
                                                                                   Návod k obsluze
V553 - Topení plynové na kartuše 1,3Kw

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k
uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek
předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu
kdykoliv přečíst!

Popis:
Rozsah použití ohřívače

- Kempování
- Horolezectví/ použití v horách
- Rybaření
- Jiné venkovní aktivity

Části ohřívače
1. Rukojeť
2. Panel
3. Drátěný rám
4. Keramický plát
5. Kryt plynové bomby
6. Deska ovládacího knoflíku
7. Ovládací knoflík
8. Tlačítko plynové kartuše
9. Orientace
10. Tažný kroužek

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit 

• Nenaplňujte plyn do prázdné plechovky.

• Neskladujte jednotku ani kazetu v uzavřených prostorách.

• Při výměně kazety zkontrolujte, zda je před výměnou prázdná (protřepejte). 

• Zásobníky je třeba měnit na dobře větraném místě, mimo všechny zdroje zapálení, jako je 
otevřený plamen, piloty, elektrické vedení a mimo jiné.

Použití:
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1. Stiskněte plynový uzávěr směrem dolů a zajistěte jej.
2. Otočte seřizovacím knoflíkem doprava až doleva do polohy zapalování, dokud zapalování 
nezapadne.

Návod k použití

Při používání věnujte pozornost následujícím položkám:
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1. Nepoužívejte ohřívač k sušení oděvů nebo hořlavých předmětů. V takovém 
případě může dojít k požáru nebo jinému popálení.

2. Když používáte ohřívač, nezakrývejte jej. 

3. Při používání nebo po vypnutí ohřívače se nedotýkejte horkých částí, jako je panel, 
drátěný rám, keramická deska, dokud se ohřívač neochladí.

4. Nepoužívejte ohřívač k vaření pokrmů.

5. Nepečte jídlo na ohřívači.

6. Nepoužívejte ohřívač v nevětrané místnosti, může způsobit nadměrné dýmení, vdechnutí 
kouře či požár.

7. Po vyčerpání plynové nádoby nevyhazujte použitou plechovku do otevřeného ohně. Může 
způsobit výbuch. Než ji vyhodíte, nezapomeňte do plynové nádoby udělat otvor. 

8. Drážka kontejneru musí být osazena podle výše uvedeného obrázku!

Rozlišení a odstranění poruch a závad
Fenomén/ 
Příčinná 
souvislost 

 Nelze 
usadit 
plynovou 
kartuši 

Žádný
plyn 

 Únik 
plynu

 Malý 
plamen

Nerovnost 
plamene

 Nelze 
zapálit

Během 
používání 
plamen 
zhasne 

Likvidace

Ovladač se 
neotáčí do 
polohy 
„VYPNUTO“

x Otočte ovládací 
knoflík do polohy 
„OFF“ a znovu 
usaďte plynovou 
kartuši

Otevřené 
pojistné 
tlakové 
zařízení

x x x Dodržujte pokyny k 
tlakovému 
bezpečnostnímu 
zařízení

Porucha 
ovládacího 
knoflíku

x x x x  Odeslat na opravu

Vnitřní trubka 
ucpaná 

x x x Odeslat na opravu

Správné 
vložení 
plynové 
kartuše

x x x x   Srovnejte otvor 
plynové kazety s 
výčnělkem

Hořák 
zablokován

x x x Vyčistěte železným 
kartáčem

Skloněný nebo
rezavý 
elektronický 
zapalovač

x Vyčistěte od nečistot

Žádný plyn x x x x  x Vyměňte plyn v 
plynové kartuši

Nevytažený 
pojistný 
kroužek 

x  Vytáhněte pojistný 
kroužek

Denní kontrola a údržba:
1) Pokud ohřívač a plynovou vložku nepoužíváte, oddělte jej
2) Neodšroubovávejte a znovu nemontujte ohřívač

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 



Pokud ohřívač nepoužíváte delší dobu:
1) Ujistěte se, že ohřívač neobsahuje plíseň ani rez. Udržujte ji v suchu a čistotě.
2) Po vychladnutí vložte ohřívač do pouzdra a uložte jej na suché místo.
3. Ohřívač a plynovou vložku uchovávejte odděleně.

Specifikace
Spotřeba paliva  Palivo  Jmenovitý výkon  Velikost vstřikovače
90 g/h  butanový plyn  1,3 kW  0,44Φ
Zapalovací elektrické 
piezo 

 velikost: 292x265x190mm  hmotnost 2kg

DŮLEŽITÉ
-Tato kategorie spotřebičů je butan s přímým tlakem a měla by být používána pouze s 
plynovou kartuší s butanem (model MaxSun: BD-220) nebo alternativou, která je kompatibilní 
s normou EN417.
-Pokus o montáž jiných typů plynových nádob může být nebezpečný.
-Použité kazety bezpečně zlikvidujte. Nikdy nepropichujte ani nelikvidujte v ohni.
-Při výměně nebo vyjímání kazety zkontrolujte, zda jsou těsnění (mezi kazetou a zařízením) na
svém místě a v dobrém stavu.
-Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený nebo má opotřebená těsnění, nepoužívejte 
přístroj, který teče, je poškozený nebo nefunguje správně.
- Pokud je na vašem spotřebiči netěsnost (zápach plynu), vyneste ho ven okamžitě, na dobře 
větrané místo, kde lze únik detekovat a zastavit. Pokud chcete zkontrolovat únik, proveďte to 
venku. 
-Nepokoušejte se detekovat netěsnosti pomocí plamene, použijte mýdlovou vodu.

UPOZORNĚNÍ
1. Nestříkejte aerosoly v blízkosti této jednotky, když je v provozu.
2. Nenechávejte jednotku během provozu bez dozoru.
3. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený nebo má opotřebená těsnění.
4. Nedotýkejte se hořáku, cívky atd. Bezprostředně po použití nebo během používání.
5. Tento spotřebič musí být provozován na vodorovném povrchu.
6. Tento spotřebič používejte mimo hořlavé materiály a v minimální vzdálenosti 30 cm od 
sousedních povrchů (zeď, strop)

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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