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1. CO BUDETE POTŘEBOVAT

Návod uschovejte pro další použití.

 Před zprovozněním svého terasového topidla si pečlivě pročtěte návod k obsluze. Zvýšenou

pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Materiál a zpracování byly zvoleny tak, aby

při používání k určenému účelu byly vyloučeny funkční poruchy.

Pro práci s přístrojem platí také samostatná příručka k regulátoru tlaku plynu!

POZOR:

Během montáže hrozí nebezpečí pořezání, proto noste bezpečnostní rukavice!

Požádejte o pomoc s instalací druhé osoby!
!

i
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2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR: Používejte jen venku nebo v dobře větraných prostorách.

(U dobře větraného prostoru musí být ohrazená plocha otevřená minimálně z 25%.

Ohrazenou plochu tvoří součet všech ploch stěn.)

POUŽÍVÁNÍ K URČENÉMU ÚČELU

 Terasové topidlo je dovoleno používat jen na vytápění.

 Přístroj je nutno instalovat podle předloženého návodu.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 Montáž terasového topidla je nutno provádět mimo dosah dětí (nebezpečí spolknutí součástek). 

Totéž platí pro provoz (nebezpečí popálení) a uchovávání tohoto přístroje.

 Součástí obalového materiálu jsou také plastové pytlíky, které se nesmí přetahovat přes hlavu, 

protože hrozí nebezpečí udušení.

 Láhev s kapalným plynem uchovávejte na dobře větraném místě nad zemí.

 Terasové topidlo se nesmí instalovat do obytných, sklepních a kancelářských prostor ani jiných 

podobných místností.

 Přístroj je nutno postavit na rovný a pevný podklad.

 Láhve s kapalným plynem nevystavujte silnému 

slunečnímu záření.

 Pro terasové topidlo je nutno zvolit dobře větrané a 

dostatečně velké stanoviště tak, aby na 1 kW instalova-

ného jmenovitého tepelného výkonu terasového topidla 

připadalo minimálně 20 m3 (zastřešená terasa, zahr-

adní stany apod.).

 Během provozu je nutno dodržovat bezpečný odstup 

od hořlavých materiálů  a látek. Vzdálenost mezi sála-

vou plochou a hořlavými látkami nesmí být po směru 

vytápění kratší než 2 m. Všechny ostatní odstupy od 

hořlavých látek musí činit alespoň 1 m.

 Za silného větru je přístroj nutno zajistit proti převrhnutí 

nebo vypnout.

 Dříve, než přístroj uvedete do provozu, pokaždé zkon-

trolujte, zda jsou na ventilu láhve všechna těsnění a zda 

jsou v řádném stavu (nepoškozená). Nepřidávejte žádná 

další těsnění.

 Terasové topidlo je dovoleno provozovat jen přes tla-

kový regulátor s  omezovačem výstupního tlaku (viz 

přístrojový štítek a nastavení výrobce).

 Po montáži zkontrolujte, zda všechny spoje těsní. 

Použijte pěnivý prostředek.

 Před každou změnou stanoviště nejprve terasové to-

pidlo vypněte a vyjměte plynovou láhev z držáku. 

1 m

1 m

Strop

!
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 Neohýbejte plynovou hadici.

 Nezakrývejte větrací otvory v plášti nádoby na plynovou láhev. Případně unikající plyn by se v 

nádobě hromadil, takže by hrozil výbuch.

 Se zapnutým přístrojem se nesmí hýbat (nebezpečí popálení).

 Plynová láhev musí být po celou dobu provozu přístroje stále v příslušném plášti resp. nádobě.

 Během montáže hrozí nebezpečí pořezání o případně ostré hrany, proto noste bezpečnostní 

rukavice.

 Používejte jen plyn a plynové láhve odpovídající specifikaci výrobce! 

 Plynotechnické části přístroje smí opravovat a udržovat jen odborně kvalifikovaný personál 

s příslušným oprávněním.

 V případě poruchy vždy ihned uzavřete ventil plynové láhve.

 Minimálně jednou měsíčně a v rámci výměny plynové láhve je nutno prohlížet a kontrolovat, 

zda plynová hadice nevykazuje trhliny či jiná poškození.

 V pravidelných pětiletých intervalech je plynovou hadici nutno odnést na kontrolu do speciali-

zovaného servisu.

 Poškozenou plynovou hadici nahraďte hadicí stejné kvality a délky.

 Po zjištění netěsnosti resp. úniku plynu se přístroj nesmí dále používat. Stane-li se to během 

provozu, je nutno uzavřít přívod plynu. Podmínkou dalšího provozu je přezkoušení přístroje a 

výměna případně defektních součástek. Případně uvolněné spoje je nutno utáhnout.

3. PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE K PLYNOVÉ LAHVI

NA PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE BUDETE POTŘEBOVAT

 běžně prodávanou propanovou/butanovou láhev (kapalný plyn) ( )

 napevno nastavený regulátor tlaku splňující předpisy (přiložený), 1,5 kg/h, kompatibilní 

s používanou plynovou lahví, provozní tlak 30 mbar

 hadicové vedení dlouhé 1,  m splňující předpisy

 uznávaný sprej na detekci netěsností anebo alternativně pěnivý prostředek

A E

D

Z

C

B

Obr. 2.
Y

A Převlečná matice

B Lahvový ventil

C Závit lahvového ventilu

D Hadice (DIN EN 16436, Ø 8 mm)

E Výstupní průchodka

Y Fixační spona

Z Tlakový regulátor (EN 16129, Typ 694)
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PŘIPOJENÍ PLYNOVÉ LÁHVE:

POZOR: Provoz bez přiloženého tlakového regulátoru (popř. jiného 

regulátoru stejného konstrukčního typu) zakázán. Informace o české verzi regulátoru tla-

ku plynu najdete na typovém štítku terasového topidla. Pročtěte si také přiložený návod 

k obsluze regulátoru tlaku plynu a řiďte se jím.

1. Před připojením zkontrolujte, zda není nějaké těsnění poškozeno.

2. Převlečnou matici (A) regulátoru tlaku (Z) ručně spojte se závitem lahvového ventilu (C), a

to otáčením doleva. Nepomáhejte si žádným nástrojem, protože by se těsnění lahvového ventilu

mohlo poškodit, načež by těsnost již nebyla stoprocentní.

3. Fixační sponou (Y) spojte hadicové vedení (D) s výstupní průchodkou tlakového regulátoru (E).

Postupujte tak, že nejprve nasunete na výstupní průchodku tlakového regulátoru hadici, a poté

šroubovákem připevníte fixační sponu. Těsnost zajistíte utáhnutím fixačním spony.

4. Otevřete lahvový ventil (B) a zkontrolujte, zda všechny spoje těsní. Použijte, prosím, některý

z uznávaných sprejů na detekci netěsností nebo nějaký pěnivý prostředek. Jím potřete hadicové

spoje. Utěsnění je dobré, pokud se netvoří bubliny.

POZOR: Přezkušovat těsnost volně šlehajícím plamenem je přísně zakázáno, protože plyn 

vycházející z přístroje by mohl vzplanout!

POZOR: Výměnu láhve s kapalným plynem provádějte v dobře větraném prostoru, daleko od 

volně šlehajících plamenů (svíček, cigaret, jiných přístrojů s volně šlehajícími plameny, …)! 

!

!
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4. UVEDENÍ DO PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ

POZNÁMKA: Během zapalování a při opuštění stroje může dojít k malému výbuchu na

hořáku. To není selhání výrobku a nejedná se o poruchu. Vždy udržovat dostatečnou vzdá-

lenost od hořáku.

1. Otevřete lahvový ventil.

2. Regulační knoflík (F) zatlačte až na doraz do polohy malého symbolu plamene a současně

několikrát za sebou stiskněte piezoelektrické zapalování (G). Po zážehu držte regulační knoflík

ještě dalších cca 10 vteřin stisknutý. To je důležité, aby hořák dosáhl potřebné provozní teploty.

3. Pokud nastane výjimečný případ a k zážehu po 4 - 5 stisknutích piezoelektrického zapalovače

nedojde, počkejte cca 2 minuty a postup zopakujte.

POZNÁMKA: Je možné, že jednotka jinými prostředky o zahájení řízení (požární holí, 

match) bočně k zapálení, které Glühgitter. Podívejte se také zde v bezpečné vzdálenosti od 

hořáku! Pozor, Přístupné části mohou být velmi horké. Malé děti by měly být pryč.

5. VYPNUTÍ

1. Přístroj vypnete tak, že uzavřete lahvový ventil (B).

!

i
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6. POKYNY K USCHOVÁVÁNÍ

Terasové topidlo vypněte a nechte vychladnout.  Zavřete ventil plynové láhve. Otáčením po směru 

hodinových ručiček povolte převlečnou matici A a odpojte od plynové láhve tlakový regulátor s 

plynovou hadicí. Vždy zkontrolujte, zda není poškozené těsnění.

POZOR: Zjistíte-li při zkoušce těsnosti poškození nebo budete-li mít na něj podezření (ods-

tavec III), obraťte se na nejbližší distribuční nebo plnicí stanici.

POZOR: Láhev s kapalným plynem uchovávejte na dobře větraném místě nad zemí.

Terasové topidlo skladujte v suchu.

7. EKOLOGICKÉ INFORMACE A ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Vysloužilé terasové topidlo rozeberte na součástky. Roztřiďte na kov, plast, obal a kompletní hořák 

a odevzdejte k recyklaci.

8. PORUCHY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ

CHYBA: Terasové topidlo nezažíhá.

NÁPRAVA: Terasové topidlo je vybaveno pojistkou proti převrhnutí, ve které je kulička, která v 

důsledku přepravy pravděpodobně blokuje přívod plynu. Přívod plynu odblokujete tak,  

že hlavou hořáku trochu zatřesete, tak aby se kulička vrátila do výchozí polohy a ne 

bránila řádnému přívodu plynu.

!

i
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9. TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL: 

DRUH PLYNU:  

ELEGANCE 

JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON (HS): max. 8 kW
PŘIPOJOVACÍ HODNOTA: max. 582 g/h

 

Stát Kategorie mbar Jet značení (mm)

BE, GB I3+ Ø 1,45

HR, SE Ø 1,45

Ø 1,45

10. ZÁRUKA A SERVISU

Na funkci přístroje poskytujeme dvouletou záruku. Právo na uplatnění záruky je však podmíněno řádným 

zacházením s přístrojem a předložením oficiálního dokladu o datu koupě. Technické změny a změny ba-

revného provedení vyhrazeny.

Záruka zaniká po uplynutí záruční doby, nebo ihned, pokud nezávisle úpravy na zařízení byly provedeny. V 

složek, které byly uzavřené od výrobce nebo jeho zástupce, musí být žádná manipulace provádět!

Pokud je váš výrobek přes naše kontroly kvality by měl vykazovat vady, a pak vraťte jej prodejci 

nevrátila, ale dostat se do kontaktu přímo s Enders v kombinaci. 

SERVISNÍ: 

11. VÝROBCE

Enders Colsman AG
Brauck 1
D-58791 Werdohl
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12. Obsah dodávky

Nejprve odstraňte ochrannou fólii (pokud existuje), z plechových dílů.!

DZ

Y
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1. WAS SIE BENÖTIGEN

Die Anleitung ist für zukünftige Fälle aufzubewahren.
Bevor Sie Ihren Terrassenheizer in Betrieb nehmen, lesen Sie die Bedienungsanleitung
sorgfältig durch. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Material und

-

Gasdruckreglers!

ACHTUNG:
Um Schnittverletzungen vorzubeugen, müssen Sie während der Montage Sicherheits-!

i
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2.

ACHTUNG: Nur im Freien oder gut belüfteten Räumen verwenden. (Bei einem gut be-

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

 Der Terrassenheizer darf nur zu Heizzwecken verwendet werden.
 

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

 

nungsgefahr) sowie dem gelagerten Terrassenheizer fernzuhalten.
 

 

auf.
 

aufgestellt werden.
 Das Gerät muss auf eine ebene und feste Unterlage ge-

stellt werden.
 Flüssiggasflaschen vor starker Sonneneinstrahlung 

schützen.
 

Terrasse, Bierzelte u. ä.).
 Während des Betriebes muss ein sicherer Abstand zu 

brennbaren Materialien und Stoffen eingehalten wer-
den. Der Abstand in Strahlrichtung zwischen strah-
lender Fläche und brennbaren Stoffen darf 2 m nicht 
unterschreiten. 

 Die übrigen Abstände zu brennbaren Stoffen dürfen 1 m 
nicht unterschreiten.

 

oder auschalten.
 

zusätzliche Dichtung verwenden.
 Der Terrassenheizer darf nur über einen zwischen-

geschalteten Druckregler mit einem zulässigen Aus-
gangsdruck, (siehe Geräteschild und werkseitige Ein-
stellung), betrieben werden.

1 m

1 m

Decke

!
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dem Flaschenbehälter entfernt werden.
 Der Gasschlauch darf nicht geknickt werden.
 Die Belüftungsöffnungen des Behältermantels für die Gasflasche dürfen nicht abgedeckt werden. 

 

 Die Gasflasche muss sich während des Betriebes des Gerätes immer im dafür vorgesehenen 
Behältermantel befinden.

 -
tage Sicherheitshandschuhe.

 

 

 

 

 Der Gasschlauch und der Druckregler sind von einem Fachbetrieb in Abständen von 5 Jahren 

 Bei Beschädigungen des Gasschlauchs ersetzen sie diesen durch einen Gasschlauch gleicher 

 Im Falle einer Gasundichtheit darf das Gerät nicht verwendet werden. Wenn es im Betrieb 

angezogen werden.

3. ANSCHLUSS DES GERÄTES AN DIE GASFLASCHE

 

 

 

 

Seifenlauge).

A Überwurfmutter

B Flaschenventil

C Flaschenventilgewinde

D Schlauch ( , Ø 8 mm)

E Ausgang

Y

Z Druckregler (EN 1 )

A E

D

Z

C

B

Abbildung 2.
Y



13

ELEGANCE 

ANSCHLUSS GASFLASCHE

-
-

gende Bedienungsanleitung des Gasdruckreglers.

1.
2. -

beschädigt werden kann und somit die Dichtheit nicht mehr gewährleistet ist.
3. Die Schlauchleitung (D) ist mit dem Druckregler-Ausgang (E) zu verbinden und mit Hilfe der

4.

-
ches auf. Die Dichtheit ist sichergestellt, wenn sich keine Blasenbildung zeigt.

-
strömendes Gas entzünden kann!!

!
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4. INBETRIEBNAHME UND GEBRAUCH

ACHTUNG
am Brenner eintreten. Dies ist kein Fehler am Gerät und kein Grund zur Beunruhigung.
Halten Sie immer ausreichend Abstand zum Brenner.

1. Öffnen Sie das Flaschenventil.
2.

-

3.

-

5. AUSSCHALTEN

1.

!

i
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6. AUFBEWAHRUNGSHINWEISE

 

-

Für die Lagerung des Terrassenheizers wählen Sie einen trockenen Ort.

7. UMWELTHINWEIS UND ENTSORGUNGSMASSNAHMEN

-
wertung.

8. STÖRUNG UND ABHILFE

FEHLER:  Ihr Terrassenheizer zündet nicht.

ABHILFE:  
 
 

!

i
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9. TECHNISCHE DATEN

MODELL: 
HERSTELLER ART.-NR.: 
GASART: 

ELEGANCE 
9376

NENNWÄRMEBELASTUNG (HS): max. 8 kW
ANSCHLUSSWERT: max. 582 g/h
HÖHE: 

Länder Kategorie mbar Düsenkennzeichnung (mm)

BE, GB I3+ Ø 1,45

HR, SE Ø 1,45

Ø 1,45

10.

 
 

können wir eine schnelle Reklamationsbearbeitung gewährleisten.

SERVICE: 

11. HERSTELLER

Enders Colsman AG
Brauck 1
D-58791 Werdohl
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12. LIEFERUMFANG

Entfernen Sie zuerst die Schutzfolie (sofern vorhanden) von den Blechteilen.!

DZ

Y
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1.

Lisez soigneusement le manuel d‘utilisation avant de mettre en fonctionnement votre

!

i
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2.

UTILISATION CONFORME

 

 

 

 

 

 

bureaux ou des locaux similaires
 

 

 

 

 

 

 

ge usine).
 

ou de l éau savonneuse).
 

 

 

1 m

1 m

M
ur

!
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 -
-
 

3.

 

  

 

 

gaz ou l´eau savonneuse).

A Ecrou-raccord

B

C Filet de valve de bouteille

D

E Douille de sortie

Y Collier de serrage

Z

A E

D

Z

C

B

Illustration 2.
Y



21

ELEGANCE 

1.
2.

-

3.

4.

!

!
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4. MISE EN MARCHE ET UTILISATION

ATTENTION: -

1. Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz.
2. -

3.

REMARQUE : 

5.

1.

!

i
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6.

 

fournisseur.

7.

8.

PANNE : 

SOLUTION :  
 
 

!

i
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9.

CHARGE THERMIQUE NOMINALE (HS) : max. 8 kW
max. 582 g/h

HAUTEUR : 

Pays Catégorie mbar

BE, GB I3+ Ø 1,45

HR, SE Ø 1,45

Ø 1,45

10.

-

-

SERVICE: 

11. FABRICANT

Enders Colsman AG
Brauck 1
D-58791 Werdohl
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12.

-!

DZ

Y
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4. 30
5. TURNING OFF 30
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7. 31
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10. 32
11. MANUFACTURER 32
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13. 42

1. WHAT YOU NEED

regulator!

CAUTION:

!

i
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2.

CAUTION:

INTENDED USE

 

 The device must be installed according to these instructions.

GENERAL SAFETY NOTES

 

during use (risk of burning) as well as when it is in storage.
 

head.
 

 

 

 

 

must also be well ventilated (roofed terrace, beer tents 
etc).

 

stance from combustible materials. The distance bet-
ween the heat source and the combustible materials 
must not be less than 2 m in the direction of radiation. 
Distance in other directions to combustible materials 
must not be less than 1 m.

 Secure the device against falling over or switch it off in 
high winds.

 Check that the sealants on the regulator valve are in 

 

 

 

must be turned off and the gas canister must be remo-
ved from the canister holder.

 The gas hose must not be bent.

1 m

1 m

!
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 The ventilation holes on the container sleeve of the canister must not be covered. It is  

 Never move the device when it is switched on (risk of burning).
  

container sleeve.
 -

 

  

 In case of malfunction, the regulator valve should be closed.
 

is changed.
 

 

 

 

3.

 

 

 

 

A Union nut

B Regulator valve

C Canister valve

D Hose ( , Ø 8 mm)

E

Y

Z

A E

D

Z

C

B

Illustration 2.
Y
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CONNECTING THE GAS CANISTER:

1. Check that all sealants are intact before turning on the device.
2.

3.
4. -

-

leaking gas!!

!
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4.

CAUTION: 
-

tance to the burner.

1.
2.

3.

NOTE:
-

5. TURNING OFF

1. To switch of the device, close the regulator valve.

!
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6.

-

7.

8. MALFUNCTIONS AND SOLUTIONS

PROBLEM: 

SOLUTION:  
 
 

!
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9. TECHNICAL DETAILS

MODEL : 

NOMINAL THERMAL STRESS (HS): 

HEIGHT:  

Countries Category mbar

BE, GB I3+ Ø 1,45

HR, SE Ø 1,45

Ø 1,45

10.

-

the right to make technical and colour-related changes.

-

SERVICE: 

11. MANUFACTURER

Enders Colsman AG
Brauck 1
D-58791 Werdohl

ELEGANCE 
GB: 9376830/ 937685
Propan/Butan (G31/G30)
max.         8 kW
max.  5 82 g/h
approx.     220 cm
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   SADRŽAJ STR.

1. ŠTO VAM JE POTREBNO 34
2. VAŽNE NAPOMENE U VEZI SIGURNOSTI 35
3. PRIKLJUČIVANJE UREĐAJA NA PLINSKU BOCU 36 

4. STAVLJANJE U POGON I UPOTREBA 38
5. ISKLJUČIVANJE 38
6. UPUTE ZA ČUVANJE UREĐAJA 39
7. UPOZORENJA VEZANA UZ OKOLIŠ I MJERE ZBRINJAVANJA 39
8. KVAROVI I POMOĆ 39
9. TEHNIČKI PODACI 40
10. JAMSTVO/SERVIS 40
11. PROIZVOĐAČ 40
12. OPSEG ISPORUKE 41
13. KORACI SASTAVLJANJA 42 

1. ŠTO VAM JE POTREBNO

Spremite ove upute za slučaj da Vam zatrebaju u budućnosti.

Prije nego pustite u rad svoju grijalicu za terase, pažljivo pročitajte upute za rukovanje.

Osobito pripazite na sigurnosna upozorenja. Materijal i izrada grijalice su takvi da su kod

namjenske upotrebe isključene smetnje u radu. Također obratite pozornost na posebno

priložene upute regulatora tlaka plina!

POZOR:

Tijekom montaže nosite zaštitne rukavice kako biste spriječili nastanak posjekotina! Neka 

vam kod montaže pomogne još jedna osoba! !

i
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2. VAŽNA SIGURNOSNA UPOZORENJA

POZOR: Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenim prostorijama. (U dobro

prozračenoj prostoriji barem 25 % okolne površine mora biti otvoreno. Okolna površina

čini zbroj svih zidnih površina.) Uređaj se instalira, a boca s tekućim plinom skladišti u

skladu s važećim propisima.

NAMJENSKA UPOTREBA

 Grijalica za terase smije se koristiti samo u svrhu grijanja.

 Uređaj se mora instalirati prema ovim uputama.

OPĆA SIGURNOSNA UPOZORENJA

 Djecu treba držati podalje za vrijeme montaže (sitni dijelovi koje dijete može progutati) i upotre-

be (opasnost od opeklina), kao i od uskladištene grijalice za terasu.

 Plastične vrećice koje čine materijal za pakiranje ne smiju se zavrtati zbog opasnosti od 

gušenja.

 Čuvajte bocu s ukapljenim plinom na dobro prozračenom mjestu, iznad površinskog sloja zemlje.

 Grijalica za terase se ne smije postavljati u stambenim, podrumskim i uredskim prostorijama 

ili sličnim prostorijama.

 Uređaj treba smjestiti na ravnu i čvrstu podlogu.

 Zaštitite boce s ukapljenim plinom od jakog Sunčevog 

zračenja.

 Mjesto montaže mora imati instalirano nazivno toplin-

sko opterećenje grijalice za terasu u minimalnom volu-

menu od 20 m3 po 1kW i biti dobro prozračeno (natkri-

vena terasa, pivnice pod šatorom i sl.)

 Uređaj za vrijeme rada mora biti na sigurnom razmaku 

od gorivih materijala i tvari. Razmak u smjeru mlaza 

između površine od koje dolazi mlaz i gorivih tvari ne 

smije biti manji od 2 m.

 Ostale gorive tvari ne smiju biti na razmaku manjem od 1 m.

 U slučaju jakog vjetra, osigurajte uređaj od prevrtanja 

ili ga isključite.

 Prije svakog stavljanja u pogon provjerite jesu li brtve 

na ventilu boce na svojem mjestu i u ispravnom stanju 

(bez oštećenja). Ne koristite dodatnu brtvu.

 Grijalica za terasu smije raditi samo preko regulatora 

tlaka u međuspoju te s dozvoljenim izlaznim tlakom 

(vidi natpis na uređaju i tvorničke postavke).

 Nakon montaže potrebno je provjeriti jesu li svi spo-

jevi nepropusni. Za to upotrijebiti sredstvo koje stvara 

pjenu (npr. sprej za kontrolu curenja plina ili sapunsku 

lužinu).

 

1 m

1 m

Strop

!
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 Na gumenoj cijevi za plin ne smije biti pukotina.

 Ventilacijski otvori na plaštu spremnika za plinsku bocu ne smiju biti prekriveni. Tako bi se plin 

koji bi eventualno istjecao sakupljao u spremniku, što bi predstavljalo opasnost od eksplozije.

 Nikada ne pomičite uređaj dok radi (opasnost od opeklina).

 Plinska boca se tijekom rada uređaja uvijek mora nalaziti u za to predviđenom plaštu sprem-

nika.

 Da biste spriječili posjekotine na eventualno oštrim rubovima, nosite zaštitne rukavice prilikom 

montaže.

 Koristite samo one vrste plina i plinskih boca koje je naveo proizvođač!

 Radove na popravku i održavanju dijelova plinske tehnike na uređaju smije provoditi samo za 

to ovlašteno stručno osoblje.

 U slučaju kvara uvijek odmah zatvorite ventil (B) na plinskoj boci.

 Provjerite ima li na gumenoj cijevi za plin pukotina i oštećenja barem jednom mjesečno te svaki 

put kada mijenjate plinsku bocu.

 Specijalizirana tvrtka mora provjeravati gumenu cijev za plin i regulator tlaka u razmacima od 

5 godina te ih zamijeniti najkasnije nakon 10 godina.

 Ako je gumena cijev za plin oštećena, zamijenite je gumenom cijevi za plin iste kvalitete i duljine 

koja ne smije prekoračiti 150 cm.

 Uređaj se ne smije koristiti u slučaju propuštanja plina. Dok je uređaj u pogonu, dovod plina 

mora biti zatvoren. Provjerite uređaj prije ponovnog korištenja i zamijenite oštećene dijelove. 

Pritegnite eventualno labave spojeve.

3. PRIKLJUČIVANJE UREĐAJA NA PLINSKU BOCU

ZA PRIKLJUČIVANJE UREĐAJA POTREBNI SU SLJEDEĆI DIJELOVI

 kupovni propan/butan - boca s ukapljenim plinom ( )

 fiksno podešeni regulator tlaka, 1,5 kg/h, prikladan za korištenu plinsku bocu, pogonski tlak 

30 mbara

 Oplašteni vod duljine 1 0 cm (priložen)

 priznati sprej za detektiranje pukotine ili sredstvo za pjenjenje (npr. sprej za kontrolu plina ili 

sapunska lužina)

A Matica plašta

B Ventil boce

C Navoj ventila boce

D Gumena cijev ( , Ø 8 mm)

E Izlazni navoj

Y Spona

Z Regulator tlaka (EN 1 )

A E

D

Z

C

B
Y
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PRIKLJUČIVANJE PLINSKE BOCE

POZOR: Uređaj ne smije raditi bez regulatora tlaka plina. Podaci o plinskom tlaku koji 

vrijede za pojedinu zemlju nalaze se na označnoj pločici. Uz to obratite pozornost i na po-

sebno priložene upute za rukovanje regulatorom tlaka plina!

1. Prije priključivanja provjerite ima li oštećenja na brtvama.

2. Spojite maticu plašta (A) regulatora tlaka (Z) s navojem ventila boce (C) ručnim zavrtanjem

ulijevo. Ne koristite nikakav alat, budući da tako možete oštetiti brtvu ventila na boci, pa tako

nepropusnost više neće biti zajamčena.

3. Spojite crijevo (D) za dobavu plina regulatora (E) tlaka u spojnicu (y).

4. Provjeriti nepropusnost svih spojeva dok je ventil boce otvoren (B). Molimo da u tu svrhu upo-

trijebite priznati sprej za detektiranje pukotina ili sredstvo za pjenjenje (npr. sprej za kontrolu

plina ili sapunsku lužinu). Nanesite sredstvo na spojna mjesta gumene cijevi. Nepropusnost je

postignuta ako ne dođe do stvaranja mjehurića.

POZOR: Najstrože je zabranjeno ispitivanje nepropusnosti uz otvoreni plamen, budući da 

plin koji istječe može planuti!

POZOR: ijenjajte bocu s ukapljenim plinom u dobro prozračenoj prostoriji, na udaljenosti 

od otvorenog plamena (svijeće, cigarete, drugi uređaji s otvorenim plamenom, ...)! 

!

!



38

HR 

G

F

4. STAVLJANJE U POGON I UPOTREBA

POZOR: Kod paljenja i kod isključivanja uređaja može doći do laganog praskanja na pla-

meniku. To ne predstavlja grešku na uređaju i zbog toga se ne treba uznemiravati. Uvijek

budite na dovoljnom razmaku od plamenika.

1. Otvorite ventil na boci.

2. Utisnite gumb za regulaciju (F) - u postavkama mali simbol s plamenom - do graničnika i ist-

odobno više puta pritisnite piezo paljenje (G). Nakon paljenja držite gumb za regulaciju pritis-

nut još oko 10 sekundi kako biste aktivirali osigurač paljenja. Ako se, iznimno, piezo upaljač ne

upali nakon 4-5 pokušaja

3. aktiviranja, ponovite postupak nakon otprilike 2 minute.

NAPOMENA: Uređaj se može upaliti i bočno kroz žarnu rešetku pomoću drugih sredstava 

za paljenje (žarna šipka, šibica). I ovdje pazite na siguran razmak od plamenika! Oprez, 

dostupni dijelovi mogu biti vrlo vrući. Malu djecu držati podalje.

5. ISKLJUČIVANJE

1. Da biste isključili uređaj, zatvorite ventil na boci (B).

!

i
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6. UPUTE ZA ČUVANJE UREĐAJA

Provjerite je li grijalica za terasu isključena i ohlađena. Skinite regulator tlaka s gumenom cijevi 

za plin s plinske boce, tako što ćete maticu plašta A (vidi Točku 3.) otpustiti u smjeru kazaljke na 

satu. Uvijek provjerite ima li oštećenja na brtvi.

POZOR: Ako prilikom provjere nepropusnosti utvrdite oštećenje ili samo sumnjate u njega 

(odjeljak 3.), obratite se prodajnom mjestu ili stanici za punjenje. 

POZOR: Čuvajte bocu s ukapljenim plinom na dobro prozračenom mjestu, iznad površinskog 

sloja zemlje. 

Odaberite suho mjesto za skladištenje grijalice za terasu.

7. UPOZORENJA VEZANA UZ OKOLIŠ I MJERE ZBRINJAVANJA

Ako grijalicu za terasu odlažete u otpad, rastavite je na sastavne dijelove. Reciklirajte zasebno 

metale, plastiku, ambalažni materijal i kompletni plamenik.

8. KVAROVI I POMOĆ

GREŠKA:   Vaša se grijalica za terasu ne pali.

POMOĆ: Grijalica za terasu ima pregibni osigurač u kojem kuglica tijekom transporta može  

zatvoriti dovod plina. Da biste otvorili dovod plina, malo protresite glavu plamenika  

da bi kuglica ponovno dospjela u početnu poziciju, kako biste postigli ispravan dovod  

plina.

!
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9. TEHNIČKI PODACI

MODEL: ELEGANCE 

BR. ARTIKLA PROIZVOĐAČA.: 937623

VRSTA PLINA: Propan / Butan (G31/G30)

NOMINALNO TOPLINSKO OPTEREĆENJE:  max. 8 kW

PRIKLJUČNA VRIJEDNOST: max. 582 g/h

VISINA: oko 220 cm

Zemlje Kategorija mbara Oznaka mlaznice (mm)

BE, GB I3+ Ø 1,45

HR, SE Ø 1,45

Ø 1,45

10. JAMSTVO/SERVIS

Preuzimamo jamstvo na rad uređaja u trajanju od 2 godine. Preduvjet za jamstvene činidbe je ispravno 

postupanje s uređajem i službena potvrda datuma kupnje. Pridržavamo pravo na tehničke izmjene i 

promjenu boje.

Jamstvo prestaje po isteku jamstvenog roka ili odmah, ako je kupac na svoju ruku vršio izmjene na 

uređaju. Ne smije se manipulirati komponentama koje je zapečatio proizvođač ili njegov zastupnik!

Ako na Vašem uređaju, unatoč našim kontrolama kvalitete, ima grešaka, molimo da ga NE vraćate u 

maloprodaju, već stupite direktno u kontakt s Endersom. 

SERVIS: 

11. PROIZVOĐAČ

Enders Colsman AG
Brauck 1

D-58791 Werdohl
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