariči benzín či iné horľavé výpary alebo kvapaliny, ani ich nepoužívajte v blízkosti žiariča.
Pred používaním a potom minimálne jedenkrát ročne musí kvalifikovaný servisný technik skontrolovať,
či sú hadice, celý plynový systém, ovládač, horáčík a horák utesnené a či nie su poškodené.
Všetky skúšky tesnosti sa musia vykonávať s použitím mydlového roztoku. Nikdy nepoužívajte ku kontrole tesnosti otvorený oheň.
Nepoužívajte žiarič, pokiaľ neotestujete tesnosť všetkých prípojok.
Ak ucítite pach plynu, okamžite uzatvorte plynový ventil.
Neprepravujte žiarič, ktoré sa práve nachádza v prevádzke.
Nepremiestňujte žiarič, pokial jednotka po vypnutí nevychladne.
Ovládacia časť, horák a prieduchy ventilačného vzduchu žiariča je nutné udržiavať v čistote.
V prípade potreby sa môže jednotka čistiť častejšie.
Ak sa žiarič nebude používať, uzavrite nádrž na skvapalnený ropný plyn.
Pri výskyte niektorej z uvedených udalostí žiarič okamžite skontrolujte:
žiarič nedosahuje požadovanú teplotu
z horáku je v prieberu prevádzky počuť praskanie /nepatrný hluk je po uhasení horáku normálny/
ucítite pach plynu a zároveň budú mať plamene horáku na vrcholku sýto žltú  farbu
Regulátor LPG/hadicová zostava sa musí nachádzať v skrinke, v ktorej je nainštalovaná nádrž na LPG
Všetky ochranné kryty alebo iné ochranné vybavenie demontované kvôli servisnému zásahu na žiariči
sa musia pred používaním vrátiť na miesto.
Dospelí a deti sa nesmú dotýkať povrchov zahriatych na vysokú teplotu, pretože by sa mohli popáliť
alebo by sa mohlo vznietiť ich oblečenie.
Ak sa budú deti pohybovať v blízkosti žiariča, musia byť vždy pod dozorom
Nevešajte na žiarič žiadne kusy oblečenia či iné horľavé materialy, ani ich pokladajte v blízkosti žiariča.
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POKYNY K MONTÁŽI
Vyberte z kartónového obalu telo žiariča a ďalšie časti a postupujte podľa ďalej uvedených pokynov.

KROK 1 – Pripevnenie úchytky ku skrinke
Pripevnite do otvoru na zadnej strane skrinky šrúbovaciu úchytku

KROK 2 – Pripevnenie úchytky skrinky
S použitím plochého šrúbováku pripevnite úchytku spotrebiča k zadnej strane spotrebiča v
jeho hornej časti. Viz.obrázok nižšie.
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KROK 3 – Pripevnenie pojazdných koliesok
Minimálne dve osoby musia nakloniť spotrebič na jednu stranu,
aby sa mohli pripevniť pojazdné kolieska. Plochým šrúbovákom
pripevnite pojazdové kolieska k základni spotrebiča – použite k
tomu priložené šrúbky a podložky. Ako na obrázkoch vpravo a nižšie.

Poznámka:

Stlačte brzdu na pojazdných kolieskach (viz.ďalší obrázok) aby sa žiarič nemohol pohybovať.
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KROK 4 – Demontovanie zadného bezpečnostného skla
S použitím bezpečnostnej západky v hornej časti bezpečnostného sklad uvoľnite sklo a pomaly
ho za závesy sťahujte smerom dole.

KROK 5 – Vyskladanie palivových polien
Vyberte z obalu keramické polená a podľa obrázkov je naskladajte do ohniska.

Uzavierajúci vypínač pri páde

Modely MUZTAG 500A a MUZTAG 500B sú taktiež vybavené vypínačom pri páde. Pri páde žiariča tento vypínač uzavrie prívod plynu do horáčika (vypínač pri páde je znázornený na ďalšom
obrázku)
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POLOHA INŠTALÁCIE
A MIESTO ŽIARIČA
•
•
•
•
•
•
•
•

Žiarič je určený iba k vonkajšiemu použitiu. Vždy sa postarajte o dostatočný prívod čerstvého vzduchu. Vždy dodržujte minimálnu bezpečnostnú vzdialenosť od horľavých
materiálov.
Žiarič sa musí umiestniť na rovný a pevný podklad.
Nikdy nepoužívajte žiarič v prostredí, kde hrozí nebezpečie výbuchu, kde sa skladuje benzín alebo iné horľavé kvapaliny či plyny.
Dodržujte minimálnu vzdialenosť 2 metre od horľavých materialov.
Po každom použití uzavrite plynový ventil na fľaši.
Zabrzdením koliesok chraňte žiarič pred silnými nárazmi vetra.
Vstriekovacia tryska v tomto spotrebiči nie je demontovateľná a môže ju demontovať iba
výrobca. Tento spotrebič sa nesmie prestavovať na iný tlak plynu.
Nepripojujte tlakovú fľašu priamo k spotrebiču bez regulátora.

POŽIADAVKY NA PLYN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Použitý regulátor tlaku a hadicova zostava musia splňovať požiadavky miestnych predpisov.
Inštalácia musí byť vykonaná podľa miestnych predpisov; v prípade, že pre inštaláciu nie
su definované žiadne požiadavky, postupujte podľa smerníc pre skladovanie a manipuláciu so skvapaľnenými ropnými plynmi.
Vydutá, hŕdzavá alebo poškodená nádrž na propán môže byť nebezpečná a musí ju skontrolovať váš dodávateľ nádrže. Nikdy nepoužívajte propánovú nádrž s poškodeným ventilovým spojením.
Propánová nádrž sa musí umiestniť tak, aby neobmedzovala odvod výparov z fľaše, ktorá
je v prevádzke.
Nikdy k žiariču nepripojujte tlakovú fľašu bez regulátora.
Výmenu tlakovej fľaše vykonávajte na mieste s dostatočnou ventiláciou mimo zdroja vznietenia (sviečka, cigarety, iné spotrebiče produkujúce oheň,…).
Skontrolujte, či je správne pripevnené tesnenie regulátora a či plní svoju funkciu.
Nezakrývajte ventilačné otvory skrinky na fľašu.
Pokyny v prípade úniku plynu, napríklad: v prípade úniku plynu sa nesmie spotrebič
uvádzať do prevádzky. Ak už bude v prevádzke, musí sa uzavrieť prívod plynu a pred ďalším používaním sa musí spotrebič skontrolovať a opraviť.
Odporúčaná frekvencia kontroly potrubia alebo pružnej hadice (minimálne jedenkrát mesačne a pri každej výmene fľaše). Ak zaznamenáte známky popraskania alebo roztrhnutia
či iné známky poškodenia, hadica sa musí vymeniť za novú v rovnakej dĺžke a odpovedajúcej kvalite.
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FĽAŠA, REGULÁTOR A HADICA
Tento spotrebič sa smie používať výhradne s nízkotlakovým butánovým alebo propánovým
plynom a s vhodným nízkotlakovým regulátorom pripojeným k pružnej hadici. Hadica musí
byť spoľahlivo pripevnená k regulátoru a spotrebiču hadicovými sponami alebo maticou. Táto
barbeque súprava je určená k používaniu s regulátorom 30 mbar s butánovým plynom, s regulátorom 37 mbar s propánovým plynom, regulátorom 50 mbar so zmesou butánu/propánu
alebo regulátorom 30 mbar so zmesou butánu/propánu. Používajte vhodný regulátor splňujúci požiadavky normy BSEN 16129:2013. Informácie o požadovanom regulátore pre tlakovú
fľašu získate od predajcu LPG plynu. Regulátor a hadicová zostava nie su súčasťou dodávky
tohoto potrebiča.

1) REGULÁTOR A HADICA

Používajte iba regulátor a hadice schválené pre LPG plyn pri uvedených hodnotách tlaku.
Odhadovaná doba životnosti regulátora je 10 rokov. Odporúčame vymeniť regulátor za 10
rokov od dátumu výroby.
Používanie nesprávneho regulátora alebo hadice je nebezpečné. Pred uvedením žiariča do
prevádzky vždy skontrolujte či máte správne položky.
Použitá hadica musí splňovať príslušnú normu v zemi, kde sa žiarič používa. Dĺžka hadice nesmie prekročiť 1,5 metra (maximálna dĺžka). Opotrebovaná alebo poškodená hadica sa musí
vymeniť. Hadica nesmie byť upchaná, zauzlená ani sa nesmie dotýkať akejkloľvek časti žiariča,
s výnimkou miesta pripojenia.
Po pripevnení k tlakovej fľaši nesmie zostať hadica skrútená alebo zauzlená. Hadica sa nesmie
na žiadnom mieste dotýkať akejkoľvek časti spotrebiča. Tlaková fľaša sa musí umiestniť do
ľavej časti spotrebiča v maximálnej vzdialenosti podľa dĺžky hadice.

2) TLAKOVÁ FĽAŠA

Maximálny priemer a maximálna výška fľaše sú uvedené na obrázku 1.
Spotrebič je možné používať s ľubovoľnou tlakovou fľašou s hmotnosťou od 4,5 kg do 13 kg v
prípade butánu a od 3,9 kg do 11 kg v prípade propánu. Tlaková fľaša nesmie spadnúť na zem
ani sa s ňou nesmie zaobchádzať neopatrne. Ak sa spotrebič nebude používať, fľašu od nej
odpojte. Po odpojení fľaše od spotrebiča nasaďte na tlakovú fľašu ochrannú krytku. Fľaša sa
musí skladovať vo vonkajšom prostredí na stojane a mimo dosahu detí. Fľaša sa nesmie nikdy
skladovať pri teplotách nad 50ºC. Neskladujte fľašu v blízkosti ohňa, zapaleného horáčika alebo iných zdrojov vznietenia. NEFAJČITE v blízkosti.

1) Maximálny priemer alebo šírka 305 mm
2) Maximálna výška (včetne regulátora) 550 mm
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SKÚŠKA TESNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pred expedíciou prechádzajú plynové prípojky na žiariči v závode výrobcu skúškou
tesnosti.
V mieste inštalácie sa potom musí vykonať kompletná skúška plynotesnosti, pretože by
mohlo dôjsť k pochybeniu pri manipulácii v priebehu prepravy, prípadne môže byť žiarič
vystavený nadmernému tlaku.
Vytvorte z jedného diela tekutého čistiaceho prostriedku a jedného diela vody mydlový
roztok.
Mydlový roztok potom aplikujte rozprašovačom, kartáčom alebo handričkou. V prípade
netesnosti budú unikať mydlové bubliny.
Žiarič sa musí kontrolovať s naplnenou fľašou.
Skontrolujte, či je bezpečnostý regulačný ventil nastavený v polohe „OFF˝ (vypnutý).
Zapnite prívod plynu.
V prípade netesnosti uzavrite prívod plynu. Utiahnite všetky netesné spojenia, obnovte
prívod plynu a opakujte skúšku ešte raz.
Nikdy v priebehu skúšky tesnosti nefajčite.

POKYNY K ZAPÁLENIU
•
•
•
•
•
•
•
•

Otvorte dvierka skrinky, vložte do skrinky tlakovú fľašu a potom otočte otočný ovládač do
prava do polohy „OFF˝ (vypnutý).
Pripojte k tlakovej fľaši regulátor. Nastavte prívod plynu na nádobe do polohy „ON˝ (zapnutý). S použitím mydlovej vody skontrolujte možný únik plynu medzi fľašou a regulátorom.
Stlačte a pridržte otočný ovládač a súčasne ho otočte do ľava do polohy „Ignition˝ (zapáliť),
budete počuť ckvaknutie. Týmto spôsobom zapálite horáčik. Ak nie, postup opakujte.
Po zapálení horáčika nechajte otočný ovládač stlačený ešte asi 5 sekúnd a až potom ho
uvoľnite.
Ak horáčik zhasne, opakujte ešte raz kroky 3 a 4. Ak sa horáčik nezapáli, počkajte 5 minút
a opakujte ešte raz kroky 3 a 4.
Otočením otočního ovládača do polohy „High˝ (vysoká) alebo „Low˝ (nízka) zmeňte nastavenie teploty.
Pri vypnutí žiariča otočte ventil na tlakovej fľaši alebo regulátor do polohy „OFF˝ (vypnutý).
A potom otočte ovládače riadiaceho ventila na spotrebiči doprava do polohy „OFF˝ (vypnutý).

VÝSTRAHA:

Ak sa horák nepodarí zapálit, otočte regulačný ovládač doprava do polohy „OFF˝ (vypnutý)
a ventil na tlakovej fľaši nastavne do polohy vypnutý. Pred opakovaním pokusu o zapálení
podľa uvedených pokynov počkajte asi 5 minút.
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Výstraha:

Ako postupovať ak sa rozbije sklo na žiariči:
1. Ak žiarič nebudete práve používať, nedotýkajte sa črepín rukami a zoberte všetky črepiny
vhodnými nástrojmi, aby ste nikomu neprivodili zranenie. Požiadajte profesionála o montáž nového skla.
2. Ak budete žiarič práve používať, okamžite uzavrite fľašu a riadiaci ventil. Potom zoberte
všetky črepiny vhodnými nástrojmi aby ste nikomu neprivodili zranenie. Požiadajte profesionála o montáž nového skla.

ČISTENIE, ÚDRŽBA
A SKLADOVANIE
ČISTENIE, ÚDRŽBA
• Každé čistenie sa musí vykonávať až po vypnutí žiariča a jeho vychladnutí.
• Práškom ošetrené plochy otierajte mäkkou, vlhkou handričkou.
• Nepoužívajte k čisteniu žiariča horľavé alebo žieravé čistiace prostriedky.
• Odstraňujte z horáku zbytky po spálení aby horák zostal čistý a mohli ste ho bezpečne
používať.
• Otvorete zadné horné dvierka a odstráňte opatrne zo skla nečistoty.
SKLADOVANIE
• Po použití alebo pri poruche vždy uzavrite plynový ventil na tlakovej fľaši.
• Demontujte regulátor tlaku a hadicu.
• Skontrolujte utiahnutie plynového ventila či nevykazuje známky poškodenia. Pri podozrení
na poškodenie nechajte ventil vymeniť predajcom plynu.
• Nikdy neskladujte tlakové nádoby so skvapaľneným plynom v pivnici, ani na miestach s
nedostatočnou ventiláciou.
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ŠTÍTOK S ÚDAJMI
Výrobca spotrebiča

Laizhou Yike Burner
Co., Ltd

Názov spotrebiča

Plynový žiarič pre
vonkajšie použitie

Model spotrebiča

MUZTAG 500A
MUZTAG 500B

Celkový tepeľný výkon
(Qn)

8,50 kW
(618,5 g/h)

8,50 kW
(G30:618,5 g/h, G31:
607,5 g/h)

8,50 kW
(618,5 g/h)
I3B/P(50)

Kategória plynu

I3B/P(30)

I3 + (28-30/37)

I3B/P(50)

Typ plynu/tlak plynu

G30 bután a G31
propán s tlakom 30
mbar

Veľkosť vstriekovacej
trysky

1,45 mm
Horáčik:0,25 mm

Veľkosť vyznačená na
vstriekovacích tryskách

45

Cieľové trhy

AL, BE, BG, CY, CZ,
DK, EE, FI, FR, HR,
HU, IS, IT, LT, LU,
MT, MK, NL, NO, RO,
SK, SI, SE a TR

IDENTIFIKAČNÍ Č.

PIN č.: 0063CS7894

G30 bután
s tlakom
28–30
mbar

G31
propán
pri tlaku
37 mbar

45
BE, CH, CY, CZ, ES, FR,
GB, GR, IE, IT, LT, LU,
LV, PT, SK, a SI

G30 bután a G31
propán s tlakom
50 mbar

45

AT, DE, SK, a CH

0063CS7894

Tento spotrebič nie je určený k používaniu v domácnosti.
VÝSTRAHA: Dostupné časti zariadenia môžu byť horúce. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Pred používaním spotrebiča sa oboznámte s návodom na použitie. Spotrebič sa musí nainštalovať podľa pokynov v návode k použitiu a podľa národných predpisov.
Po použití žiariča uzavrite ventil na tlakovej fľaši alebo regulátor.
Použitie tohoto spotrebiča na uzavrených miestach môže byť nebezpečné a preto je
ZAKÁZANÉ.
Výrobok je určený výhradne k vonkajšiemu použitiu alebo na miestach s dostatočnou ventiláciou. Miesto s dostatočnou ventiláciou musí mať minimálne 25% svojej plochy nezakryté.
Povrchová plocha je súčet povrchov všetkých stien.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV
PROBLÉM

PRAVDEPODOBNÁ PRÍČINA

Horáčik nejde
zapáliť

• Plynový ventil môže byť nastavený v
polohe OFF (vypnutý)
• Prázdna nádrž na plyn
• Upchatý otvor
• Vzduch v prívodovom systému
• Povolené spojovacie prvky

• Nečistoty okolo horáčika
• Povolené spojovacie prvky
Horáčik nevydrží
• Závadný termočlánok
horieť
• Únik plynu z vedenia
• Nedostatočný tlak plynu

Horák nejde
zapáliť

• Nízký tlak
• Upchatý otvor
• Riadiaci ventil nie je nastavený v polohe ON (zapnutý)
• Závadný termočlánok
• Ohnutá jednotka horáčika
• Nenachádza sa v spravnej polohe

RIEŠENIE
• Nastavte plynový ventil do polohy
ON (zapnutý)
• Doplňte do nádrže LPG plyn
• Vyčistite alebo vymeňte otvor
• Odvzdušnite vedenie
• Skontrolujte všetky prvky
• Vyčistite znečistené miesto
• Utiahnite spojovacie prvky
• Vymeňte termočlánok
• Skontrolujte spojovacie prvky
• Nádrž na plyn je takmer prázdna.
Dopňte do nádrže LPG plyn
• Nádrž na plyn je takmer prázdna.
Doplňte do nádrže LPG plyn.
• Vytiahnite a vyčistite
• Otočte ventil do polohy ON (zapnutý)
• Vymeňte termočlánok
• Nastavte horáčik do správnej polohy
• Nastavte do správnej polohy a skuste
to znovu

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Better Trading, spol. s.r.o.
Dobrovského 29, 612 00 Brno
tel.: +420 734 797 567,
email: info@humibox.cz
www.muztag.cz
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