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BRĪDINĀJUMS
Instrukcijas norādījumu neievērošana rada bīstamas ugunsnelaimes vai 
sprādziena risku.
Patērētājs ir atbildīgs par terases gāzes sildītāja pareizu montāžu, uzstādīšanu 
un apkopi. Šīs rokasgrāmatas norādījumu neievērošana var izraisīt ievainojumus 
un/vai īpašuma bojājumus.
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STOLLAR IESAKA VISPIRMS RŪPĒTIES PAR DROŠĪBU

Pēc katras balona atkārtotas uzpildes pār-
baudiet savienojumus, lai atrastu iespējamās 
noplūdes.

Nekādā gadījumā nemeklējiet noplūdes ar 
aizdegtu sērkociņu vai atklātu liesmu.

Neuzglabājiet un nelietojiet benzīnu vai citus 
viegli uzliesmojošus tvaikus un šķidrumus šīs 
vai jebkuras citas ierīces tuvumā.

Nevienu sašķidrinātās gāzes balonu, kas nav 
pieslēgts lietošanai, nedrīkst uzglabāt šīs vai 
jebkuras citas ierīces tuvumā.

JŪSU DROŠĪBAI 
Ja jūtama gāzes smaka:

Izslēdziet gāzes padevi no balona.

Nodzēsiet visas atklātās liesmas; nedarbiniet 
nekādu elektroierīci.

Izvēdiniet teritoriju.

Pārbaudiet iespējamās noplūdes atbilstoši 
norādījumiem šajā rokasgrāmatā.

Ja smaka saglabājas, nekavējoties sazinieties ar 
mazumtirgotāju vai gāzes piegādātāju.

BRĪDINĀJUMS
Šīs ierīces lietošana noslēgtās zonās 
var būt bīstama un ir AIZLIEGTA.
Šī izstrādājuma lietošana noslēgtā 
zonā var izraisīt ievainojumus, nāvi 
vai īpašuma bojājumus.
Pirms šīs ierīces lietošanas izlasiet 
norādījumus. Ierīce ir jāuzstāda 
atbilstoši norādījumiem un vietējo 
normatīvo aktu prasībām.
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BRĪDINĀJUMS
Paredzēta lietošanai ārpus telpām 
vai labi ventilētās vietās.
Labi ventilētajā vietā 
ir jābūt vismaz 25% 
atklātas virsmas 
laukumam. 
Virsmas laukums ir sienu virsmu 
summa.  

Nelietojiet sildītāju sprādzienbīstamā atmosfērā.

Novietojiet sildītāju drošā attālumā no vietām, kur 
tiek uzglabāts benzīns vai citi viegli uzliesmojoši 
šķidrumi vai tvaiki.

Pirms lietošanas pārbaudiet šļūtenes, regulatorus, 
aizdegli vai degli, lai atrastu iespējamos bojājumus.

Nepārvietojiet sildītāju, kamēr to darbināt. 

Pirms ierīces pārvietošanas noslēdziet regulato-
ra gāzes balona vārstu.

Pirms sildītāja pārvietošanas atvienojiet sašķid-
rinātās gāzes balonu.

Nekādi nemēģiniet ierīci pārveidot. 
Piemērs: Sildītāja lietošana bez virsējā pārsega-at-
starotāja vai starojuma sieta.

Ierīci nedrīkst lietot pagrabā vai virs zemes.

Vienmēr to novietojiet uz cietas un līdzenas 
virsmas.

Vienmēr nodrošiniet atbilstošu ventilāciju.

Nekādā gadījumā nenomainiet un neaizvietojiet 
regulatoru ar jebkādu citu regulatoru, izņemot 
rūpnīcas ieteikto.

Netīriet sildītāju ar ugunsnedrošiem vai korozīviem 
tīrīšanas līdzekļiem.
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PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
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STOLLAR IESAKA VISPIRMS RŪPĒTIES PAR DROŠĪBU LV

Nekrāsojiet starojuma sietu, vadības paneli vai 
virsējo pārsegu-atstarotāju.

Visas noplūdes pārbaudes ir jāveic ar ziepjūdeni. 
Nekādā gadījumā nemeklējiet noplūdes ar 
atklātu liesmu!

Kad nelietojat sildītāju, sašķidrinātās gāzes balo-
nam un regulatoram ir jābūt noslēgtiem.

Nelietojiet ierīci lietū, sildītāja darbības laikā neļau-
jiet šķidrumam uzšļakstīties uz stikla caurules.

Bērniem ir jābūt drošā attālumā no sildītāja, 
nepieļaujiet sildītāja apgāšanos, jo stikla caurules 
saplīšana var radīt ievainojumu risku. 

Šī sildītāja drošai darbināšanai ir jābūt turpmāk 
norādītajām atstarpēm starp ierīci un citiem priekš-
metiem. Ir svarīgi, lai ierīce atrastos šādā attālumā 
no ugunsnedrošiem materiāliem: 
Minimālais attālums līdz ugunsnedrošiem 
priekšmetiem: augšpusē: 61 cm, sānos: 60 cm

Vismaz reizi gadā pārbaudiet ierīci, lai atrastu tajā 
zirnekļus, to tīklus vai citus kukaiņus.

JŪSU DROŠĪBAI 
Nekavējoties pārbaudiet sildītāju šādos 
gadījumos:

Jūtama gāzes smaka.

Sildītājs neuzkarst līdz paredzētajai tempera-
tūrai.

Lietošanas laikā deglis rada plaukšķu troksni 
(vāji plaukšķi ir normāla parādība, kad degli 
nodzēšat pēc lietošanas).

Ja sajūtat gāzes smaku, nekavējoties noslēdziet 
vārstu. Ja smaka ir joprojām jūtama, nekavējoties 
sazinieties ar mazumtirgotāju vai gāzes piegādā-
tāju.

Propāna šļūtene ar regulatora bloku ir jānovieto 
tā, lai novērstu cilvēku paklupšanu vai nepieļautu 
šļūtenes nejaušus bojājumus.

Bērniem un pieaugušajiem ir jāapzinās virsmas 
augstas temperatūras radīto risku un jāatrodas 
drošā attālumā, lai novērstu apģērba degšanu vai 
uzliesmošanu.

Sildītāja tuvumā ir rūpīgi jāuzmana mazi bērni.

Drēbes vai citus ugunsnedrošus materiālus nedrīkst 
piekārt pie sildītāja vai novietot uz sildītāja vai tā 
tuvumā.

Jebkurš aizsargs vai cita aizsargierīce, kas tika 
demontēts sildītāja tehniskajā apkopē, pirms darbi-
nāšanas ir jāsamontē atpakaļ.
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Uzstādīšana un remonts ir jāveic kvalificētam 
servisa speciālistam. Pirms lietošanas sildītājs ir 
jāpārbauda, un tīrīšana var būt nepieciešama vis-
maz reizi gadā vai pēc vajadzības. Sildītāja vadības 
nodalījumam, deglim un gaisa cirkulācijas ejām 
obligāti ir jābūt tīrām.

Ierīces lietošanas vietā nedrīkst atrasties uguns-
nedroši materiāli, piemēram, benzīns vai citi 
uzliesmojoši tvaiki un šķidrumi.

Netraucējiet degšanas un ventilācijas gaisa plūsmu. 

Neaizklājiet balona korpusa ventilācijas 
atveres.

Balona kameras ventilācijas atverei ir jābūt brīvai 
un nenosprostotai ar gružiem. Vismaz reizi gadā 
pārbaudiet ierīci, lai atrastu tajā zirnekļus, to tīklus 
vai citus kukaiņus.

PIEBIlDE

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet turpmāk minētos drošī-
bas noteikumus:

Kad nomaināt balonu, ierīce ir jābūt novietotai 
labi vēdinātā vietā, drošā attālumā no jebkādiem 
aizdegšanās avotiem (svecēm, cigaretēm, citām 
liesmu radošām ierīcēm utt.).

Lietošanas laikā nesavērpiet elastīgos cauruļvadus. 
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nelietojiet ierīci vietā, kur var 
rasties ugunsgrēka iespēja. 

BRĪDINĀJUMS
Ierīci drīkst lietot TIKAI ārpus telpām.

BRĪDINĀJUMS
Fiksēto ierīču uzstādīšanu drīkst 
veikt tikai kompetenti speciālisti un 
atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem. 
Regulāri pārbaudiet gāzes šļūteni un, ja 
nepieciešams, to nomainiet.

BRĪDINĀJUMS
Šai ierīcei ir nepieciešams regulators. 
Konsultējieties ar savu gāzes 
piegādātāju. 
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STOLLAR IESAKA VISPIRMS RŪPĒTIES PAR DROŠĪBU

JŪSU DROŠĪBAI 
Ja jūtama gāzes smaka:

Noslēdziet gāzes padevi ierīcei.

Nodzēsiet visas atklātās liesmas.

Ja smaka joprojām ir jūtama, nekavējoties sazi-
nieties ar gāzes piegādātāju vai inženieri.

Par degmateriāliem uzskatāms koks, presēts 
papīrs, augu šķiedras, plastmasa, organiskais stikls 
vai citi materiāli, kas var uzliesmot un degt. Šādi 
materiāli uzskatāmi par degmateriāliem pat tad, ja 
aizsargāti pret liesmu, apstrādāti ar antipirēnu vai 
nosegti ar apmetumu. Iespējams, papildu atstarpe 
būs jānodrošina stiklam, krāsotām virsmām vai 
citiem materiāliem, kurus var bojāt izstarotais vai 
konvekcijas siltums.

Šļūtenes komplekts ir pareizi jānovieto, lai novērstu 
cilvēku paklupšanu. Lietošanas un uzglabāšanas 
laikā nepieļaujiet šļūtenes saskari ar karstām virs-
mām vai asām malām. Pirms katras sildītāja lieto-
šanas reizes vizuāli pārbaudiet šļūtenes komplektu. 
Ja redzams pārmērīgs nodilums, nolietojums vai 
šļūtene ir sagriezta, tā ir jānomaina pirms sildītāja 
darbināšanas. Rezerves šļūtenes komplektu varat 
saņemt no ražotāja.

AIZLIEGTS lietot spiediena regulatoru vai šļūtenes 
komplektu, kas nav iekļauts ierīces komplektā vai 
kuru nav nodrošinājis jūsu gāzes piegādātājs. Re-
zerves spiediena regulatoram un šļūtenes komplek-
tam ir jābūt atbilstošam prasībām. Rezerves daļas 
varat saņemt no ražotāja vai vietējā tirdzniecības 
pārstāvja.
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Vārsta izplūdes atverei ir jābūt labā stāvoklī. Kad 
nelietojat balonu, noteikti uzlieciet tam putekļu 
vāciņu. Noplūdes pārbaude ar ziepjūdeni ir jāveic 
vienmēr, kad piestiprināt jaunu balonu. NEKĀ-
DĀ GADĪJUMĀ noplūdes pārbaudei nelietojiet 
sērkociņu.

Propāna balons ir jānoslēdz vienmēr, kad nelietojat 
sildītāju. Kad sildītājs ir jāuzglabā telpā, propāna 
balons ir jāatvieno no sildītāja un jāuzglabā atbil-
stoši sašķidrinātu gāzu uzglabāšanas un lietošanas 
standartam. (piemēram: nevis telpā, bet sausā un 
labi ventilētā vietā.)

Terases sildītājs ir izstrādāts ar vairākām drošības 
funkcijām, tostarp slēdzi, kas atslēdz gāzes padevi 
ierīces sagāšanās gadījumā.

Jebkāda sildītāja pārveidošana, kas nav aprak-
stīta uzstādīšanas norādījumos, var pasliktināt 
šīs ierīces drošību. Sevišķi ievērojiet turpmāk 
minētos norādījumus:

AIZLIEGTS saīsināt statņus;

AIZLIEGTS apiet termoelementa drošības 
funkciju;

AIZLIEGTS darbināt sildītāju bez atstarotāja.

Drēbes vai citus ugunsnedrošus materiālus nedrīkst 
piekārt pie sildītāja vai novietot uz sildītāja vai 
tā tuvumā. Virs statņiem var būt ļoti karsts. Lai 
novērstu apdegumus vai apģērba aizdegšanos, 
nepieļaujiet tiešu saskari ar šīm metāla virsmām.
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PATURIET ŠO ROKASGRĀMATU 
TURPMĀKĀM UZZIŅĀM

TEHNISKIE RAKSTURlIElUMI 

Gāzes sildītājs ar atklātu liesmu Stollar GFH550 the Garden Comfort

Siltuma atdeve 9,3 kW CE sertifikāta Nr. 845BS-0016

SAņēMēJA vALSTS kATEGorIJA SPIEdIENS

CZ, DK, EE, FI, IS, NL, NO, SE, LT, LV, SI, SK, CY, MT I3B/P 30 mbar

BE, ES, FR, GB, GR, IE, LU, IT, PT, CH I3+
Butāns: 28 – 30 mbar

Propāns: 37 mbar

AT, DE I3B/P 50 mbar

PL I3+ 37 mbar
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SILDĪTĀJA UZSTĀDĪŠANA LV

SILDĪTĀJA UZSTĀDĪŠANA
Stollar GFH 550 the Garden Comfort

DAĻU SARAKSTS

Nr. daļas nosaukums Skaits Attēls Piezīmes

1 Vidus plāksne 1
 

2 Skrūvgriezis 1
 

3 Apakšējā plāksne 1

 

4 Apakšējais balsts 4  

5 Augšējais balsts 4
 

6 Augšējā plāksne 1

 

7 Plāksnes pārsegs 1
 

Jau samontēts vidus 
plāksnē

8 Stikla caurule 1
 

9 Slāpētājs 1

 

Jau samontēts augšējā 
plāksnē 

10 Atstarotājs 1
 

11 Apakšējais aizsargs 4

 

12 Sērkociņa turētājs 1

13 Augšējais aizsargs 4
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SILDĪTĀJA UZSTĀDĪŠANA

Nr. daļas nosaukums Skaits Attēls Piezīmes

14 Fiksēšanas balstenis 4

 

15 Sāna panelis 3
 

16 Priekšējais panelis 1
 

Ķēde jau ir samontēta 
šajā panelī

17 Skrūve M5x8 54
 

Visas iepriekš ieskrūvētas 
atbilstošajās detaļās

18 Slēdzis 1

 

19 Ķēde 1  
Jau samontēta priekšējā 
panelī

20 Riteņu komplekts 1 

 

21 Balona siksna 2 
 

22 Regulators 1 

 

23 Šļūtene 1

SvARĪGI NOTEIKUMI PAR DROŠĪBU
Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai ārpus 
telpām.

Šo ierīci nedrīkst uzstādīt vai lietot telpās, ēkās, 
garāžās vai jebkādā citā noslēgtā vietā.

AIZLIEGTS likt priekšmetus uz šīs ierīces vai atbal-
stīt pret to.

AIZLIEGTS lietot vai uzglabāt uzliesmojošus mate-
riālus pie šīs ierīces.

Bērni un pieaugušie ir jābrīdina par virsmu augsto 
temperatūru, apdegumu un apģērba aizdegšanās 
radītajām briesmām.

Sildītāja tuvumā ir rūpīgi jāuzmana bērni.

•
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NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nepiekariet neko pie ierīces, 
tostarp apģērbu vai citus ugunsnedrošus priekš-
metus.

AIZLIEGTS darbināt šo ierīci, ja tā nav pilnībā 
samontēta ar atstarotāju paredzētajā vietā.

Aizliegts smidzināt aerosolus pie šīs ierīces, kamēr 
tā darbojas.

Uzstādīšana un remonts ir jāveic kvalificētam 
servisa speciālistam. Ierīce ir jāpārbauda pirms 
lietošanas, un vismaz reizi gadā to jāpārbauda kva-
lificētam speciālistam. Iespējams, būs nepiecieša-
ma biežāka tīrīšana. Sildītāja vadības nodalījumam, 
degļiem un gaisa cirkulācijas ceļiem obligāti ir 
jābūt tīriem.

Spēcīgā vējā nepieļaujiet ierīces sagāšanos. 

•
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SILDĪTĀJA MONTĀŽA LV

Nepieciešamie rīki:

1 skrūvgriezis ar krustveida galvu, 1 regulējama uz-
griežņu atslēga

Noņemiet plāksnes vāku (7) ar 4 skrūvēm (17).

SILDĪTĀJA MONTĀŽA
Stollar GFH 550 the Garden Comfort

A B

C D E

5

6

17

7

1

17

1

8

7

6

Gumijas gredzens

9

17

7

3

17

2

1

17

4

1

17
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SILDĪTĀJA MONTĀŽA

Ja riteņu komplekts ir iekļauts, fiksējiet 
to pamatnes aizmugurē, kā parādīts 
attēlā.

F

9

15

6

17

10

13

11

14

G
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SILDĪTĀJA MONTĀŽA LV

18
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BRĪDINĀJUMS 
Paredzēta lietošanai ārpus telpām vai labi ventilētās vietās!
Labi ventilētajā vietā ir jābūt vismaz 25% atklātas virsmas laukumam.
Virsmas laukums ir sienu virsmu summa.
Šajā sildītājā izmantotajai šļūtenei ir jāatbilst standartam  
BS 3212:1991(BS EN 1763- 1:2001), un tās garums nedrīkst pārsniegt 1,5 m.

W
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SILDĪTĀJA DARBINĀŠANA

SILDĪTĀJA DARBINĀŠANA
Stollar GFH 550 the Garden Comfort

SAGATAvOŠANĀS
Jums nepieciešams iegādāties propāna gāzes balonu, 
kas paredzēts lietošanai ar iegādāto vai komplektā 
iekļauto regulatoru. Lai nodrošinātu gāzes sistēmas pa-
reizu darbību, izpildiet iegādātā vai komplektā iekļautā 
regulatora instrukcijas norādījumus.

Pieslēdziet šļūteni pie šļūtenes savienotāja vadības 
blokā.

BRĪDINĀJUMS
Darba laikā stikla caurule būs 
ļoti karsta, nekādā gadījumā 
nepieskarieties tai un nodrošiniet 
bērnu atrašanos drošā attālumā no 
sildītāja.
Nodrošiniet, lai sildītājs būtu 
novietots uz cietas, līdzenas 
virsmas, jo stikla caurule var saplīst, 
apgāžoties sildītājam.
Nekādā gadījumā nelietojiet 
sildītāju, ja stikla caurule ir jebkādā 
veidā bojāta.

Ja piegādē ir iekļauts riteņu komplekts
Ja sildītājs būs jāpārvieto, lai novērstu sāna paneļu 
bojāšanu ar gāzes balonu, ieteicams šādi piestiprināt 
komplektā iekļautās siksnas:

W
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•

•

BRĪDINĀJUMS
Visu savienojumu beigās vienmēr 
pārbaudiet šļūteni ar ziepjūdeni, lai 
atrastu iespējamās noplūdes.
Šajā sildītājā izmantotajai šļūtenei ir 
jāatbilst standartam EN 1763-1:2001, 
un tās garums nedrīkst pārsniegt 
1,5 m.

BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nelietojiet sildītāju 
lietū, jo stikla caurule var saplīst, 
pēkšņi saskaroties ar ūdeni.
Ja sākas lietus, noteikti izslēdziet 
sildītāju.
Kad darbojas sildītājs, nekādā 
gadījumā neuzšļakstiet šķidrumu uz 
stikla caurules.

W
•

•

W
•

•

•

Izvelciet siksnas cauri apakšējā plaukta atverēm un 
fiksējiet virs propāna balona, kā parādīts attēlā. 

BRĪDINĀJUMS
Kad gāzes balons ir kārtīgi fiksēts ar 
siksnām, gāzes balons tik un tā var 
bojāt paneļus sildītāja pārvietošanas 
laikā, ja sildītājs tiek sagāzts citos 
virzienos.

W
•

Šļūtenes
savienotājs
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SILDĪTĀJA DARBINĀŠANA LV

AIZDEGŠANAS NORĀDĪJUMI
Pārbaudiet un pārliecinieties, ka 
aizdedzes kamerā ir uzlādēta 
AA baterija. Pārliecinieties, ka anods (+) 
ir vērsts uz ārpusi.  

Aizdegšana ar elektrisko aizdedzinātāju
Pārliecinieties, ka vadības slēdzis ir stāvoklī IZ-
SLĒGTS. Lēni atveriet gāzes balona vārstu.

Piespiediet un pagrieziet vadības slēdzi AIZDEGŠA-
NA stāvoklī, piespiediet aizdedzinātāju, lai radītu 
dzirksteli, kamēr turat piespiestu vadības slēdzi.

Skatoties stikla caurulē, pārbaudiet aizdegļa 
liesmu. Ja nav aizdegļa liesmas, pagrieziet vadības 
slēdzi IZSLĒGTS stāvoklī, pagaidiet 5 minūtes, 
pēc tam vēlreiz sāciet no sākuma. Iespējams, būs 
nepieciešami vairāki mēģinājumi.

Kamēr deg aizdeglis, 15 sekundes turiet piespiestu 
vadības slēdzi, pēc tam pagrieziet to ZEMS 
stāvoklī.

Lai iegūtu maksimālu siltumu, pagrieziet vadības 
slēdzi AUGSTS stāvoklī.

Lai izslēgtu sildītāju, pagrieziet vadības slēdzi 
IZSLĒGTS stāvoklī.   

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 
IZSLēGTS

 
AIZdEGŠANA

ZEMS

AUGSTS

Aizdegšana ar sērkociņu
Ja elektriskais aizdedzinātājs nedarbojas, sildītāju var 
aizdedzināt ar sērkociņu.

Nepieciešams garš sērkociņš.

Ievietojiet aizdegto sērkociņu vadības kārbas priekš-
puses atverē, pielieciet sērkociņa liesmu pie sildītāja 
aizdegļa, kamēr piespiežat un pagriežat vadības slēdzi 

 AIZDEGŠANA stāvoklī.

AizdeglisAizdegšanas atvere
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Visi modeļi – augšējie un apakšējie aizsargi
Aizsargi ir izgatavoti no nerūsējoša tērauda, taču 
krāsas maiņas novēršanai regulāri jātīra vai jāspodrina 
(reizi divos mēnešos), izmantojot augstas kvalitātes 
nerūsējošā tērauda tīrītāju.

Modeļi ar nerūsējoša tērauda sāna un 
priekšējiem paneļiem
Paneļi ir izgatavoti no nerūsējoša tērauda, taču krāsas 
maiņas novēršanai regulāri jātīra vai jāspodrina (reizi 
divos mēnešos), izmantojot augstas kvalitātes nerūsē-
jošā tērauda tīrītāju.

Visi modeļi
Ja ierīce atrodas vietā ar sāļu gaisu (piemēram, okeāna 
piekrastē), korozija var notikt ātrāk nekā parasti. Tādēļ 
ierīce ir jātīra biežāk.

Lai sildītājs ilgāk kalpotu nevainojami, regulāri 
veiciet turpmāk minētos apkopes pasākumus:

Ārējas virsmas uzturiet tīras.

Vismaz reizi gadā pārbaudiet ierīci, lai atrastu tajā 
zirnekļus, to tīklus vai citus kukaiņus.

Nepieļaujiet gaisa plūsmas ierobežošanu. Vadīk-
lām, deglim un gaisa cirkulācijas ceļiem obligāti ir 
jābūt tīriem. Iespējamo aizsprostojumu pazīmes ir, 
piemēram, šādas:

Gāzes smaka ar dzeltenu liesmas galu.

Sildītāja kvēle ir ļoti nevienmērīga.

Sildītājs rada paukšķu trokšņus.

Zirnekļi un kukaiņi var iekārtoties deglī vai sprauslās. 
Šāds bīstams stāvoklis var bojāt sildītāju un padarīt 
nedrošu tā lietošanu. Iztīriet degļa atveres ar 
spēcīgu cauruļvadu tīrītāju.

Saspiests gaiss var palīdzēt atbrīvoties no mazām 
daļiņām.

Kvēpu nosēdumi var radīt ugunsgrēka risku. Ja 
sakrājušies kvēpu nosēdumi, ar ziepjūdeni notīriet 
atstarotāju un stikla cauruli. Tīrot stikla cauruli, 
vienmēr rīkojieties uzmanīgi.

•

•

•

É

É

É

•

•

•

STIKlA cAURUlES TĪRĪŠANA UN 
APKOPE

SVARĪGA INFORMĀCIJA
Pārliecinieties, ka ierīcei ir noslēgta 
gāzes padeve un tā nav bijusi aizdegta 
vismaz 4 stundas.

Nepieciešamās daļas
Karsta ziepjūdens spainis.

Karsta ūdens spainis.

Mīksts sūklis.

Slotas vai sukas kāts.

TĪRĪŠANA
Izņemiet stikla cauruli no sildītāja (skatiet norādīju-
mus lietošanas rokasgrāmatā).

Nolieciet pa rokai karsta ziepjūdens spaini un 
mīkstu sūkli.

Karstā ziepjūdenī samērcētu sūkli ļoti uzmanīgi 
bīdiet līdz caurules kaklam, lai notīrītu kvēpu no-
sēdumus. Bīdiet sūkli uz augšu un uz leju caurulē, 
izmantojot slotas vai sukas kātu.

Iespējams, to vajazēs izdarīt divas vai trīs reizes 
(atkarībā no kvēpu daudzuma).

Pēc visu kvēpu notīrīšanas ar tīru siltu ūdeni noska-
lojiet ziepjūdeni.

Atstājiet nožūt, pēc tam piestipriniet stikla cauruli 
atpakaļ sildītājā, vadoties pēc norādījumiem lieto-
šanas rokasgrāmatā.

PIEBIlDE

Neaizdedziniet sildītāju, kamēr tas nav pilnībā 
nožuvis. 

W

•

•

•

•
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APKOPE UN UZGLABĀŠANA

APKOPE UN UZGLABĀŠANA
Stollar GFH 550 the Garden Comfort
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UZGlABĀŠANA

Starp lietošanas reizēm:
Pagrieziet vadības slēdzi IZSLĒGTĀ stāvoklī.

Pagrieziet sašķidrinātās gāzes balona vārstu NO-
SLĒGTĀ stāvoklī.

Uzglabājiet sildītāju vertikālā stāvoklī tur, kur tas ir 
aizsargāts no laika apstākļiem (piemēram, lietus, 
slapjdraņķa, krusas, sniega).

Ja nepieciešams, pārklājiet sildītāju, lai aizsargātu 
ārējās virsmas, kā arī novērstu putekļu un gružu 
sakrāšanos gaisa kanālos. 

Ilgstošas dīkstāves vai pārvadāšanas laika:
Pagrieziet vadības slēdzi IZSLĒGTĀ stāvoklī.

Atvienojiet sašķidrinātās gāzes balonu un novieto-
jiet to drošā, labi ventilētā vietā ārpus telpām.

AIZLIEGTS uzglabāt vietā, kurā temperatūra ir 
augstāka par 51˚C.

•

•

•

•

•

•

•

Uzglabājiet sildītāju vertikālā stāvoklī tur, kur tas ir 
aizsargāts no laika apstākļiem (piemēram, lietus, 
slapjdraņķa, krusas, sniega).

Ja nepieciešams, pārklājiet sildītāju, lai aizsargātu 
ārējās virsmas, kā arī novērstu putekļu un gružu 
sakrāšanos gaisa kanālos.

Jūsu drošībai:
NEPIESKARIETIES sildītājam vismaz 45 minūtes pēc 
lietošanas.

Pirms tam ļaujiet atdzist visiem degļa elementiem.

PIEBIlDE

Vietā ar sāļu gaisu (piemēram, okeāna piekrastē) 
korozija notiek ātrāk nekā parasti.

Bieži pārbaudiet, lai atrastu iespējamo koroziju un 
nekavējoties salabojiet atbilstošās vietas.

Pirms pārklāšanas ļaujiet sildītājam atdzist.

•

•

•

•

•

•

APKOPE UN UZGLABĀŠANA LV

PROBlĒMU NOvĒRŠANA 

ProBLēMA IESPēJAMAIS CēLoNIS rISINĀJUMS

Aizdeglis neaiz-
degas

Iespējams, gāzes vārsts ir NOSLĒGTS ATVERIET gāzes vārstu

Tukšs degvielas balons Uzpildiet sašķidrinātās gāzes balonu

Bloķēta sprausla Iztīriet vai nomainiet

Gaiss padeves sistēmā Izpūtiet gaisu no sistēmas

Vaļīgs savienojums Pārbaudiet visus stiprinājumus

Aizdegļa liesma 
nodziest

Ap aizdegli sakrājušies gruži Iztīriet netīro zonu

Vaļīgs savienojums Pievelciet savienojumu

Bojāts termopāris Nomainiet termopāri

Gāzes noplūde cauruļvadā Pārbaudiet savienojumus

Nav degvielas spiediena Degvielas balons ir gandrīz tukšs

deglis nedeg Zems spiediens Degvielas balons ir gandrīz tukšs

Bloķēta sprausla Atvienojiet, iztīriet un piestipriniet

Vadības vārsts nav ATVĒRTS ATVERIET vārstu

Bojāts termopāris Nomainiet termopāri

Aizdegļa bloks nav savietots vai nav 
pareizā vietā

Novietojiet aizdegļa bloku pareizā stāvoklī un 
mēģiniet vēlreiz

Jebkādus terases sildītāja pārveidojumus vai remonta darbus drīkst veikt atbilstošas kvalifikācijas inženieris.•
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DĖMESIO
Nesilaikant instrukcijos, gali kilti pavojingas gaisras arba įvykti sprogimas. 
Vartotojas pats atsako už tai, kad šildytuvas būtų tinkamai surinktas, 
sumontuotas ir prižiūrimas. Nesilaikant šios naudojimo instrukcijos nurodymų, 
kyla pavojus susižeisti arba sugadinti turtą.

W
•
•

STOLLAR PATARIA VISŲ PIRMA PASIRŪPINTI SAUGUMU

kiekvieną kartą pripildę balioną, patikrinkite, ar 
nėra dujų nuotėkio. 

Jokiu būdu netikrinkite, ar nėra dujų nuotėkio 
degtuku arba atvira liepsna. 

Šalia šio ar kito panašaus prietaiso nelaikykite 
ir nenaudokite benzino, kitų degių dujų ar 
skysčių. 

JŪSŲ SAUGUMUI
Jeigu pajutote dujų kvapą:

Užsukite dujų balioną. 

Užgesinkite visas atviras liepsnas, nejunkite 
elektros prietaisų. 

Išvėdinkite vietą. 

Patikrinkite, ar nėra nuotėkio, kaip nurodoma 
šioje instrukcijoje. 

Jeigu kvapas nedingo, nedelsdami kreipkitės į 
pardavėją arba į dujų tiekėją. 

DĖMESIO
Naudoti šį prietaisą uždarose 
patalpose gali būti pavojinga, todėl 
tai yra DRAUDŽIAMA.
Naudojant šį prietaisą uždarose 
patalpose, kyla sužeidimų, mirties 
arba turto sugadinimo pavojus. 
Prieš naudodamiesi prietaisu, 
perskaitykite naudojimo instrukciją. 
Šį prietaisą reikia montuoti laikantis 
instrukcijų ir vietinių reikalavimų. 

•

•

•

•

•

•

•

•

W
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•

•

DĖMESIO 
Prietaisas skirtas naudoti lauke arba 
labai gerai vėdinamose vietose. 
Gerai vėdinamoje 
vietoje bent 25% 
išorinės erdvės turi 
būti atvira. 
Išorinė erdvė – tai sienų paviršiaus 
suma.   

Nenaudokite šildytuvo sprogioje aplinkoje. 

Šildytuvą laikykite atokiau nuo vietų, kuriose laiko-
mas benzinas ar kitokie degūs skysčiai arba dujos. 

Prieš pradėdami naudotis šildytuvu, patikrinkite, ar 
nepažeistos jo dalys: žarnelės, reguliavimo ranke-
nėlės arba degiklis.

Nejudinkite veikiančio šildytuvo. 

Prieš perkeldami šildytuvą, užsukite dujų balio-
no reguliatoriaus sklendę.

Prieš perkeldami šildytuvą, atjukite suskystintų-
jų dujų balioną. 

Nebandykite daryti jokių prietaiso pakeitimų. 
Pavyzdžiui, nenaudokite šildytuvo be viršutinio 
gaubto-reflektoriaus arba spinduliavimo skydo.

Prietaiso negalima naudoti rūsiuose ar aukščiau 
žemės paviršiaus.

Šildytuvą visuomet statykite ant tvirto ir lygaus 
paviršiaus. 

Visuomet pasirūpinkite, kad aplinkui prietaisą vyktų 
pakankamas vėdinimas. 

Reguliatorių keiskite tik gamintojo rekomenduoja-
mu reguliatoriumi.

Nevalykite šildytuvo degiais arba koroziją sukelian-
čiais valikliais. 

Nedažykite spinduliavimo skydo, valdymo skydelio 
ar viršutinio reflektoriaus gaubto. 

W
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ATSARGUMO PRIEMONĖS
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Jeigu norite patikrinti, ar nėra dujų nuotėkio, tai 
darykite naudodami putojantį tirpalą.  
Jokiu būdu netikrinkite, ar nėra dujų nuotėkio 
su atvira liepsna. 

Kai šildytuvas nenaudojamas, LP dujų baliono 
sklendę ir reguliatorių reikia užsukti.

Nenaudokite šildytuvo lyjant lietui; žiūrėkite, kad 
šildytuvui veikiant ant stiklo vamzdelio neužtikštų 
jokio skysčio. 

Neleiskite vaikų prie šildytuvo, stenkitės neapversti 
šildytuvo, nes gali sudužti stiklo vamzdelis.

Saugiam prietaiso naudojimui tarp prietaiso ir kitų 
paviršių reikia palikti žemiau pateikiamus tarpus. 
Labai svarbu, kad toks saugus atstumas būtų nuo 
degių medžiagų: 
Minimalus atstumas nuo šalia esančių degių 
medžiagų: iš viršaus - 61cm, iš šonų - 60cm.

Bent kartą per metus reikia patikrinti, ar šildytuve 
nėra vorų, voratinklių ar kitokių vamzdžių. 

JŪSŲ SAUGUMUI
Žemiau nurodytais atvejais nedelsdami 
patikrinkite šildytuvą:

dujų kvapas.

Šildytuvas nepasiekia reikiamos temperatūros.

degiklis prietaisui veikiant pokši (nedidelis 
pokštelėjimas gali pasigirsti užgesinus degiklį, 
tai yra normalu).

Pajutę dujų kvapą, tuojau pat užsukite dujų čiaupą. 
Jeigu kvapas nedingsta, nedelsdami kreipkitės į 
pardavėją arba dujų tiekėją. 

Propano žarnelė su reguliatoriaus bloku turi būti 
pasukta taip, kad žmonės už jos neužkliūtų arba 
taip, kad žarnelės nebūtų galima netyčia pažeisti. 

Vaikai ir suaugusieji privalo žinoti, kad prietaiso pa-
viršius gali labai įkaisti, todėl turėtų laikytis saugiu 
atstumu, kad neužsidegtų drabužiai. 

Mažus vaikus būtina atidžiai prižiūrėti, kai jie yra 
šalia šildytuvo. 

Ant šildytuvo ar šalia jo negalima dėti drabužių ar 
kitokių degių medžiagų. 

Jeigu nuo šildytuvo buvo nuimta kokia nors apsau-
ga ar kitas apsauginis įtaisas, juos būtina grąžinti į 
vietą prieš jungiant šildytuvą. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Prietaisą montuoti ir remontuoti gali tik kvalifikuo-
tas techninės priežiūros darbuotojas. Prieš nau-
dojant prietaisą, jį reikia patikrinti. Valyti šildytuvą 
reikėtų bent kartą per metus arba esant būtinybei. 
Šildytuvo reguliavimo blokas, degiklis ir oro kanalai 
privalo būti švarūs.

Pasirūpinkite kad šalia prietaiso nebūtų degių 
medžiagų, pavyzdžiui, benzino ar kitokių degių 
skysčių arba dujų. 

Nesudarykite kliūčių degimo arba vėdinimo orui. 

Neuždenkite dujų baliono korpuso ventiliacijos 
kiaurymių. 

Žiūrėkite, kad dujų baliono bloko ventiliacijos 
kiaurymėse nebūtų šiukšlių. Bent kartą metuose 
reikia patikrinti, ar šildytuve nėra vorų, voratinklių 
ar kitokių vabzdžių. 

PASTABA

Perskaitykite šias saugos taisykles:

Keičiant dujų balioną, prietaisas privalo būti gerai 
vėdinamoje vietoje, toli nuo ugnies šaltinio (žvakių, 
cigarečių ar kitų degančių daiktų).

Naudojimo metu stenkitės nepersukti lanksčių 
žarnelių. JOKIU BŪDU nenaudokite prietaiso ten, 
kur yra gaisro pavojus. 

DĖMESIO
Šildytuvą galima naudoti TIK lauke.

DĖMESIO
Tvirtinamus šildytuvus gali montuoti 
tik kvalifikuoti asmenys laikantis 
atitinkamų reikalavimų. Reguliariai 
tikrinkite dujų žarnelę ir, jeigu reikia, ją 
pakeiskite.

DĖMESIO
Šiam prietaisui reikia reguliatoriaus. 
Pasikonsultuokite su dujų tiekėju.

•

•

•

•

•

•

•
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W

W
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JŪSŲ SAUGUMUI
Pajutę dujų kvapą: 

Užsukite į šildytuvą tiekiamas dujas. 

Užgesinkite visas atviras liepsnas. 

Jeigu kvapas nedingsta, nedelsdami susisiekite 
su dujų tiekėju arba specialistu.

Degiomis medžiagomis yra laikoma mediena, 
kartonas, augalų pluoštas, plastikas, organinis 
stiklas arba kitos medžiagos, kurias galima uždegti 
ir deginti. Tokios medžiagos yra laikomos degiomis 
netgi tuomet, kai jos yra atsparios ugniai, impreg-
nuotos nedegiomis medžiagomis ar tinkuotos. 
Papildomo tarpo reikėtų tarp stiklo, dažytų paviršių 
ir kitų paviršių, kuriuos gali pažeisti spinduliuoja-
mas karštis.

Dujų žarna turi būti tinkamai sutvarkyta taip, kad 
už jos neužkliūtų žmonės. Žarna turi būti apsaugo-
ta nuo sąlyčio su karštais arba aštriais paviršiais tiek 
naudojant prietaisą, tiek jį laikant nenaudojamą. 
Žarną būtina apžiūrėti prieš kiekvieną naudojimą. 
Jeigu matosi akivaizdus nusidėvėjimas arba pažeidi-
mas, jeigu žarna įplyšusi, ją reikia pakeisti prieš 
naudojantis prietaisu. Atsarginę žarną galima įsigyti 
iš gamintojo. 

NAUDOKITE tik tą reduktorių arba žarną, kuris 
pridedamas prie prietaiso arba gautą iš jūsų dujų 
tiekėjo. Keisdami naudokite tik tokį reduktorių ar 
žarną. Atsargines dalis įsigykite iš gamintojo arba 
vietinio pardavimų atstovo. 

•

•

•

•

•

•

Dujų čiaupas privalo būti geros būklės. Kai dujų 
baliono nenaudojate, uždenkite jį dangteliu. Prijun-
gus naują balioną, būtina patikrinti jį dėl nuotėkio 
muiluotu vandeniu. JOKIU BŪDU netikrinkite 
nuotėkio degtuku. 

Kai šildytuvo nenaudojate, propano balionas 
privalo būti užsuktas. Kai šildytuvas laikomas 
patalpoje, propano balioną reikia atjungti nuo 
šildytuvo, balionas turi būti laikomas vadovaujantis 
Suskystintųjų dujų laikymo ir naudojimo standarto 
reikalavimais (t.y. ne viduje, bet sausoje ir gerai 
vėdinamoje vietoje). 

Terasų šildytuvas turi keletą apsauginių funkcijų, 
viena iš jų – apsauginis jungiklis. 

Bet koks šildytuvo keitimas, neaprašytas 
naudojimo instrukcijoje, gali sumažinti jo sau-
gumą. reikia būti ypatingai atsargiems tokiais 
atvejais:

NETrUMPINkITE šildytuvo; 

LAIkYkITĖS termoelemento saugumo; 

NENAUdokITE šildytuvo be reflektoriaus. 

Ant šildytuvo ar šalia jo negalima dėti drabužių 
ar kitokių degių medžiagų. Virš šildytuvo stovo 
gali būti ypatingai karšta. Venkite sąlyčio su šiais 
metaliniais paviršiais, kad nenusidegintumėte ir kad 
neužsidengtų jūsų drabužiai. 

•

•

•

•

•

•
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ŠIOS INSTRUKcIJOS NEIŠMESKITE, 
PASIlIKITE ATEIčIAI, KAD PRIREIKUS 
RASTUMĖTE REIKIAMą INfORMAcIJą

TEcHINĖS SPEcIfIKAcIJOS 

dujinis šildytuvas Stollar GFH550 the Garden Comfort

Šiluminė galia 9,3 kW CE Sertifikato Nr. 845BS-0016

PASkIrTIES ŠALIS kATEGorIJA SLĖGIS

CZ, DK, EE, FI, IS, NL, NO, SE, LT, LV, SI, SK, CY, MT I3B/P 30 mbar

BE, ES, FR, GB, GR, IE, LU, IT, PT, CH I3+
Butanas: 28 – 30 mbar

Propanas: 37 mbar

AT, DE I3B/P 50 mbar

PL I3+ 37 mbar
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ŠILDYTUVO MONTAVIMAS
Stollar GFH 550 the Garden Comfort

DAlIŲ SąRAŠAS

Nr. dalies pavadinimas kiekis Paveiksliukas Pastabos

1 Vidurinė plokštė 1
 

2 Atsuktuvas 1
 

3 Apatinė plokštė 1

 

4 Apatinė atrama 4  

5 Viršutinė atrama 4
 

6 Viršutinė plokštė 1

 

7 Plokštės dangtis 1
 

Sumontuotas vidurinėje 
plokštėje

8 Stiklinis vamzdis 1
 

9 Sklendė 1

 

Sumontuota viršutinėje 
plokštėje 

10 Reflektorius 1
 

11 Apatinė apsauginė detalė 4

 

12 Degtuko laikiklis 1

13
Viršutinė apsauginė 
detalė

4
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ŠILDYTUVO MONTAVIMAS

Nr. dalies pavadinimas kiekis Paveiksliukas Pastabos

14 Laikiklis 4

 

15 Šoninė plokštė 3
 

16 Priekinė plokštė 1
 

Grandinėlė jau yra pritvir-
tinta prie šios plokštės

17 Varžtas M5x8 54
 

Visi varžtai įsukti reikia-
mose dalyse

18 Rankenėlė 1

 

19 Grandinėlė 1  
Grandinėlė jau yra pritvir-
tinta priekinėje plokštėje

20 Ratukų komplektas 1 

 

21 Baliono dirželis 2 
 

22 Reduktorius 1 

 

23 Žarna 1

SvARBIOS SAUGOS TAISyKlĖS: 
Šis prietaisas yra skirtas naudoti TIk LAUkE.

Šio prietaiso negalima statyti patalpose, pasta-
tuose, garažuose ar bet kokioje kitoje uždaroje 
vietoje. 

NEDĖKITE daiktų ant prietaiso, neremkite į jį 
daiktų.

NENAUDOKITE ir nelaikykite degių medžiagų šalia 
šio prietaiso. 

Vaikus ir suaugusiuosius būtina įspėti apie pavojus 
dėl įkaitusių paviršių, pavojaus nusideginti arba 
užsiliepsnoti drabužiams. 

Kai vaikai yra netoliese šildytuvo, juos reikia 
atidžiai prižiūrėti. 

•

•

•

•

•

•

JOKIU BŪDU nekabinkite ant prietaiso drabužių ar 
kitokių degių medžiagų.

NENAUDOKITE prietaiso, kol jis nėra visiškai 
surinktas, jeigu nėra uždėtas reflektorius. 

ŠIldytuvui veikiant, šalia jo nepurkškite aerozolių.

Prietaisą montuoti ir remontuoti gali tik kvalifi-
kuotas asmuo. Šildytuvą reikėtų patikrinti prieš 
kiekvieną naudojimą, o bent kartą metuose jį 
turėtų patikrinti techninės priežiūros darbuotojas. 
Dažniau valyti šildytuvą reikėtų esant būtinybei. 
Šildytuvo reguliavimo blokas, degiklis ir oro kanalai 
privalo būti švarūs.

Pučiant stipriam vėjui, reikia ypatingai atidžiai 
stebėti, kad šildytuvas nepasvirtų. 

•

•

•

•

•
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ŠILDYTUVO SURINKIMAS LT

reikalingi įrankiai:

1 kryžminis atsuktuvas, 1 reguliuojamas veržliaraktis. 

Nuimkite plokštės dangtį (7) atsukdami 4 varžtus (17).

ŠILDYTUVO SURINKIMAS
Stollar GFH 550 the Garden Comfort

A B

C D E

5

6

17

7

1

17

1

8

7

6

Guminis žiedas

9

17

7

3

17

2

1

17

4

1

17
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ŠILDYTUVO SURINKIMAS

“Jeigu yra pridėtas ratukų komplektas, 
pritvirtinkite jį prie šildytuvo pagrindo, 
kaip pavaizduota.

F

9

15

6

17

10

13

11

14

G
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ŠILDYTUVO SURINKIMAS LT

18

1916

DĖMESIO 
Prietaisas skirtas naudoti lauke arba labai gerai vėdinamose vietose. 
Gerai vėdinamoje vietoje bent 25% išorinės erdvės turi būti atvira. 
Išorinė erdvė - tai sienų paviršiaus suma.
Su šiuo šildytuvu naudojama žarna turi atitikti  
BS 3212:1991( BS EN 1763- 1:2001) standartą ir turi būti ne ilgesnė negu 1,5 m.

W
•
•
•
•
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ŠILDYTUVO NAUDOJIMAS

ŠILDYTUVO NAUDOJIMAS
Stollar GFH 550 the Garden Comfort

PASIRUOŠIMAS
Jums reikės įsigyti propano balioną, tinkamą naudoti 
su nusipirktu arba pridedamu reduktoriumi. Norėdami 
teisingai naudotis dujų sistema, laikykitės atskirai įsigy-
to arba pridedamo reduktoriaus naudojimo instrukcijų. 

Žarną prijunkite prie žarnos jungties, esančios valdymo 
blokelyje. 

DĖMESIO
 Šildytuvui veikiant stiklinis 
vamzdelis labai įkaista, todėl 
niekuomet jo nelieskite, žiūrėkite, 
kad prie šildytuvo nesiartintų vaikai.
Visuomet pasirūpinkite, kad 
šildytuvas stovėtų lygiai ir tvirtai 
ant kieto paviršiaus. Šildytuvui 
apvirtus, gali sudužti stiklinis 
vamzdis.
Jeigu stiklinis vamzdis pažeistas, 
šildytuvo nenaudokite. 

Jeigu prie šildytuvo yra ratukų rinkinys
Jeigu šildytuvą reikia perkelti, stenkitės dujų balionu 
nepažeisti šoninių plokščių, todėl rekomenduojama 
naudoti apsauginius dirželius:

W
•

•

•

DĖMESIO
Atlikę jungimus, visuomet muiluotu 
vandeniu patikrinkite, ar žarna 
nepraleidžia dujų. 
Su šiuo šildytuvu naudojama žarna 
turi atitikti EN 1763-1:2001 standartą 
ir būti ne ilgesnė negu 1,5 m. 

DĖMESIO
Niekuomet nenaudokite šildytuvo 
lyjant lietui, nes užtiškus vandens, 
stiklo vamzdelis gali sudužti. 
Pradėjus lyti, visuomet IŠJUNKITE 
šildytuvą. 
Šildytuvui veikiant, niekuomet 
netaškykite jokio skysčio ant 
stiklinio vamzdelio. 

W
•

•

W
•

•

•

Perkiškite dirželius pro išpjovas apatinėje plokštėje ir 
pritvirtinkite propano baliono viršuje, kaip pavaizduota 
paveikslėlyje. 

DĖMESIO
Nors dujų balionas ir bus tinkamai 
pritvirtintas dirželiais, šildytuvą 
judinant balionas vis tiek gali 
pažeisti plokštes balionui pasvirus 
kita kryptimi.

W
•

Žarnos  
jungtis
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ŠILDYTUVO NAUDOJIMAS LT

UŽDEGIMAS
Patikrinkite ir pasirūpinkite, kad AA tipo 
baterija būtų uždegimo blokelio viduje 
ir kad ji veiktų. Žiūrėkite, kad anodas (+) 
būtų atsuktas į išorę. 

Elektrinis uždegiklis
Reguliavimo rankenėlę pasukite į padėtį „išjungta“. 
Iš lėto atsukite dujų baliono čiaupą. 

Paspauskite ir pasukite reguliavimo rankenėlę į 
padėtį „uždegti“; laikydami reguliavimo rankenėlę 
įspaudę, spustelėkite uždegiklį, kad susidarytų 
kibirkštis.

Pro stiklinį vamzdį pažiūrėkite, ar pasirodė 
kontrolinė liepsna. Jeigu liepsnos nėra, pasukite 
reguliavimo rankenėlę į padėtį „išjungta“, palau-
kite 5 minutes ir pabandykite vėl viską atlikti nuo 
pradžių. Gali prireikti keleto bandymų. 

Jeigu kontrolinė liepsna užsidegė, palaikykite 
reguliavimo rankenėlę atleistą 15 sekundžių, tada 
pasukite ją į padėtį „maža liepsna“. 

Didžiausiam karščiui pasukite reguliavimo rankenė-
lę į padėtį „didelė liepsna“ 

Norėdami išjungti šildytuvą, pasukite reguliavimo 
rankenėlę į padėtį „išjungta“. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 
IŠJUNGTA

 
UŽdEGIMAS

MAŽA LIEPSNA

dIdELĖ LIEPSNA

Uždegimas degtuku
Jeigu elektrinis uždegiklis neveikia, šildytuvą galima 
uždegti degtuku. 

Reikalingas ilgas degtukas.

Laikykite uždegtą degtuką prie valdymo blokelio 
priekyje esančios kiaurymės, degtuko liepsna palieskite 
šildytuvo degiklį ir tuo pačiu metu pasukite reguliavimo 
rankenėlę į padėtį  „uždegimas“. 

DegiklisUždegimo kiaurymė
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vAlyMAS IR PRIEŽIŪRA

Visi modeliai – viršutinė ir apatinė 
apsauginė detalės
Apsauginės detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno, 
tačiau turi būti reguliariai valomos arba poliruojamos 
(kas du mėnesius) su kokybišku nerūdijančio plieno 
valikliu, kad neprarastų spalvos.

Modeliai su nerūdijančio plieno šoninėmis 
ir priekine plokštėmis
Plokštės pagamintos iš nerūdijančio plieno, tačiau turi 
būti reguliariai valomos arba poliruojamos (kas du 
mėnesius) su kokybišku nerūdijančio plieno valikliu, 
kad neprarastų spalvos.

Visi modeliai
Jeigu prietaisas naudojamas sūraus oro aplinkoje (pa-
vyzdžiui, šalia vandenyno), korozija gali atsirasti greičiau, 
nei įprastai. Todėl prietasią reikia valyti dar dažniau. 

Jeigu norite ilgus metus mėgautis nepriekaištingu 
šildytuvo veikimu, turite reguliariai atlikti tokius 
priežiūros darbus:

Palaikykite išorinių paviršių švarą.

Bent kartą per metus patikrinkite, ar šildytuve nėra 
vorų, voratinklių ar kitokių vabzdžių.

Negalima sudaryti kliūčių oro srautui. Pasirūpinki-
te, kad valdymo blokelis, degiklio ir cirkuliacinio 
oro kanalai būtų švarūs. Požymiai, signalizuojan-
tys, kad gali būti užsikimšusių dalių: 

Dujų kvapas ir nepaprastai geltona liepsnos 
viršūnė.

Šildytuvo liepsna labai netolygi.

Šildytuvas pokši.

Degiklyje arba kiaurymėse gali veistis vorai ir 
vabzdžiai. Dėl to šildytuvas gali būti pažeistas arba 
tapti nesaugus naudoti. Tvirtu šepetėliu išvalykite 
degiklio kiaurymes. 

Mažesnes daleles galima išvalyti suspaustu oru. 

Suodžiai gali sukelti gaisro pavojų. Atsiradusius 
suodžius nuo reflektoriaus ir stiklinio vamzdžio 
nuplaukite muiluotu vandeniu. Visuomet būkite 
atsargūs valydami stiklinį vamzdį. 

•

•

•

É

É

É

•

•

•

STIKlINIO vAMZDŽIO vAlyMAS IR 
PRIEŽIŪRA

SVARBU
Išjunkite šildytuvo dujų tiekimą. Šildy-
tuvas turi būti neveikęs bent 4 valandas.

Reikalingos priemonės
Kibiras karšto vandens su plovimo priemone.

Kibiras šilto vandens.

Minkšta kempinė.

Šluotos arba šepečio kotas.

vAlyMAS
Nuimkite stiklinį vamzdį nuo šildytuvo (kaip tai 
padaryti, rasite naudojimo instrukcijoje).

Paimkite kibirą karšto muiluoto vandens ir minkštą 
kempinę. 

Labai atsargiai įdėkite karštame muiluotame 
vandenyje pamirkytą kempinę į stiklinio vamzdžio 
galą ir stumkite ją vamzdžiu, kad išvalytumėte 
nusėdusius suodžius. Į Viršų ir žemyn kempinę 
vamzdžiu stumdykite šluotos kotu. 

Gali prireikti pakartoti šią procedūrą du ar tris 
kartus (nelygu, kiek suodžių susidarė). 

Kai išvalysite visus suodžius, perplaukite vamzdį 
šiltu vandeniu.

Palikite išdžiūti ir įstatykite stiklinį vamzdį atgal į 
šildytuvą. Kaip tai padaryti, skaitykite naudojimo 
instrukcijoje. 

PASTABA

Nedekite šildytuvo, kol visas prietaisas neišdžius. 

W

•

•

•

•

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS
Stollar GFH 550 the Garden Comfort



��

lAIKyMAS

Nuo vieno naudojimo iki kito:
Pasukite reguliavimo rankenėlę į padėtį „išjungta“. 

Užsukite suskystintųjų dujų balioną.

Laikykite šildytuvą vertikaliai nuo atmosferos 
reiškinių (lietaus, šlapdribos, krušos, sniego) apsau-
gotoje vietoje.

Jeigu norite, uždenkite šildytuvą, kad apsaugotu-
mėte išorinius paviršius, o oro kanaluose nesikaup-
tų dulkės ir nešvarumai. 

Jeigu šildytuvo nenaudojate ilgesnį laiką 
arba prieš pervežimą:

Pasukite reguliavimo rankenėlę į padėtį „išjungta“. 

Atjunkite suskystintųjų dujų balioną ir padėkite 
jį į saugią, gerai vėdinamą vietą lauke. Baliono 
NELAIKYKITE ten, kur temperatūra gali viršyti 51°C.

Laikykite šildytuvą vertikaliai, nuo atmosferos 
reiškinių (lietaus, šlapdribos, krušos, sniego) apsau-
gotoje vietoje.

•

•

•

•

•

•

•

Jeigu norite, uždenkite šildytuvą, kad apsaugotu-
mėte išorinius paviršius, o oro kanaluose nesikaup-
tų dulkės ir nešvarumai. 

Jūsų saugumui:
Po naudojimo NELIESKITE ir nejudinkite šildytuvo, 
kol nepraėjo bent 45 minutės. 

Prieš liesdamiesi prie šildytuvo palaukite, kol atvės 
visos degiklio dalys.

PASTABA

Jeigu prietaisas naudojamas sūraus oro 
aplinkoje (pavyzdžiui, šalia vandenyno), korozija 
gali atsirasti greičiau, nei įprastai.

Dažnai tikrinkite, ar nėra korozijos paveiktų vietų; 
kuo greičiau jas sutvarkykite. 

Prieš uždengdami šildytuvą palaukite, kol jis atvės.

•

•

•

•

•

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS LT

PROBlEMŲ SPRENDIMAS

ProBLEMA GALIMA PrIEŽASTIS SPrENdIMAS 

Degiklis neužsi-
dega 

Gali būti užsuktas dujų baliono čiaupas. Atsukite dujų baliono čiaupą. 

Tuščias kuro balionas. Pripildykite suskystintųjų dujų balioną. 

Užsikimšęs oro kanalas. Išvalykite arba pakeiskite.

Tiekimo sistemoje yra oro. Išleiskite orą iš sistemos. 

Atsilaisvino jungtis. Patikrinkite visus jungimus. 

Degiklis užgęsta Aplink degiklį yra nešvarumų. Išvalykite nešvarumus. 

Atsilaisvino jungtis. Priveržkite jungtį. 

Sugedo termoelementas. Pakeiskite termoelementą. 

Linijoje yra dujų nuotėkis. Patikrinkite jungtis. 

Per mažas dujų slėgis. Dujų balionas beveik tuščias. 

Degiklis neužsi-
dega 

Per mažas dujų slėgis. Dujų balionas beveik tuščias.

Užsikimšęs oro kanalas. Išimkite, išvalykite ir grąžinkite. 

Neatsuktas kontrolinis vožtuvas. Atsukite vožtuvą. 

Sugedo termoelementas. Pakeiskite termoelementą. 

Degiklio blokas neišlygiuotas arba netei-
singoje padėtyje. 

Įstatykite degiklį reikiamoje padėtyje ir 
pabandykite iš naujo. 

Bet kokius terasų šildytuvo keitimus ir remontą gali atlikti tik tinkamai kvalifikuotas inžinierius.•
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HOIATUS!
Juhiste tähelepanuta jätmisel võib tulemus olla ohtlik tulekahju või plahvatus.
Kasutaja kohustus on tagada seadme nõuetekohane töökorda seadmine, 
paigaldamine ja hooldus. Selles kasutusjuhendis toodud juhiste tähelepanuta 
jätmisel võib tulemus olla kehavigastus ja/või varaline kahju.

W
•
•

STOLLAR SOOVITAB: OHUTUS ENNEKÕIKE!

Iga kord pärast ballooni täitmist tuleb teha 
lekkekatse. 

Ärge kunagi tehke lekkekatset tiku või lahtise 
tulega.

Ärge hoidke ega kasutage selle ega mõne muu 
seadme lähedal bensiini ega muid kergsüttivaid 
aineid ega vedelikke. 

Seadmete lähedal ei tohi hoida LPG balloone, 
mis ei ole nendega ühendatud.

OHUTUSE TAGAMINE 
Gaasilõhna tundmisel:

keerake ballooni gaasivarustus kinni. 

Summutage lahtised leegid. Ärge kasutage 
mingeid elektriseadmeid. 

ventileerige ala.

kontrollige lekkeid selles kasutusjuhendis kirjel-
datud juhiste kohaselt.

Lõhna püsimisel pöörduge kohe seadme 
edasimüüja või teie kodumajapidamise gaasiga 
varustaja poole.  

HOIATUS!
Seadme kasutamine suletud kohas 
on ohtlik ja KEELATUD.
Seadme kasutamine suletud kohas 
võib põhjustada vigastuse, surma või 
varalise kahju.
Lugege enne seadme kasutamist 
neid juhiseid. Seade tuleb paigaldada 
vastavalt juhistele ja kehtivatele 
eeskirjadele.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

W
•

•

•

HOIATUS! 
Seade on mõeldud kasutamiseks 
välistingimustes või väga hea 
ventilatsiooniga kohtades.
Väga hea venti-
latsiooniga kohtades 
peab olema vähemalt 
25% pealispinna alast 
avatud. 
Pealispinna ala on seinte pindala 
summa.  

Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkon-
nas.

Hoidke seade eemal aladest, kus hoitakse bensiini 
või muid kergsüttivaid vedelikke või aure.

Enne kasutamist kontrollige seadme osi (voolikud, 
regulaatorid, juhtseade või põleti) kahjustuste osas.

Ärge teisaldage kuuma radiaatorit. 

Enne seadme teisaldamist keerake regulaatori 
gaasisilindri ventiil kinni.

Enne seadme teisaldamist ühendage LPG bal-
loon selle küljest lahti.

Ärge proovige seadet mingil viisil ümber 
seadistada. Näiteks, ärge kasutage seadet ilma 
pealmise katva peegeldita või kiirgava ekraanita.

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks keldris ega 
muus maapinnast allpool asuvas ruumis.

Seade tuleb alati asetada stabiilsele ja ühetasasele 
pinnale.

Tagage alati piisav värske õhu juurdevool.

Ärge kunagi asendage peegeldit muu peegeldiga 
kui tehase soovitatud.

W
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ETTEvAATUSABINÕUD
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STOLLAR SOOVITAB: OHUTUS ENNEKÕIKE! EE

Ärge puhastage seadet kergsüttivate ega korrosiiv-
sete puhastusvahenditega.

Ärge värvige kiirgavat ekraani, juhtpaneeli ega 
ülemist katvat peegeldit.

Kõik lekkekatsed tuleb teha seebilahusega.  
Ärge kunagi kontrollige lekkeid lahtise tulega.

Kui seadet ei kasutata, tuleb LPG gaasiballooni 
ventiil ja regulaator kinni keerata.

Ärge kasutage seadet vihmaga. Olge ettevaatlik, 
et töötava seadme klaastorule ei satuks mingit 
vedelikku.

Hoidke lapsed seadmest eemal. Olge ettevaatlik, et 
te seadet ümber ei ajaks, sest klaastoru võib minna 
katki ja põhjustada vigastusi. 

Seadme ohutu kasutamise tagamiseks on vaja 
järgida konkreetseid vahemaid. Oluline on hoida 
seadet eemal kergsüttivatest materjalidest. 
Miinimumkaugus kergsüttivatest materjalidest: 
ülaosast 61 cm, külgedelt 60 cm.

Seadet tuleb vähemalt üks kord aastas kontrollida 
ämblike, muude putukate ja ämblikuvõrkude osas.

OHUTUSE TAGAMINE 
Kontrollige seadet kohe, kui ilmneb mõni 
allpool toodud olukordadest:

ruumis on gaasilõhn.

Seade ei saavuta vajalikku temperatuuri.

Seade teeb kasutamise ajal popsuvat häält 
(veidi popsuvat häält pärast kasutamist on 
tavapärane).

Gaasilõhna korral keerake ventiil kohe kinni. Lõhna 
püsimisel pöörduge kohe seadme edasimüüja või 
teie kodumajapidamise gaasiga varustaja poole.

Regulaatoriga propaangaasivoolik peab paiknema 
nii, et keegi ei saaks selle otsa komistada ega 
voolik ei saaks kahjustada.

Lapsed ja täiskasvanud peavad olema teadlikud, 
et töötava seadme pealispind läheb väga kuumaks 
ning riiete süttimise vältimiseks tuleb hoiduda 
sellest ohutusse kaugusesse.

Seadme lähedal olevatele väikelastele tuleb tagada 
pidev järelevalve.

Ärge riputage seadme kohale ega pange seadme 
peale või lähedale riideid ega muid kergsüttivast 
materjalist esemeid.

Teenindustööde ajaks eemaldatud katted või muud 
kaitseseadised tuleb enne seadme kasutamist 
kindlasti oma kohale tagasi panna.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Seadet tohivad paigaldada ja remontida ainult 
vastava kvalifikatsiooniga spetsialistid. Seade tuleb 
enne kasutamist üle vaadata ja puhastustöid tuleb 
teha vähemalt üks kord aastas või vastavalt vajadu-
sele. Seadme juhtpaneel, põleti ja õhuringlustorud 
peavad olema puhtad.

Seadme lähedal ei tohi olla kergsüttivaid aineid 
nagu bensiin ega muud tuleohtlikud pihused ja 
vedelikud.

Ärge tõkestage heitgaasi ega värske õhu voolu. 

Ärge katke kinni silindri korpuses asuvaid 
õhutusavasid.

Hoidke ballooni õhutusava vaba ja puhas. Seadet 
tuleb vähemalt üks kord aastas kontrollida ämblike, 
muude putukate ja ämblikuvõrkude osas.

MÄRKUS

Lugege läbi alljärgnevad ohutuseeskirjad 

Ballooni vahetamise ajal peab seade olema väga 
hea ventilatsiooniga kohas, eemal mis tahes 
süüteallikatest (küünal, sigaretid, muud leeke 
tekitavad tooted).

Ärge keerake painduvat toru seadme töö ajal. 
ÄRGE kunagi kasutage seadet tuleohtliku koha 
lähedal. 

HOIATUS! 
Seade on mõeldud kasutamiseks 
AINULT välistingimustes.

HOIATUS! 
Kontrollige gaasivoolikut regulaarselt ja 
vajadusel vahetage see välja.

HOIATUS! 
Seadmel peab olema regulaator. 
Kontrollige see üle teie 
kodumajapidamise gaasiga varustajaga. 

•

•

•

•

•

•

•

W

W

W
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STOLLAR SOOVITAB: OHUTUS ENNEKÕIKE!

OHUTUSE TAGAMINE 
Gaasilõhna tundmisel: 

Sulgege gaasiühendus. 

Summutage lahtised leegid. 

Lõhna püsimisel võtke kohe ühendust teie 
kodumajapidamise gaasiga varustajaga või 
tehnikuga.

Kergsüttivad materjalid on puit, paber, taimsed 
kiud, plast, pleksiklaas või muud materjalid, 
mis võivad põlema süttida. Selliseid materjale 
käsitletakse kergsüttivana ka juhul, kui need on 
tulekindlas pakendis. Klaasist, värvitud jms pindade 
korral, mida kiirgus või kuumus kahjustada võivad, 
võib osutuda vajalikuks asetada seade neist 
ettenähtud vahemaast kaugemale. 

Voolik tuleb paigutada nii, et keegi selle otsa 
komistada ei saaks. Voolik ei tohi kasutamise ega 
hoiustamise ajal puutuda vastu kuuma ega teravat 
pealispinda. Voolikut tuleb enne seadme igat 
kasutuskorda visuaalselt kontrollida. Ilmselgete 
kriimustus- või kulumismärkide korral või kui voolik 
on murdunud, tuleb see enne seadme uuesti 
kasutamist välja vahetada. Vahetusvooliku saate 
tootjalt. 

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat või teie 
kodumajapidamise gaasiga varustaja surve-
regulaatorit ja voolikut. Väljavahetamise vajadusel 
tuleb need asendada täpselt samasugustega.  
Varuosi saate tootjalt või kohalikult  
müügiesindajalt. 

•

•

•

•

•

•

Ventiili väljalaskeava tuleb hoida korras. Kui balloo-
ni ei kasutata, pange sellele tolmukate peale. Uue 
ballooniga ühendamisel tuleb alati teha seebiveega 
lekkekatse. ÄRGE kunagi kasutage lekkekatses 
tikke. 

Kui seadet ei kasutata, tuleb propaaniballoon 
kinni keerata. Kui seadet hoitakse siseruumides, 
tuleb propaaniballoon seadme küljest ära võtta ja 
hoida vastavalt veeldatud gaaside standardsetele 
käitlemis- ja ladustamistingimustele (näiteks: mitte 
siseruumides, kuid kuivas ja hea ventilatsiooniga 
kohas). 

Seadmel on mitu ohutusfunktsiooni, muu hulgas 
ümberkukkumise vastane kaitse. 

Seadme mis tahes ümberseadistamine kujul, 
mida ei ole paigaldusjuhistes kirjeldatud, võib 
mõjutada seadme kasutusohutust. Erilist tähe-
lepanu tuleb pöörata järgmisele: 

ÄrGE lühendage posti; 

ÄrGE jätke termokaitset vahele; 

ÄrGE kasutage seadet ilma peegeldita.

Ärge riputage seadme kohale ega pange seadme 
peale või lähedale riideid ega muid kergsüttivaid 
esemeid. Posti kohal olev ala võib minna väga 
kuumaks. Põletushaavade ja riiete süttimise 
vältimiseks tuleb vältida vahetut kokkupuudet 
metallpindadega. 

•

•

•

•

•

•

•

•

HOIDKE JUHEND EDASPIDISEKS 
KASUTAMISEKS AllES

TEHNIlINE SPETSIfIKATSIOON 

Gaasiradiaator Stollar GFH550 the Garden Comfort

Väljundvõimsus 9,3 kW CE-sertifikaadi number 845BS-0016

SIHTkoHArIIk kATEGoorIA rõHk

CZ, DK, EE, FI, IS, NL, NO, SE, LT, LV, SI, SK, CY, MT I3B/P 30 mbar

BE, ES, FR, GB, GR, IE, LU, IT, PT, CH I3+
Butaan: 28 – 30 mbar

Propaan: 37 mbar

AT, DE I3B/P 50 mbar

PL I3+ 37 mbar
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PAIGALDAMINE EE

PAIGALDAMINE
Stollar GFH 550 the Garden Comfort

OSADE NIMEKIRI

Number osa nimetus kogus Pilt Märkused

1 Keskmine plaat 1
 

2 Kruvikeeraja 1
 

3 Põhjaplaat 1

 

4 Alumine tugi 4  

5 Ülemine tugi 4
 

6 Ülemine plaat 1

 

7 Plaadi kate 1
 

Eelnevalt keskmise plaadi 
külge paigaldatud

8 Klaastoru 1
 

9 Siiber 1

 

Eelnevalt ülemise plaadi külge 
paigaldatud 

10 Peegeldi 1
 

11 Alumine kaitsekate 4

 

12 Kinnitusklamber 1

13 Ülemine kaitsekate 4
 



�0

PAIGALDAMINE

Number osa nimetus kogus Pilt Märkused

14 Kinnituskronstein 4

 

15 Külgpaneel 3
 

16 Esipaneel 1
 

Selle paneeli külge on eelne-
valt paigaldatud kett

17 Kruvi M5, 8 tk 54
 

Kõik eelnevalt vastavate 
osade külge kinnitatud

18 Nupp 1

 

19 Kett 1  
Eelnevalt esipaneeli külge 
kinnitatud

20 Rataste komplekt 1 

 

21 Balloonirihm 2 
 

22 Regulaator 1 

 

23 Voolik 1

OlUlISED OHUTUSJUHISED: 
Seade on mõeldud kasutamiseks AINULT 
vÄLISTINGIMUSTES.

Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada siseruu-
mides, hoonetes, garaažides ega muudes suletud 
kohtades. 

ÄRGE pange midagi seadme peale ega vastu. 

ÄRGE kasutage ega hoidke seadme lähedal kerg-
süttivaid aineid. 

Lapsed ja täiskasvanud peavad olema teadlikud 
kõrgetest pinnatemperatuuridest ning põletushaa-
vade ja riiete süttimise võimalustest. 

Seadme lähedal olevatele lastele tuleb tagada 
pidev järelevalve. 

•

•

•

•

•

•

ÄRGE kunagi pange midagi seadme peale, sh 
riided või muud kergsüttivad esemed. 

ÄRGE kasutage seadet juhul, kui see ei ole täieli-
kult kokku pandud ja peegeldi ei ole oma kohal. 

ÄRGE PIHUSTAGE TÖÖTAVA SEADME LÄHEDAL 
ÕHKU AEROSOOLE.

Seadet tohivad paigaldada ja remontida ainult 
vastava kvalifikatsiooniga spetsialistid. Seadme 
peab enne kasutamist ja vähemalt üks kord aastas 
üle vaatama vastava kvalifikatsiooniga isik. Vajadu-
sel tuleb seadet sagedamini puhastada. Seadme 
juhtpaneel, põleti ja õhuringlustorud peavad 
olema puhtad.

Tugeva tuule korral tuleb pöörata erilist tähelepa-
nu, et seade ümber ei kukuks. 

•

•

•

•

•
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KOKKUPANEK EE

vajalikud tööriistad: 
ristpeaga kruvikeeraja, reguleeritav mutrivõti.

Eemaldage katteplaat (7) nelja kruviga (17).

KOKKUPANEK
Stollar GFH 550 the Garden Comfort

A B

C D E

5

6

17

7

1

17

1

8

7

6

Kummirõngas

9

17

7

3

17

2

1

17

4

1

17
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KOKKUPANEK

Rataste komplekti olemasolul kinni-
tage see põhja tagaküljele, nagu on 
näidatud joonisel.

F

9

15

6

17

10

13

11

14

G
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KOKKUPANEK EE

18

1916

HOIATUS! 
Kasutamiseks välistingimustes või väga hea ventilatsiooniga kohtades.
Väga hea ventilatsiooniga kohtades peab olema vähemalt 25% pealispinna  
alast avatud.
Pealispinna ala on seinte pindala summa.
Selle seadmega kasutatav voolik peab vastama standardile  
BS 3212:1991( BS EN 17631:2001 ega tohi olla pikem kui 1,5 meetrit.

W
•
•

•
•
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KASUTAMINE

KASUTAMINE
Stollar GFH 550 the Garden Comfort

ETTEvAlMISTAMINE
Ostke propaangaasiballoon, mis on ette nähtud kasu-
tamiseks ostetud või tarnitud regulaatoriga. Gaasisüs-
teemi nõuetekohase töö tagamiseks järgige ostetud 
või tarnitud regulaatoriga kaasasolevaid juhiseid. 

Ühendage voolik selle ühenduskohta.

HOIATUS!
Klaastoru läheb seadme töö ajal 
väga kuumaks. Ärge proovige seda 
puudutada ning hoidke lapsed 
seadmest eemal.
Veenduge, et seade on alati 
horisontaalsel ja tugeval pinnal. 
Seadme ümberkukkumise korral võib 
klaastoru katki minna.
Ärge kunagi kasutage seadet, 
kui klaastoru on mis tahes viisil 
kahjustada saanud.

Rataste komplekti olemasolul
Gaasiballooni kahjustamise vältimiseks seadme teisal-
damisel tuleb paigaldada seadme komplekti kuuluvad 
rihmad:

W
•

•

•

HOIATUS!
Katsetage kõiki vooliku 
ühenduskohti lekete suhtes 
seebiveega.
Selle seadmega kasutatav voolik 
peab vastama standardile  
EN 1763-1:2001 ega tohi olla pikem 
kui 1,5 meetrit.

HOIATUS!
Ärge kunagi kasutage seadet vihma 
käes. Klaastoru võib ootamatul 
kokkupuutel veega katki minna.
Saju korral lülitage seade alati välja. 
Ärge laske mingil vedelikul töötava 
seadme klaastorule pritsida.

W
•

•

W
•

•
•

Pange rihmad läbi põhjaresti ja kinnitage propaan-
gaasiballooni ülaossa, nagu on näidatud joonisel. 

HOIATUS! 
Ka nõuetekohaselt kinnitatud 
gaasiballoon võib seadme 
teisaldamise ajal siiski paneele 
kahjustada, kui seadet kallutada.

W
•

Voolikupesa
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KASUTAMINE EE

SEADME TÖÖlEPANEKU JUHISED
Kontrollige, et süütekambris oleks täis 
patarei (AA-tüüpi). Kontrollige, et anood 
(+) oleks suunaga väljapoole.  

Elektriline süütamine 
Kontrollige, et juhtnupp oleks asendis OFF. Avage 
aeglaselt gaasiballooni ventiil. 

Vajutage juhtnuppu ja keerake see asendisse 
LIGHT. Hoidke juhtnuppu all ja lükake süütajat. 

Kontrollige läbi klaastoru, kas leek süttis. Kui leek 
ei süttinud, keerake juhtnupp tagasi asendisse 
‘OFF’, oodake viis minutit ja proovige uuesti. 
Võimalik, et peate seda tegema mitu korda.

Kui leek on süttinud, hoidke juhtnuppu 15 sekun-
dit all ja keerake seejärel asendisse ‘LOW’.

Maksimumkuumuse saamiseks keerake juhtnupp 
asendisse ‘HIGH’.

Seadme väljalülitamiseks keerake juhtnupp asen-
disse ‘OFF’.   

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 
oFF

 
LIGHT

LoW

HIGH

Tikuga süütamine
Kui elektriline süütamine ei õnnestu, saate seadme 
süüdata tikuga.

Vaja on pikka tikku.

Pange tikk läbi juhtpaneeli esiküljel asuva ava  
ning vajutage juhtnupp alla ja keerake see asendisse 

 LIGHT.

SüüdeSüüte auk
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PUHASTAMINE JA HOOlDUSTÖÖD

Kõikidel mudelitel - ülemised ja alumised 
kaitsekatted
Katted on valmistatud roostevabast terasest, kuid neid 
tuleb regulaarselt (iga kahe kuu tagant) puhastada või 
poleerida. Nii aitate vältida värvimuutusi. Kasutage 
kvaliteetset, roostevaba terase puhastamiseks mõeldud 
vahendit.

Roostevabast terasest külje ja 
esipaneelidega mudelid
Paneelid on valmistatud roostevabast terasest, kuid 
neid tuleb regulaarselt (iga kahe kuu tagant) puhas-
tada või poleerida. Nii aitate vältida värvimuutusi. 
Kasutage kvaliteetset, roostevaba terase puhastami-
seks mõeldud vahendit.

Kõik mudelid
Soolases keskkonnas (ookeani lähedal) on suurem 
tõenäosus, et seadmele tekib rooste. Seetõttu tuleb 
seadet sagedamini puhastada.

Seadme töökvaliteedi tagamiseks tuleb regulaarselt 
teha järgmist:

Hoidke välispinnad puhtad.

Seadet tuleb vähemalt üks kord aastas kontrollida 
ämblike, muude putukate ja ämblikuvõrkude osas.

Õhuvoolu ei tohi takistada. Hoidke juhtnupud, 
põleti ja õhuringlustorud puhtad. Märgid võimali-
kust ummistusest:

Gaasilõhn ja väga kollase otsaga leek.

Seadme kiirgus on väga ebaühtlane.

Seadmest kostub popsuvat müra.

Põletisse ja piludesse võivad pesa teha ämblikud ja 
muud putukad. Ohtlikud tingimused võivad seadet 
kahjustada ja selle kasutamise ohtlikuks muuta. 
Puhastage põleti augud tugevatoimelise torude 
puhastusvahendiga.

Väiksed osad saab eemaldada suruõhuseadmega.

Söejäägid võivad põhjustada tulekahju. Puhastage 
peegeldit ja klaastoru sooja veega. Olge klaastoru 
puhastamisel alati ettevaatlik.

•

•

•

É

É

É

•

•

•

KlAASTORU PUHASTAMINE JA 
HOOlDUSTÖÖD

OLULINE TEAVE!
Kontrollige, et seadme gaasivarustus 
oleks kinni keeratud ja et seadet ei oleks 
vähemalt nelja tunni jooksul kasutatud.

Vajalikud esemed
Ämbritäis sooja seebivett.

Ämbritäis sooja vett.

Pehme nuustik.

Harjavars.

PUHASTAMINE
Võtke klaastoru seadme küljest ära (järgige kasu-
tusjuhendit).

Hoidke käepärast ämbritäis sooja seebivett ja 
pehme nuustik.

Kastke nuustik korraks sooja seebivette ja lükake 
seda ettevaatlikult mööda toru kaela ülespoole, et 
eemaldada mustus. Lükake nuustikut torus üles-
alla harjavarre abil.

Sõltuvalt määrdumisastmest peate seda võib-olla 
tegema kaks kuni kolm korda.

Kui kogu mustus on eemaldatud, loputage toru 
puhta sooja veega.

Laske torul kuivada ja pange see seadme külge 
tagasi, järgides juhiseid.

MÄRKUS

Ärge kasutage seadet enne, kui see on täiesti 
kuiv.

W

•

•

•

•

1.

2.

3.

4.

5.

6.

HOOLDUSTÖÖD JA HOIUSTAMINE

HOOLDUSTÖÖD JA HOIUSTAMINE
Stollar GFH 550 the Garden Comfort
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HOIUSTAMINE

Kasutuskordade vahepeal:
Keerake juhtnupp väljalülitatud asendisse OFF.

Keerake LPG balloon väljalülitatud asendisse OFF.

Hoidke seadet püstiasendis kaetud kohas, nii et 
see ei puutuks kokku vihma, lörtsi, rahe, lume 
jms-ga.

Soovi korral võite seadme kinni katta, et kaitsta 
selle välispindu ning aidata vältida tolmu ja mustu-
se kogunemist õhu liikumisteedesse. 

Kui te ei kavatse seadet pikemat aega 
kasutada või transportimise ajaks:

Keerake juhtnupp väljalülitatud asendisse OFF.

Ühendage LPG balloon seadme küljest lahti ja 
pange see hoiule turvalisse, hea ventilatsiooniga 
välistingimustes asuvasse kohta.

ÄrGE hoidke ballooni kohas, mille temperatu-
ur on üle 51 °C.

•

•

•

•

•

•

•

Hoidke seadet püstiasendis kaetud kohas, nii et 
see ei puutuks kokku vihma, lörtsi, rahe, lume 
jms-ga.

Soovi korral võite seadme kinni katta, et kaitsta 
selle välispindu ning aidata vältida tolmu ja mustu-
se kogunemist õhu liikumisteedesse.

Ohutuse tagamine:
ÄRGE puudutage ega liigutage seadet vähemalt 
45 minutit pärast kasutamist.

Laske kõikidel põleti elementidel enne puuduta-
mist maha jahtuda.

MÄRKUS

Soolases keskkonnas (näiteks ookeani lähedal) 
võib seade tavalisest kiiremini roostetama 
hakata.

Kontrollige seadet regulaarselt rooste suhtes ja 
tagage vastavad remonttööd.

Enne seadme kinnikatmist oodake, kuni seade on 
täiesti jahtunud.

•

•

•

•

•

•

HOOLDUSTÖÖD JA HOIUSTAMINE EE

vEAOTSING 

ProBLEEM võIMALIk PõHJUS LAHENdUS 

Seadme tuli ei 
põle 

Gaasiventiil võib olla kinni keeratud Keerake gaasiventiil lahti 

Balloon on tühi Täitke LPG gaasiballoon 

Pilu on blokeeritud Puhastage või vahetage välja

Gaasisüsteemis on õhk Laske õhk torudest välja 

Ühendused on lõdvad Kontrollige kõiki kinnitusi 

Tuli ei jää põlema Tule ümbrus on määrdunud Puhastage see 

Ühendused on lõdvad Keerake ühenduskohad tugevamini kinni 

Termokaitse on rikkis Vahetage termokaitse välja 

Gaasileke torust Kontrollige ühendusi 

Madal surve Balloon on tühjenemas 

Põleti ei sütti Surve on madal Balloon on tühjenemas 

Pilu on blokeeritud Eemaldage, puhastage ja pange oma kohale 
tagasi 

Juhtventiil ei ole lahti keeratud Keerake ventiil lahti 

Termokaitse on rikkis Vahetage termokaitse välja 

Leek ei üle ühetasane või õiges kohas Proovige uuesti 

Seadet tohib ümber seadistada või remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga isik.•
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ВНИМАНИЕ!
В случае несоблюдения инструкций может произойти опасный пожар или взрыв.
Потребитель несет ответственность за обеспечение надлежащей установки, 
сборки и обслуживания обогревателя. Невыполнение инструкций, изложенных 
в этом руководстве, может привести к травмам и повреждению имущества.

W
•
•

РЕКОМЕНДАЦИЯ STOLLAR – БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

После каждой смены баллона проверяйте 
все соединения на утечку. 

Никогда не проверяйте утечку спичками или 
открытым пламенем. 

Не храните и не используйте бензин или 
другие воспламеняемые пары и жидкости 
вблизи этого или любого другого прибора. 

Любые баллоны сжиженного газа, не 
подсоединенные для использования, не 
должны храниться вблизи этого или любого 
другого прибора. 

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Если вы почувствуете запах газа

Отключите подачу газа на баллоне.

Погасите все открытое пламя. Не исполь-
зуйте никакие электрические приборы. 

Проветрите зону.

Проверьте на утечку, как описано в этом 
руководстве. 

Если запах не пропадает, незамедлительно 
обратитесь к дилеру или поставщику газа.

ВНИМАНИЕ!
Использование прибора в крытых 
зонах может быть опасно и ЗАПРЕ-
ЩЕНО.
Использование этого изделия в 
крытых зонах может привести к 
травмам и гибели людей, а также 
повреждению имущества.
Ознакомьтесь с инструкциями, пре-
жде чем использовать этот прибор. 
Этот прибор должен устанавли-
ваться в соответствии с инструкци-
ями и местными правилами.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ВНИМАНИЕ! 
Для использования вне помещений 
или в достаточно вентилируемых 
зонах.
Интенсивно вентили-
руемая зона должна 
иметь как минимум 
25% площади поверх-
ности открытой. 
Площадь поверхности это сумма 
поверхностей стен.  

Не используйте обогреватель во взрывоопас-
ной среде.

Держите обогреватель вдали от мест, где хра-
нится бензин или другие воспламеняющиеся 
жидкости или пары.

Перед использованием проверьте такие части, 
как шланги, регуляторы, вентиль и горелка, на 
предмет повреждений.

Не передвигайте обогреватель, когда он 
работает. 

Перекройте вентиль регулятора на газовом 
баллоне, прежде чем передвигать прибор.

Прежде чем передвигать обогреватель, 
отсоедините баллон с жидким газом.

Не пытайтесь модифицировать прибор каким-
либо образом. 
Пример: использование обогревателя без вер-
хнего рефлектора или излучающего экрана.

Прибор не должен использоваться в подвалах 
или выше уровня земли.

Он всегда должен устанавливаться на твердой 
горизонтальной поверхности.

Должна быть обеспечена постоянная достаточ-
ная приточная вентиляция.

Никогда не заменяйте регулятор каким-либо 
другим регулятором, кроме рекомендованного 
производителем.

W
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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Не очищайте нагреватель воспламеняющимися 
или коррозийными чистящими средствами.

Не окрашивайте излучающий экран, панель 
управления или верхний рефлектор.

Все испытания на утечку должны проводиться с 
использованием мыльного раствора.  
Никогда не используйте открытый огонь 
для проверки на утечки!

Вентиль газового баллона и регулятор должны 
быть перекрыты, когда обогреватель не 
используется.

Не используйте во время дождя. Следите, 
чтобы никакая жидкость не попадала на стек-
лянную трубку, когда обогреватель работает.

Не подпускайте детей к обогревателю. Не оп-
рокидывайте обогреватель, так как стеклянная 
трубка может разбиться и нанести травмы.

Для безопасного использования этого обогре-
вателя необходимые следующие расстояния. 
Важно обеспечить эти расстояния до любых 
горючих материалов: 
Минимальное расстояние до горючих мате-
риалов: сверху: 61 см, по сторонам: 60 см.

Как минимум один раз в год прибор необхо-
димо осматривать на предмет пауков, паутины 
или других насекомых.

Незамедлительно проверьте 
обогреватель при наличии чего-либо из 
следующего:

Запах газа.

Обогреватель не достигает температуры.

Горелка издает хлопающий звук во время 
использования (небольшие хлопки явля-
ются нормальными, когда обогреватель 
гасится после использования).

Если вы почувствуете запах газа, незамед-
лительно перекройте вентиль. Если запах не 
пропадает, немедленно обратитесь к дилеру 
или поставщику газа.

Узел пропанового шланга с регулятором не 
должен находиться на пути, где люди могут 
об него споткнуться, или в зонах, где шланг 
может быть случайно поврежден.

Дети и взрослые должны знать об опасности 
высокой температуры поверхности и должны 
держаться на безопасном расстоянии, чтобы 
не допустить возгорания одежды.

Маленькие дети должны быть под постоян-
ным присмотром, когда они находятся в зоне 
обогревателя.

Нельзя вешать или класть одежду и другие 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

возгораемые материалы на обогреватель или 
рядом с ним.

Все ограждения и прочие защитные устройс-
тва, снятые для обслуживания обогревателя, 
должны быть установлены на место перед 
использованием обогревателя.

Установка и ремонт должны выполняться 
квалифицированным специалистом по обслу-
живанию. Обогреватель должен осматриваться 
перед использованием, и как минимум один 
раз в год (или при необходимости) должна 
выполняться его очистка. Крайне важно, чтобы 
узел управления, горелка и пути для циркуля-
ции воздуха содержались в чистоте.

Не держите в зоне обогревателя горючие мате-
риалы, такие как бензин и другие воспламеня-
емые пары и жидкости.

Не допускайте блокирования потока воздуха 
горения и вентиляции. 

Не допускайте блокирования вентиляционных 
отверстий корпуса баллона.

Держите вентиляционное отверстие баллона 
чистым и свободным от мусора. Как минимум 
один раз в год прибор необходимо осматри-
вать на предмет пауков, паутины или других 
насекомых.

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Ознакомьтесь со следующими правилами 
безопасности:

При смене баллона прибор должен находиться 
в достаточно вентилируемой зоне и вдали от 
любых источников возгорания (свечей, сигарет 
и прочих объектов, генерирующих пламя).

Не допускайте перекручивания гибких трубок во 
время использования. НИКОГДА не используйте 
прибор в местах с опасностью возгорания.

ВНИМАНИЕ!
Прибор должен использоваться 
ТОЛЬКО вне помещений.

ВНИМАНИЕ! 
Установка стационарных приборов 
должна выполняться только 
компетентными лицами и в 
соответствии с применимыми 
нормами и правилами. Регулярно 
проверяйте газовый шланг и при 
необходимости заменяйте его.

•

•

•

•

•

•

•

•

W

W
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ВНИМАНИЕ! 
Этому прибору необходим регулятор. 
Интересуйтесь у своего поставщика 
газа. 

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Если вы почувствуете запах газа: 

Перекройте подачу газа в прибор. 

Погасите открытое пламя. 

Если запах не пропадает, незамедлительно 
обратитесь к поставщику газа или инженеру.

Горючими материалами считается дерево, прес-
сованная бумага, растительные волокна, плас-
тик, плексиглас и другие материалы, способные 
загораться и гореть. Такие материалы считаются 
горючими, даже если они обработаны огнестой-
кими или огнезадерживающими средствами 
или покрыты штукатуркой. Может потребо-
ваться обеспечить дополнительное расстояние 
от стекла, окрашенных поверхностей и других 
материалов, которые могут быть повреждены 
излучаемым или конвекционным теплом. 

Шланги должны быть надлежащим образом 
расположены вне путей, где о них могут спотк-
нуться люди. Шланг должен быть защищен от 
контакта с горячими или острыми поверхностя-
ми как во время использования, так и во время 
хранения. Необходимо осматривать шланги пе-
ред каждым использованием обогревателя. При 
обнаружении чрезмерного износа или стирания, 
а также порезов на шланге, перед использо-
ванием обогревателя необходимо заменить 
такой шланг. Соответствующий узел для замены 
можно приобрести у производителя. 

НЕ используйте никакие регуляторы давления 
и шланги, кроме поставляемых с прибором 
или предлагаемых вашим поставщиков газа. 

W

•

•

•

•

•

•

Регулятор давления и шланга, используемые для 
замены, должны соответствовать спецификации. 
Запасные части можно приобрести у производи-
теля или местного торгового представителя. 

Выход вентиля должен содержаться в хорошем 
состоянии. Когда баллон не используется, обя-
зательно накрывайте его для защиты от пыли. 
При каждом подсоединении нового баллона 
необходимо проводить испытание на утечку 
при помощи мыльной воды. НИКОГДА не ис-
пользуйте спички для проверки на утечку! 

Пропановый баллон должен быть перекрыт, 
когда обогреватель не используется. Если 
обогреватель будет храниться в помещении, 
пропановый баллон должен быть отсоединен 
от обогревателя и храниться в соответствии со 
стандартом хранения и погрузки сжиженного 
газа. (Т. е. не в помещении, но в сухом и хоро-
шо вентилируемом месте.)

Обогреватель для террас оснащен несколькими 
защитными функциями, в том числе выключа-
телем в случае опрокидывания. 

Любые изменения в обогревателе, не 
описанные в этих инструкциях по установке, 
могут навредить безопасности этого прибо-
ра. Обратите особое внимание: 

НЕ уменьшайте высоту столба. 

НЕ обходите защиту термопары. 

НЕ используйте обогреватель без рефлектора. 

Нельзя вешать или класть одежду и другие 
возгораемые материалы на обогреватель или 
рядом с ним. В зоне над столбом может быть 
чрезвычайно высокая температура. Не допус-
кайте непосредственного контакта с этим ме-
таллическими поверхностями, чтобы избежать 
ожогов или возгорания одежды. 

Сохраните это руководство для 
последующего использования!

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Газовый обогреватель Stollar GFH550 the Garden Comfort

Теплоотдача 9,3 кВт Сертификат CE № 845BS-0016

СтраНа НаЗНачЕНия катЕГОрия давЛЕНиЕ

CZ, DK, EE, FI, IS, NL, NO, SE, LT, LV, SI, SK, CY, MT I3B/P 30 мбар

BE, ES, FR, GB, GR, IE, LU, IT, PT, CH I3+
Бутан: 28 – 30 мбар

Пропан: 37 мбар

AT, DE I3B/P 50 мбар

PL I3+ 37 мбар
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УСТАНОВКА
Stollar GFH 550 the Garden Comfort

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

№ Название детали кол-во риисунок Примечания

1 Средняя пластина 1
 

2 Отвертка 1
 

3 Нижняя пластина 1

 

4 Нижняя опора 4  

5 Верхняя опора 4
 

6 Верхняя пластина 1

 

7 Крышка пластины 1
 

Предустановлена в 
средней пластине

8 Стеклянная трубка 1
 

9 Заслонка 1

 

Предустановлена в 
верхней пластине 

10 Рефлектор 1
 

11
Нижнее защитное 
ограждение

4
 

12 Зажим 1

13
Верхнее защитное 
ограждение

4
 

14 Крепежный кронштейн 4
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УСТАНОВКА

№ Название детали кол-во риисунок Примечания

15 Бок 3
 

16 Передняя панель 1
 

Цепь предустановлена в 
этой панели

17 Винт M5x8 54
 

Все предустановлены в 
соответствующих местах

18 Ручка 1

 

19 Цепь 1  
Предустановлена в 
передней панели

20 Колесный узел 1 

 

21 Ремень для баллона 2 
 

22 Регулятор 1 

 

23 Шланг 1

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Этот прибор предназначен тОЛЬкО дЛя 
иСПОЛЬЗОваНия вНЕ ПОМЕЩЕНиЙ. 

Этот прибор не должен устанавливаться или 
использоваться в помещениях, зданиях, гара-
жах и других крытых зонах. 

НЕ кладите ничего на прибор и не прислоняй-
те ничего к прибору. 

НЕ используйте и НЕ храните воспламеняющи-
еся материалы вблизи этого прибора. 

Дети и взрослые должны быть информиро-
ваны о высокой температуре поверхностей и 
опасности ожогов и возгорания одежды. 

Дети должны быть под постоянным присмот-
ром, когда они находятся в зоне прибора. 

•

•

•

•

•

•

НИКОГДА не вешайте ничего, в том числе 
одежду и другие возгораемые предметы, на 
прибор. 

НЕ используйте этот прибор, если он не 
собран полностью и рефлектор не установлен 
на место. 

Не распыляйте аэрозоли вблизи работающего 
прибора.

Установка и ремонт должны выполнять-
ся квалифицированным специалистом по 
обслуживанию. Прибор должен проверяться 
квалифицированным специалистом по обслу-
живанию как минимум один раз в год. Может 
потребовать более частая очистка. Крайне 
важно, чтобы узел управления, горелки и 
пути для циркуляции воздуха содержались в 
чистоте.

В случае сильного ветра необходимо следить, 
чтобы прибор не кренился.

•

•

•

•

•



��

СБОРКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ RU

требуемые инструменты:  
1 крестовая отвертка, 1 разводной ключ.

Снимите крышку пластины (7) с 4 винтами (17).•

СБОРКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ 
Stollar GFH 550 the Garden Comfort

A B

C D E

5

6

17

7

1

17

1

8

7

6

Резиновое кольцо

9

17

7

3

17

2

1

17

4

1

17
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СБОРКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ 

Если в комплект входит колесный 
узел, установите его в задней части 
основания, как показано.

F

9

15

6

17

10

13

11

14

G
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18

1916

ВНИМАНИЕ 
Для использования вне помещений или в достаточно вентилируемых зонах.
Интенсивно вентилируемая зона должна иметь как минимум 25% площади 
поверхности открытой.
Площадь поверхности это сумма поверхностей стен.
Шланг, используемый с этим нагревателем, должен соответствовать 
стандарту BS 3212:1991 (BS EN 1763- 1:2001). Длина шланга не должна 
превышать 1,5 м.

W
•
•

•
•
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Stollar GFH 550 the Garden Comfort

ПОДгОТОВКА
Необходимо приобрести пропановый баллон, 
предназначенный для использования с купленным 
и поставляемым регулятором. Для обеспечения 
правильной работы газовой системы следуйте 
инструкциям, прилагаемым к купленному или 
поставляемому регулятору. 

Подсоедините шланг к коннектору шланга в узле 
управления.

ВНИМАНИЕ!
Стеклянная трубка сильно 
нагревается во время работы. 
Никогда не касайтесь ее и не 
подпускайте детей к обогревателю.
Всегда обеспечивайте стабильное 
вертикальное положение нагре-
вателя на твердой поверхности. 
Стеклянная трубка разобьется, если 
обогреватель упадет.
Никогда не используйте 
обогреватель, если стеклянная 
трубка каким-либо образом 
повреждена.

Если поставляется колесный узел
Если необходимо передвигать обогреватель, 
рекомендуется использовать поставляемые ремни 
следующим образом, чтобы защитить боковые 
панели от повреждений:

W
•

•

•

ВНИМАНИЕ!
Всегда проверяйте шланг на 
утечки, нанося мыльную воду на 
концы всех соединений.
Шланг, используемый с 
этим нагревателем, должен 
соответствовать стандарту  
EN 1763-1:2001. Длина шланга не 
должна превышать 1,5 м.

ВНИМАНИЕ!
Никогда не используйте нагрева-
тель во время дождя, поскольку 
стеклянная трубка может треснуть 
при попадании на нее воды.
Всегда выключайте обогреватель, 
когда начинается дождь. 
Никогда не разбрызгивайте ника-
кую жидкость на стеклянную труб-
ку, когда обогреватель работает.

W
•

•

W
•

•

•

Проденьте ремни через пазы в нижней полке и 
зафиксируйте на верху пропанового баллона, как 
показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ! 
Когда газовый баллон надлежащим 
образом закреплен ремнями и 
обогреватель передвигается, баллон 
по-прежнему может повредить 
боковые панели, если обогреватель 
наклоняется в другие стороны.

W
•

Коннектор 
шланга
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДЖИгУ
Убедитесь, что работающие элемен-
ты питания AA установлены в камеру 
поджига. Убедитесь, что анод (+) 
ориентирован наружу.  

Поджиг электрическим поджигателем 
Убедитесь, что ручка питания находится в 
положении OFF (ВЫКЛ.). Медленно откройте 
вентиль газового баллона. 

Нажмите и поверните ручку в положение 
LIGHT (ПОДЖИГ), нажмите поджигатель, чтобы 
создать искру, удерживая ручку управления 
нажатой. 

Убедитесь в наличии запального пламени в 
стеклянной трубке. Если запал не загорается, 
поверните ручку управления в положение OFF 
(ВЫКЛ.), подождите 5 минут и попробуйте 
снова. Может потребоваться несколько 
попыток.

Когда запальное пламя загорится, держите 
ручку управления нажатой в течение 15 секунд, 
в затем поверните в положение LOW (НИЗК.).

Для максимального обогрева поверните ручку 
в положение HIGH (ВЫС.).

Чтобы включить обогреватель, поверните 
ручку в положение OFF (ВЫКЛ.).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 
oFF (вЫкЛ.)  

 
LIGHT (ПОдЖиГ)  

LoW (НиЗк.)  

HIGH (вЫС.)

ЗапалОтверстие

Поджиг спичкой
Если электрический поджиг не срабатывает, мож-
но зажечь обогреватель спичкой. 

Требуется длинная спичка.

Вставьте зажженную спичку через отверстие в 
передней панели узла управления, коснитесь  
спичкой запала обогревателя, одновременно 
нажав и повернув ручку управления в  
положение  LIGHT (ПОДЖИГ).
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ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Все модели – верхние и нижние 
защитные ограждения
Ограждения изготовлены из нержавеющей стали, 
но требуют регулярной (каждые два месяца) чистки 
или полировки качественным средством для 
чистки нержавеющей стали, чтобы не допустить 
изменения цвета.

Модели с передней и боковыми 
панелями из нержавеющей стали
Панели изготовлены из нержавеющей стали, но 
требуют регулярной (каждые два месяца) чистки 
или полировки качественным средством для 
чистки нержавеющей стали, чтобы не допустить 
изменения цвета.

Все модели
Если прибор расположен в среде с соленым возду-
хом (например, рядом с океаном), коррозия может 
появиться быстрее обычного. поэтому прибор 
необходимо чистить чаще.

чтобы полноценно пользоваться обогрева-
телем на протяжении многих лет, регулярно 
выполняйте следующее обслуживание:

Держите внешние поверхности чистыми.

Как минимум один раз в год прибор необхо-
димо осматривать на предмет пауков, паутины 
или других насекомых.

Поток воздуха на должен блокироваться. Де-
ржите элементы управления, горелку и каналы 
для циркуляции воздух чистыми Некоторые 
признаки возможного блокирования:

Запах газа со значительным желтым верхом 
пламени.

Свет от обогревателя слишком неравно-
мерный.

Из обогревателя доносится хлопающий звук.

В горелке и отверстиях могут селиться пауки 
и насекомые. Это опасно, поскольку это 
может повредить обогреватель и сделать его 
небезопасным для использования. Прочищай-
те отверстия горелки сильным средством для 
очистки труб.

•

•

•

É

É

É

•

Сжатый воздух может избавиться от мелких 
частиц.

Нагар может создать угрозу пожара. Мойте 
рефлектор и стеклянную трубку мыльной 
водой по мере образования нагара. Всегда 
будьте осторожны при очистке стеклянной 
трубки.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СТЕКЛЯННОЙ ТРУБКИ

ВАЖНО
Убедитесь, что подача газа в прибор 
перекрыта и прибор не зажигался как 
минимум в последние 4 часа.

Необходимые детали
Ведро горячей мыльной воды.
Ведро теплой воды.
Мягкая губка.
Ручка швабры или щетки.

ОЧИСТКА
Снимите стеклянную трубку с обогревателя 
(как это сделать см. в руководстве по эксплу-
атации).

Подготовьте ведро горячей мыльной воды и 
мягкую губку.

Смочите губку в мыльной воде и, соблюдая 
крайнюю осторожность, вставьте губку в 
трубку, чтобы снять нагар. Используйте ручку 
швабры или щетки, чтобы передвигать губку 
вверх и вниз по трубке.

Может потребоваться повторить это два или 
три раза (в зависимости от нагара).

Когда весь нагар будет удален, смойте мыль-
ный раствор чистой теплой водой.

Оставьте просохнуть и установите стеклянную 
трубку назад в обогреватель (см. руководство 
по эксплуатации).

ПРИМЕЧАНИЕ

Не зажигайте обогреватель, пока прибор 
полностью не высохнет. 

•

•
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•
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Stollar GFH 550 the Garden Comfort
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ХРАНЕНИЕ
Между использованием:

Поверните ручку управления в положение OFF 
(ВЫКЛ.).

Поверните газовый баллон в положение OFF 
(ВЫКЛ.).

Храните обогреватель в вертикальном 
положении под крышей и защищенным от 
воздействия погодных условий (дождя, града, 
снега и т. д.).

При желании накройте обогреватель, чтобы за-
щитить внешние поверхности и предотвратить 
скопление пыли и мусора в воздушных каналах. 

Во время продолжительного 
неиспользования и при транспортировке:

Поверните ручку управления в положение OFF 
(ВЫКЛ.).

Отсоедините газовый баллон и перенесите его 
в надежное хорошо вентилируемое место вне 
помещения.

НЕ храните в месте, где температура превыша-
ет 51 °C.

•

•

•

•

•

•

•

Храните обогреватель в вертикальном 
положении под крышей и защищенным от 
воздействия погодных условий (дождя, града, 
снега и т. д.).

При желании накройте обогреватель, чтобы 
защитить внешние поверхности и предотвра-
тить скопление пыли и мусора в воздушных 
каналах.

Для вашей безопасности:
НЕ касайтесь обогревателя и не передвигайте 
обогреватель в течение как минимум 45 минут 
после использования.

Дайте всем элементам горелки остыть, прежде 
чем касаться их.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если прибор расположен в среде с соленым 
воздухом (например, рядом с океаном), 
коррозия появляется быстрее обычного.

Часто проверяйте прибор на предмет корро-
зии и выполняйте необходимый ремонт.

Прежде чем накрывать обогреватель, дожди-
тесь, чтобы он полностью остыл.

•

•

•

•

•

•

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ RU

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

НЕиСПравНОСтЬ вОЗМОЖНая ПричиНа рЕШЕНиЕ 

Запал не заго-
рается 

Газовый вентиль может быть закрыт Откройте газовый вентиль 

Газовый баллон пустой Заполните газовый баллон 

Отверстие заблокировано Очистите или замените

Воздух в системе подачи Продуйте линии 

Негерметичные соединения Проверьте все фитинги 

Запал гаснет Мусор вокруг запала Очистите загрязненную область 

Негерметичные соединения Затяните соединения 

Неисправность термопары Замените термопару 

Утечка газа из линии Проверьте соединения 

Недостаточное давление топлива Газовый баллон почти пустой 

Горелка не заго-
рается 

Низкое давление Газовый баллон почти пустой 

Отверстие заблокировано Снимите, очистите и установите на место 

Вентиль управления закрыт Откройте вентиль 

Неисправность термопары Замените термопару 

Узел запала установлен неправильно 
или не на месте. 

Установите узел запала в правильное 
положение и повторите попытку. 

Любая модификация или ремонт обогревателя для террас должны выполняться инженером с 
соответствующей квалификацией.

•



�0



�1



SToLLAr is a registered trademark of B.T.U. Company, Ltd. 
Due to continual improvements in design or otherwise, 

the product you purchase may differ slightly from the one illustrated in this booklet. 
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