
ATENȚIE!

DISPOZITIVUL ESTE FIERBINTE ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII!

CA URMARE A CONTACTULUI CU SUPRAFEȚELE FIERBINȚI ALE DISPOZITIVULUI, POT APĂREA 
ARSURI. COPIII, PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ (SAU ALTE PERSOANE CARE AU NEVOIE DE ÎNGRIJIRE), 
ANIMALELE, ÎMBRĂCĂMINTEA, MOBILIERUL INFLAMABIL, ORICE COMBUSTIBIL SAU ALTE 
MATERIALE INFLAMABILE NU TREBUIE SĂ SE AFLĂ ÎN APROPIEREA DISPOZITIVULUI.

AMINTIȚI-VĂ ÎNTREȚINEȚI CORESPUNZĂTOR DISPOZITIVULUI, ÎN CONFORMITATE CU 
RECOMANDĂRILE ACESTUI MANUAL!

Citiți întregul manual și distribuiți-l fiecărui posibil utilizator înainte de a utiliza dispozitivul.

Orice modificare a acestui dispozitiv este strict interzisă. Nu încercați niciodată să 
manipulați dispozitivul sau orice parte a acestuia. Orice schimbare sau modificare va anula 
imediat garanția și va anula orice certificat al dispozitivului.

Dispozitivul trebuie instalat și întreținut numai de un instalator calificat.

Vă mulțumim pentru achiziționarea radiatorului cu gaz PATIO pentru decorul grădinii. Acest 
dispozitiv a fost proiectat pentru siguranță și confort. Suntem încrezători că veți fi mulțumiți 
de alegerea dumneavoastră datorită devotamentului implicat în proiectarea și producția 
acestui dispozitiv. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de instalare și utilizare. 
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să contactați departamentul nostru tehnic. Orice 
informații suplimentare sunt disponibile online la www.kratki.pl.

Kratki.pl Marek Bal este un producător bine-cunoscut de echipamente de încălzire atât în Polonia cât 
și în Europa. Produsele noastre sunt fabricate pe baza unor standarde stricte. Fiecare radiator de 
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grădină fabricat de noi este supus unui control al calității în timpul căruia este supus unor teste 
riguroase de siguranță. Utilizarea materialelor de cea mai înaltă calitate pentru producția noastră 
asigură funcționarea lină și fiabilă a dispozitivului de către utilizatorii finali. Acest manual conține 
toate informațiile necesare pentru instalarea corespunzătoare, funcționarea și întreținerea 
radiatorului de grădină cu gaz de sine stătător PATIO.

Radiatorul de grădină PATIO pe gaz este un dispozitiv deschis, fără sistem de evacuare, conceput 
pentru încălzirea spațiilor deschise și/sau ventilate. Factorii de emisie foarte scăzută garantează 
siguranța chiar și atunci când sunt utilizați în spații mici, ventilate și acoperite. Radiatorul îndeplinește 
cerințele stricte ale directivelor europene privind siguranța și mediul. Dispozitivul a fost proiectat și 
testat în conformitate cu cerințele EN 14543 pentru dispozitivele de ardere a gazelor de hidrocarburi 
cu condensare C3-C4 - Radiatoare de terasă tip umbrelă - emițătoare infraroșii fără țeavă de ardere 
utilizate în aer liber sau în spații bine ventilate. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de 
instalarea și utilizare. Informațiile conținute în acest manual vor permite funcționarea fără probleme a 
dispozitivului. Manualul trebuie păstrat pe toată durata de viață a unității.

Radiatorul de gaz de grădina PATIO a fost proiectat pentru a funcționa cu propan sau cu un amestec 
de gaze butan propan. Acest dispozitiv este disponibil în mai multe versiuni, în funcție de opțiunile 
de control, tipul de geam și preferințele de culoare. Indiferent de versiune, radiatorul PATIO este 
echipat cu un sistem complet sigur, avansat de control al gazelor în doua variante - controlat manual 
sau controlat de telecomanda.

PATIO / PATIO MINI

Control Categorie Presiune / Gaz Țările de destinație

GV60
control 
automat

I3B/P

30 mbar, G30
BE, CY, CZ, DK, EE, ES, FR, GB, GR, 
HU, IE, IT, LT, NL, NO, PT, RO, SE, 
SI, SK,

37 mbar, G30 PL

50 mbar, G30 AT, CH, DE, FR, SK

GV32
control 
manual

I3P

30 mbar, G31 FI, NL, RO

37 mbar, G31 BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, 
LT, HR, NL, PL, PT, SI, SK

50 mbar, G31 AT, CH, DE, NL

I3+
30 mbar. G30

BE, CY, CZ, DK, EE, ES, FR, GB, GR, 
HU, IE, IT, LT, NL, NO, PT, RO, SE, 
SI, SK

37 mbar, G31 BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, 
LT, HR, NL, PL, PT, SI, SK



INSTALARE
Dispozitivul a fost proiectat să funcționeze cu tipul de gaz și presiunea în conformitate cu 
tabelul de informare de mai sus. Nu utilizați alte tipuri de gaze sau gaze cu presiuni diferite de 
cele enumerate mai sus!

ACEST RADIATOR TREBUIE INSTALAT ȘI/SAU ÎNTREȚINUT DE UN SPECIALIST CALIFICAT. NU 
ÎNCERCAȚI SĂ MODIFICAȚI STRUCTURA DISPOZITIVULUI SAU A COMPONENTELOR ACESTUIA. 
ORICE MODIFICARE CAUZEAZĂ PIERDEREA IMEDIATĂ A GARANȚIILOR ȘI CERTIFICATELOR.

NOTĂ: IGNORAREA RECOMANDĂRILOR INCLUSE ÎN ACEST MANUAL ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 
INSTALAREA ȘI FUNCȚIONAREA SAU IGNORAREA RECOMANDĂRILOR PRIVIND PIESELE ȘI 
ACCESORIILE PERMISE PENTRU ACEST DISPOZITIV POATE PROVOCA VĂTĂMĂRI GRAVE SAU 
DETERIORAREA PROPRIETĂȚII.

ACEST DISPOZITIV A FOST PROIECTAT ÎN CONFORMITATE CU CERINȚELE RESTRICTIVE 
PRIVIND STANDARDELE DE SIGURANȚĂ ȘI A FOST TESTAT ȘI CERTIFICAT DE UN ORGANISM 
DE NOTIFICARE ÎN CONFORMITATE CU PN-EN 14543.

INFORMAȚII GENERALE
IMPORTANT: PĂSTRAȚI ACEST MANUAL!

Este important să se verifice periodic funcționarea și integritatea corectă a componentelor sistemului 
de control al gazului, precum și componentele structurii și geamurile pentru orice deteriorare. Este 
foarte important ca sistemul de control al gazului să rămână intact și să nu fie afectat de nicio 
deteriorare. Numai tehnicienii de service calificați pot întreține acest dispozitiv. Nerespectarea 
acestor reguli poate duce la probleme grave de sănătate sau chiar la deces și pagube materiale.
Instalarea și utilizarea trebuie să fie în conformitate cu legislația națională aplicabilă în domeniul 
construcțiilor. Distribuitorul autorizat vă poate ajuta să stabiliți ce măsuri de siguranță trebuie luate în 
timpul instalării sau utilizării. În unele cazuri, poate fi necesar să se obțină o autorizație pentru 
instalarea sau funcționarea unui astfel de dispozitiv. Consultați întotdeauna un distribuitor autorizat 
sau un inspector de construcții pentru a stabili ce reglementări se aplică utilizării și/sau instalării 
dispozitivului în zona dumneavoastră. În absența reglementărilor pentru instalare și utilizare, 
manualul și codul de securitate în caz de incendiu trebuie respectate cu strictețe.

Nu porniți dispozitivul dacă oricare dintre componentele sale a fost demontată, deteriorată sau 
distrusă anterior. Înainte de reutilizare, înlocuiți partea lipsă sau deteriorată cu o piesă originală 
specificată de producător.

În cazul în care dispozitivul a fost inundat, în special sistemul de control al gazului sau arzătorul, opriți 
dispozitivul și consultați departamentul de service sau un tehnician calificat pentru a verifica dacă 
pentru reutilizare va necesita înlocuirea oricăreia dintre componentele sistemului.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ
Numai pentru utilizare în aer liber sau utilizare în zone bine ventilate! Spațiul bine ventilat trebuie 
să aibă 25% din suprafața expusă. Această suprafață este determinată pe baza sumei suprafețelor 
de perete ale unui anumit spațiu utilizabil.

Datorită posibilității apariției unor temperaturi ridicate, în special pe geamurile de sticlă, toate 
materialele inflamabile trebuie amplasate la o distanță sigură de dispozitiv. Copiii, persoanele în 
vârstă și alte persoane cu risc, trebuie consiliați și avertizați cu privire la posibilitatea unor temperaturi 
ridicate ale dispozitivului în timpul funcționării și imediat după încheierea funcționării și trebuie să 



evite contactul cu dispozitivul pentru a preveni arsurile și aprinderea hainelor.

Se utilizează numai tipul de gaz și tipul de butelie de gaz specificate de producător. În caz de 
vânt puternic, furtună, protejați dispozitivul de răsturnare.

Copiii mici, sugarii, persoanele cu handicap și alte persoane care necesită o atenție specială prezente 
în zona dispozitivului ar trebui să facă obiectul unei supravegheri speciale. Aceste persoane pot fi 
expuse în mod particular la contactul accidental cu dispozitivul. Dacă este necesar, luați în 
considerare utilizarea barierelor de protecție pentru a limita accesul la dispozitiv.

NU ACOPERIȚI NICIODATĂ ORIFICIILE DE VENTILAȚIE ALE CAMEREI BUTELIEI!

Nu atingeți și nu vă sprijiniți de componente, în special de sticlă. NOTĂ: Sticla dispozitivului nu poate 
fi înlocuită cu alte sticle decât cu cele furnizate sau recomandate de producător.

În nici un caz nu puteți utiliza combustibili solizi (lemn, hârtie, cărbune etc.) în acest dispozitiv. ESTE 
STRICT INTERZIS SĂ utilizați orice combustibil lichid sau alte materiale inflamabile pentru a începe 
funcționarea dispozitivului!

Pentru a evita accidentele, nu este recomandat să se permită utilizarea neautorizată a dispozitivului.
 Din motive de siguranță, folosiți întotdeauna mănuși și ochelari de protecție pentru lucrările
 de întreținere.

ATENȚIE!
-  Deconectați alimentarea cu gaz a dispozitivului înainte de a înlocui bateria, controlerul sau 

receptorul.
-  Asigurați-vă întotdeauna că alimentarea cu gaz este întreruptă înainte de a verifica, repara sau a 

curăța dispozitivul.

ELEMENTE ALE SETULUI - PRIMA DESPACHETARE A RADIATORULUI ACHIZIȚIONAT
În cazul în care se constată daune sau deficiențe în timpul inspecției coletului, contactați 
distribuitorul autorizat.
Asigurați-vă că niciuna dintre componente nu a fost deteriorată în timpul transportului. Inspecția ar 
trebui să aibă loc în prezența furnizorului. Radiatorul achiziționat ar trebui să includă un set complet 
de racordare la butelia de gaz.

PENTRU OPȚIUNEA CU TELECOMANDĂ:
• Receptor MERTIK MAXITROL B6R-R8U și sistem complet de control de la distanță echipat cu un 
controler MERTIK MAXITROL GV60M1 și o telecomandă.
• Manuale de instalare și operare.
• Caroserie din oțel cu roți.
• Furtun de 0,6 m cu reductor și supapă de siguranță anti-înclinare.

PENTRU OPȚIUNEA CU CONTROL MANUAL:
• Arzător complet și gata de utilizare, cu sistem de control complet al gazului, echipat cu controlerul 
MERTIK MAXI-TROL GV32.
• Manuale de instalare și operare.
• Caroserie din oțel cu roți.
• Furtun de 0,6 m cu reductor și supapă de siguranță anti-înclinare.

Radiatorul cu gaz PATIO pentru grădina este proiectat pentru confortul dumneavoastră; prin urmare, 
există două opțiuni de control: control manual și telecomandă wireless. Dispozitivul este echipat cu 
un sistem modern de control al gazelor pentru a preveni scurgerile necontrolate de gaze.

INSTALARE - INTRODUCERE
Conectarea radiatorului la butelia gpl, reglarea acesteia și testarea etanșeității la scurgeri ar 



ar trebui să fie efectuate numai de către instalatori autorizați de aparate pe gaz sau de către 
tehnicieni autorizați de service, în conformitate cu reglementările aplicabile; cele de mai sus 
trebuie confirmate pe cardul de garanție al produsului. Lipsa unei astfel de confirmări 
anulează garanția!

INSTALAREA ECHIPAMENTULUI ȘI DEPOZITAREA BUTELIEI TREBUIE SĂ FIE COMPATIBILE CU 
REGLEMENTĂRILE LEGALE APLICABILE.

Dispozitivul are o cameră de ardere deschisă, fără opțiunea de a-l conecta la o conductă de ardere. 
Radiatorul PATIO este vândut cu un sistem de control al gazelor preinstalat, dar înainte de a-l utiliza 
pentru prima dată este recomandat să verificați etanșeitatea sistemului pentru posibile scurgeri
cauzate de transport. Toate instrucțiunile pentru conectarea corectă a sistemului, instalarea pereților, 
ușilor și geamurilor pot fi găsite mai jos.

OBSERVAȚII PRIVIND TRANSPORTUL DISPOZITIVULUI:
Acest dispozitiv este echipat cu roți pentru transportarea ușoară. Înainte de a muta încălzitorul, 
asigurați-vă că toate frânele roții sunt deblocate, alimentarea cu gaz este întreruptă și ușa este 
închisă. În cazul în care neuniformitatea sau panta suprafeței este semnificativă, scoateți butelia de 
gaz înainte de a muta încălzitorul pentru siguranța dumneavoastră și transportați cilindrul separat. 
Transportul dispozitivului în timpul funcționării este strict interzis. Odată ce încălzitorul este situat 
în poziția dorită, blocați frânele la cel puțin două dintre roțile sale.

REGULI DE INSTALARE
Instalarea ar trebui efectuată în conformitate cu legislația națională sau regională. În absența unor 
astfel de reglementări, trebuie respectate normele din acest manual și codurile de securitate de 
incendiu.

Acest dispozitiv a fost testat pentru calitate și siguranță și certificat de un organism notificat.

ATENȚIE!
Radiatorul este proiectat să funcționeze cu o butelie de gaz de 11 kg proiectată pentru a stoca un 
amestec de gaz propan -- butan. Țeavă de conectare flexibilă ar trebui să fie utilizată pentru GPL! 
Dispozitivul este vândut cu automatizare completă și cabluri care conectează arzătoarele 
principale și de control la controler. Nu folosiți alte piese de schimb decât cele instalate sau 
furnizate de producător.

ALEGEREA LOCAȚIEI RADIATORULUI PATIO PENTRU GRĂDINĂ
Radiatorul PATIO cu gaz pentru grădină este un dispozitiv mobil care poate fi mutat în orice locatie 
selectată. Totuși, există anumite restricții care trebuie aplicate cu strictețe. Dispozitivul trebuie ținut 
departe de materialele inflamabile din cauza temperaturilor ridicate de pe suprafețele sale exterioare, 
în special a sticlei; datorită camerei de ardere deschise, fără posibilitatea de conectare la conductele 
de gaze de ardere, dispozitivul trebuie utilizat în spații deschise sau în încăperi bine ventilate. Este 
absolut interzisă plasarea dispozitivului în altă poziție decât cea verticală.

Sfaturi pentru instalarea corectă și sigură:
• Conectați reductorul la butelia de gaz lichid, astfel încât supapa de înclinare să fie în poziție 
verticală. Conectându-l într-un alt mod se poate bloca alimentarea cu gaz a dispozitivului. Utilizați 
instrumentele corespunzătoare pentru a desfășura aceste activități. Strângerea reductorului doar 
manual este insuficientă și poate duce la scurgeri de gaze. Înlocuirea și/sau conectarea buteliei 
trebuie să aibă loc în zone bine ventilate.
• Înainte de conectarea reductorului, nu uitați să vă asigurați că garniturile de cauciuc sunt în poziție 
și nu sunt deteriorate. În caz contrar, dispozitivul nu poate fi utilizat până când garnitura nu este 
înlocuită.
• Rețineți că butelia de gaz trebuie să fie întotdeauna în poziție verticală iar cablul de conectare 
dintre butelie și arzător trebuie să funcționeze astfel încât să nu intre în contact cu obiecte sau 
muchii ascuțite sau cu părțile fierbinți ale arzătorului.



• Verificați funcționarea corectă și etanșeitatea sistemului instalat de control al gazului, precum și 
întregul sistem de gaz al dispozitivului. În acest scop, puteți utiliza apă cu săpun sau un spray 
dedicat pentru a detecta scurgerile de gaze. Pentru a verifica etanșeitatea, acoperiți cu apă cu 
săpun sau atomizor toate conexiunile (butelie-reductor, supapă de înclinare- reductor, supapă de 
înclinare - furtun de gaz, furtun de gaz - unitate controler de gaz, unitate de gaz - conductori de 
cupru ai arzător principal și magneto, duza arzător principal - conductor de cupru) între butelie  și 
unitatea de control și cele situate în spatele unității de gaz, și apoi porniți dispozitivul, astfel încât 
gazul va umple și secțiunea de la unitatea de gaz la duza arzătoare. Dacă apar bule pe conexiuni, 
acest lucru va indica faptul că există o scurgere în zonă.
• Scoateți sticla conform instrucțiunilor de la pagina 18, așezați elementele decorative pe arzător 
uniform în funcție de imagine (fig. 7) și apoi reinstalați.

ATENȚIE: Pe baza testelor de siguranță au fost stabilite distanțe sigure față de substanțele foarte 
inflamabile, care trebuie respectate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.  Substanțele 
foarte inflamabile pot include orice se poate aprinde, de exemplu hârtie, lemn, combustibili de 
toate tipurile, materiale plastice, îmbrăcăminte etc.  Zona de evacuare specifică nu este 
restricționată de substanțe neinflamabile, ci se aplică și substanțelor foarte inflamabile care se află 
direct în spatele substanțelor neinflamabile care sunt expuse la contactul cu echipamentul. Dacă 
nu sunteți sigur care substanțe din zona instalației sunt incombustibile sau foarte inflamabile, vă 
rugăm să consultați reprezentantul brigăzii de pompieri. Materialele refractare sunt considerate 
inflamabile în ciuda rezistenței lor la foc. Se aprind cu dificultate, dar ard.

ATENȚIE!
ESTE ABSOLUT INTERZISĂ UTILIZAREA RADIATORULUI ÎN SPAȚIU DESCHIS ÎN TIMPUL 
PRECIPITATIILOR ATMOSFERICE.

DEPOZITAREA RADIATORULUI ÎN AER LIBER ESTE PERMISĂ NUMAI DACĂ RADIATORUL ESTE 
ACOPERIT CU UN ACOPERIȘ DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PLOII.

ÎN ALT CAZ, RADIATORUL TREBUIE PLASAT ÎNTR-UN LOC PROTEJAT ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR ȘI 
INFLUENȚEI TEMPERATURILOR SCĂZUTE.

ATUNCI CÂND NU FUNCȚIONEAZĂ, DISPOZITIVUL TREBUIE SĂ FIE COMPLET OPRIT DE LA 
ALIMENTAREA CU GAZ (SUPAPA DE GAZ ÎN POZIȚIE ÎNCHISĂ), TOATE FRÂNELE TREBUIE BLOCATE, 
IAR DISPOZITIVUL PROTEJAT ÎMPOTRIVA CĂDERII. ÎN CAZUL ÎN CARE NU EXISTĂ POSIBILITATEA DE 
A PROTEJA DISPOZITIVUL ÎMPOTRIVA CĂDERII ÎN MOMENTUL ÎN CARE DISPOZITIVUL NU ESTE 
SUPRAVEGHEAT, BUTELIA DE GAZ TREBUIE DECONECTATĂ ȘI MUTATĂ ÎNTR-UN LOC SIGUR.

CERINȚE PRIVIND SPAȚIUL DIN JURUL RADIATORULUI FĂRĂ MATERIALE INFLAMABILE 
Radiatorul PATIO cu gaz pentru grădină a fost testat și aprobat pentru încălzirea zonelor deschise sau 
bine ventilate, cu condiția păstrării distanței sigure față de materialele inflamabile, așa cum este 
arătat în diagramele de mai jos.

Spațiul indicat mai sus este spațiul liber minim față de materialele inflamabile, cu excepția cazului în 
care se menționează altfel. Nerespectarea distanțelor indicate mai sus poate duce la incendiu. Fig. 3

Producătorul recomandă utilizarea elementelor ornamentale din oferta companiei. Societatea Marek 
Bal Kratki.pl nu este responsabilă pentru daunele cauzate de utilizarea altor elemente ornamentale 
decât cele recomandate.
În cazul în care elementele ornamentale nu au fost instalate înainte de prima instalare, pereții laterali 
și sticla unității trebuie îndepărtate pentru instalare, după cum este arătat mai jos.



PORNIRE
Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, asigurați-vă că toate conexiunile la componentele 
individuale ale sistemului au fost efectuate în conformitate cu instrucțiunile din manual. Conectarea 
incorectă a sistemului de control al gazului poate duce la deteriorarea acestuia.

La primele câteva porniri, un miros specific poate fi detectat, cu o durată de până la câteva ore după 
utilizare. Acest fenomen este legat de arderea vopselei. Animalele pot fi deosebit de sensibile la 
mirosurile generate în timpul arderii vopselei. Pentru a accelera acest proces, se recomandă încălzirea 
dispozitivului la o dimensiune maximă a flăcării timp de câteva ore.

INSTALAREA SISTEMULUI DE CONTROL AL GAZELOR

ATENȚIE!!!
Acest dispozitiv și sistemul de control al gazelor pot fi instalate numai la setările din fabrică. În 
modelul controlat de telecomandă, nu instalați baterii în receptor în acest stadiu. Conectarea 
anterioară la sursa de alimentare poate deteriora sistemul electronic.

ATENȚIE!!!
Componentele sistemului de control al gazului trebuie instalate în conformitate cu instrucțiunile 
din acest manual.

Sistemul standard de control al gazelor include, în funcție de opțiune: controlerul MertikMaxitrol 
GV32 sau GV60 și receptorul B6R-R8U, la care antena instalată permite telecomanda wireless. 
Componentele sistemului trebuie instalate în zonele desemnate. Schimbarea locației lor poate 
expune dispozitivul la deteriorări cauzate de temperaturi dăunătoare sau inundații.
Dispozitivul poate funcționa numai cu automatizarea furnizată împreună cu dispozitivul. Conexiunile 
componentelor individuale ale sistemului au fost realizate astfel încât să împiedice conectarea lor în 
mod necorespunzător.

Telecomanda nu trebuie să fie la mai mult de 6-8 metri distanță de dispozitiv, în acest caz, după 
câteva ore (3-4 ore), dispozitivul se va închide automat.

Conectați reductorul la butelie, asigurându-vă că garniturile sunt în vigoare (a se vedea diagrama de 
mai sus). În cazul în care garniturile sunt zbârcite sau deteriorate sau dacă oricare dintre ele lipsește, 
dispozitivul nu poate fi utilizat până când garniturile nu sunt înlocuite. Supapa trebuie să rămână 
întotdeauna/să fie în poziție verticală după fiecare conectare la butelie și pe toată durata de viață a 
dispozitivului. Conectarea supapei într-o poziție diferită duce la întreruperea alimentării cu gaz a 
dispozitivului și, astfel, la închiderea dispozitivului.

ATENȚIE!!!
Supapa anti-înclinare este un dispozitiv de siguranță împotriva răsturnării dispozitivului, astfel încât 
atunci când dispozitivul se rotește, supapa întrerupe automat alimentarea cu gaz a controlerului și 
acest lucru stinge flacăra. Fig. 8.

ATENȚIE!!!
Conectarea la sursa de gaz trebuie făcută numai atunci când încălzitorul este oprit și supapa buteliei 
este închisă.

ATENȚIE!!!
Este interzisă utilizarea focului deschis în timpul procesului de instalare sau conectare a buteliei. 
Nerespectarea celor de mai sus poate duce la incendiu, explozie și pagube materiale, vătămare 
corporală sau chiar deces



CONEXIUNEA DE ALIMENTARE
ATENȚIE! (Se aplică sistemului automat de control al gazelor)
Conectarea sursei de energie trebuie efectuată după ce toate celelalte componente ale sistemului de 
control al gazului au fost conectate. Asigurați-vă că toate elementele sistemului de control al gazului 
sunt strânse și conectate, astfel încât să poată funcționa corect.

Modelele de radiatoare PATIO echipate cu un sistem automat de control al gazelor cu telecomandă 
dispun de un receptor B6R-R8U alimentat de patru baterii AA de 1,5 V. Telecomanda este alimentată 
cu două baterii AAA de 1,5. Necesitatea înlocuirii bateriei este semnalată de un indicator în colțul din 
dreapta sus al ecranului, în timp ce bipurile scurte care apar în decurs de 3 secunde de la începerea 
procesului de ardere înseamnă că bateria receptorului trebuie înlocuită. Bateriile uzate din receptor 
se pot supraîncălzi, deversa sau chiar exploda. Nu folosiți niciodată baterii expuse la soare, umiditate, 
temperaturi ridicate sau vibrații. Instalați numai baterii de același tip și de la același producător. Nu 
instalați niciodată baterii noi cu cele folosite.

ATENȚIE!!!
Radiatorul este proiectat să funcționeze cu o butelie de 11 kg-GPL.

Dispozitivul este vândut cu automatizare completă, supapă anti-înclinare, reductor și cabluri de 
conectare. Nu folosiți nici un alt furtun sau alte componente ale sistemului decât cele instalate sau 
indicate de producător.

Înainte de a înlocui butelia, asigurați-vă că dispozitivul nu se află în apropierea surselor de 
incendiu sau a altor surse care se pot aprinde.

Este esențial să se închidă supapa de alimentare cu gaz a buteliei sau a regulatorului după 
fiecare utilizare a dispozitivului.

Dacă există orice scurgere de gaze, este absolut necesar să opriți utilizarea dispozitivului 
dacă acesta funcționează și dacă este oprit, nu-l porniți. Apoi contactați un service autorizat.

ATENȚIE!!!
Se recomandă verificarea periodică a calității tuturor racordurilor de gaz, inclusiv a furtunului flexibil 
(cel puțin o dată pe lună sau de fiecare dată la înlocuirea buteliei). În cazul în care sunt vizibile fisuri, 
deteriorări sau alte urme de deteriorare, componentele trebuie înlocuite cu altele noi de aceeași 
lungime și calitate egală.

TELECOMANDA
Unitatea de control de la distanta B6R-H9 este dotată cu opțiunea de telecomandă.

ATENȚIE!!!
Telecomanda B6R-H9 are un senzor de temperatură încorporat utilizat în modul termostat. 
Unitatea măsoară continuu temperatura ambiantă și o compară cu temperatura setată pe 
termostat. Mențineți dispozitivul într-un loc întunecos pentru a exclude erorile de măsurare 
legate de lumina directă a soarelui.

Radiatoarele de sine stătătoare PATIO pentru grădină, cu modulul GV60 sunt echipate cu un sistem 
de control al gazului care permite utilizatorului să aprindă de la distanță dispozitivul și să aibă control 
deplin asupra acestuia. Pentru a putea utiliza dispozitivul cu telecomandă, asigurați-vă că supapa de 
închidere, instalată pe conducta de alimentare cu gaz a dispozitivului, este deschisă.



ATENȚIE!!!
Telecomanda ar trebui să nu fie lăsată la îndemâna copiilor și a altor persoane care nu sunt 
conștiente de consecințele acțiunilor lor.

ATENȚIE!!!
Nu folosiți niciodată unelte pentru a schimba poziția butoanelor. Modificările poziției 
butoanelor pot fi efectuate numai manual; în caz contrar, controlerul poate fi deteriorat. 
Contactați un tehnician de service dacă butoanele sunt blocate.

Radiatorul PATIO utilizează telecomenzi moderne B6R-H9, setate în conformitate cu standardul 
european la frecvențe radio de 868 MHz. Telecomanda nu necesită un nou cod de transmisie și este 
gata de utilizare. La înlocuirea telecomenzii, este necesară o procedură de împerechere. Pentru a 
conecta noua telecomandă la radiator, apăsați mai întâi și țineți apăsat butonul RESET, situat pe 
carcasa receptorului, până când auziți două semnale caracteristice, apoi eliberați butonul. Această 
activitate trebuie efectuată folosind un element subțire, contondent. Apoi, apăsați și țineți apăsat 
butonul de control     de la distanță până când auziți două bipuri scurte, ceea ce înseamnă 
sincronizarea telecomenzii cu receptorul. Un semnal lung indică faptul că componentele sistemului nu 
au fost asociate corect. Figura 9.

INFORMAȚII
Pentru a vizualiza versiunea curentă a software-ului utilizat de telecomandă, apăsați simultan       și       . 
Apăsarea simultană a butonului        și a butonului       va afișa modelul telecomenzii.

Dezactivarea telecomenzii.
Instalați bateriile. Toate pictogramele disponibile vor apărea pe ecran și vor clipi. În timpul clipirii, 
apăsați pictograma corespunzătoare pentru funcție și țineți-o timp de 10 secunde. Pictograma 
corespunzătoare butonului selectat va clipi până la sfârșitul procesului de dezactivare. Afișajul 
telecomenzii afișează pictograma adecvată pentru funcția selectată și două linii orizontale. Dacă 
funcția este dezactivată, pe afișaj vor apărea două linii orizontale atunci când se apasă butonul 
responsabil pentru selectarea sa. După înlocuirea bateriilor, setările vor rămâne neschimbate.

Activarea telecomenzii.
Instalați bateriile. Toate pictogramele disponibile vor apărea pe ecran și vor clipi. Apăsați pictograma 
corespunzătoare pentru funcție și țineți-o timp de 10 secunde. Pictograma corespunzătoare butonului 
selectat va clipi până la sfârșitul procesului de activare. Afișajul telecomenzii afișează pictograma 
adecvată funcției selectate.

NOTĂ!!!
Dacă, atunci când încercați să o aprindeți, flacăra de control se stinge, așteptați cel puțin cinci 
minute înainte de a încerca din nou să aprindeți șemineul.

NOTĂ!!!
Dacă, după patru încercări de a aprinde șemineul, flacăra de control nu se aprinde, închideți 
supapa de închidere a gazului și contactați reprezentantul de service.



Protecție copii Casetă oră Casetă minute Indicator baterie

Mod programabil Fahrenheit sau CelsiusTemperatură

Mod
termostat

Cronometru 
repaus

Setarea unității de temperatură

Pentru a schimba unitatea de temperatură, apăsați simultan butoanele             . 
Puteți alege între grade Celsius și Fahrenheit.
Alegerea °F va seta automat ceasul într-un format de 12 ore, în timp ce alegerea 
°C setează ceasul într-un format de 24 de ore.

Setarea orei
1. Pentru a putea ajusta ziua săptămânii, apăsați butonul    și butonul        .
2. Apăsați        sau       pentru a selecta un număr corespunzător zilei săptămânii (1 - 
luni, 2 - marți 3 - miercuri 4 - joi, 5 - vineri, 6 - sâmbătă, 7 duminică)

3.  Apăsați simultan butonul     și butonul       . Orele vor clipi.
4.  Setați ora folosind butoanele      și       .
5.  Apăsați simultan butonul        și butonul      . Minutele vor 

clipi.
6.  Setați minutele folosind butonul       și butonul        .
7.  Pentru a confirma setarea, apăsați simultan       și         sau 

așteptați.

MANUALUL DE UTILIZARE AL UNITĂȚII DE CONTROL B6R-H9 CU 6 SIMBOLURI



Informații:
Pentru a schimba metoda de a aprinde, imediat după ce instalați bateriile în telecomandă, țineți 
apăsat butonul      timp de 10 secunde. Afișajul telecomenzii afișează "ON" și o cifră intermitentă 
corespunzătoare setărilor curente.

1 – Aprinderea focului prin apăsarea butonului        .
2 – Aprinderea focului prin apăsarea butoanelor       și       .

Sfârșitul procedurii de schimbare a metodei de aprindere a focului este confirmat prin afișajul 
numărului corespunzător.

NOTĂ!!!
Dacă, după mai multe încercări de aprindere, nu are loc aprinderea flăcării de control, setați 
butonul supapei principale la "OFF" și consultați secțiunea "Posibile probleme și soluții".

Protecție copii

Activare
Pentru a activa funcția Protecție Copii apăsați butoanele      și        . Afișajul 
afișează pictograma          .

Dezactivare:
Pentru a dezactiva funcția Protecție Copii apăsați butoanele      și     . 
Pictograma         va dispărea.

Modul manual

Aprinderea focului în șemineu cu un singur buton (setare implicită)

•  Apăsați butonul       până când auziți două bip-uri scurte. Pornirea 
secvenței de ardere este confirmată de apariția unei pictograme 
intermitente pe afișajul arzătorului. Eliberați butonul.

• Aprinderea flăcării de control este confirmată de un singur semnal. 
•  După aprinderea arzătorul principal, telecomanda trece automat la modul 

manual.

Aprinderea focului în șemineu cu două butoane

•  Apăsați simultan butonul       și butonul       până când auziți două bipuri 
scurte. Pornirea secvenței de ardere este confirmată de apariția unei 
pictograme intermitente pe afișajul arzătorului. Eliberați butonul.

• Aprinderea flăcării de control este confirmată de un singur semnal. 
•  După aprinderea arzătorul principal, telecomanda trece automat la modul 

manual.



Înălțimea maximă a flăcării

Pentru a mări flacăra arzătorului la valoarea maximă, apăsați de două ori 
butonul      . Ecranul afișează simbolul "HI".

Modul standby sau off

Pentru ca unitatea să treacă la modul standby, țineți apăsat butonul       până 
când arzătorul principal este stins.
Pentru a opri dispozitivul, apăsați      . Flacăra de control va fi stinsă.

Înainte de a încerca să reporniți șemineul, așteptați 5 secunde.

Reglarea înălțimii flăcării

Pentru a mări înălțimea flăcării, apăsați și țineți apăsat butonul      . 
Pentru a reduce înălțimea flăcării sau pentru a pune șemineul în modul 
standby, apăsați și țineți apăsat butonul       .

Setarea înălțimii minime și maxime a flăcării

Înălțimea minimă a flăcării

Pentru a reduce flacăra arzătorului la înălțimea minimă, apăsați de 
două ori butonul        . Ecranul afișează simbolul "LO".



Cronometru repaus

Activare/Setări

1. Apăsați și țineți apăsat      până când vedeți pictograma       . Caseta 
orelor va clipi.
2. Introduceți o valoare utilizând butoanele    și     .
3. Pentru a confirma, apăsați     . Caseta minutelor va clipi.
4. Introduceți o valoare utilizând butoanele     și     .
5. Pentru a confirma, apăsați      sau așteptați.

Dezactivare:
Pentru a dezactiva cronometrul, apăsați butonul     , pictograma     va dispărea odată cu timpul de 
numărătoare inversă.

Informații:
După expirarea timpului de numărătoare inversă, șemineul va fi stins. Cronometrul de repaus 
funcționează în diferite moduri: Manual, Termostat și Eco. Valoarea maximă a cronometrului este de 
9 ore și 50 de minute.
Moduri

Modul Termostat

Temperatura camerei este măsurată și comparată cu temperatura stabilită pe 
termostat. Înălțimea flăcării este reglată automat astfel încât să ajungă la 
temperatura stabilită.

Modul Programat

Programele 1 și 2 pot fi modificate în mod liber. Puteți seta timpul de pornire 
și oprire a șemineului la o anumită temperatură.



Modul Eco

Înălțimea flăcării este reglabilă între extremele sale. Dacă temperatura 
camerei este mai mică decât temperatura prestabilită pe termostat, înălțimea 
flăcării atinge valoarea maximă și va rămâne la un nivel ridicat pentru o 
perioadă mai lungă de timp. Dacă temperatura camerei este mai mică decât 
cea prestabilită, înălțimea flăcării este redusă la minimum pentru o perioadă 
lungă de timp. Un ciclu durează aproximativ 20 de minute.

Modul Termostat

Activarea și dezactivarea termostatului

Activare:
Apăsați butonul        . Ecranul afișează pictograma       și temperatura 
prestabilită ca fiind prima și temperatura reală a camerei.
Dezactivare:

1. Apăsați butonul      .
2. Apăsați butonul       și butonul     .
3. Apăsați butonul      , pentru a intra în modul 
Programat.

Modul programat

Activarea modului programat

Apăsați butonul       . Ecranul afișează pictograma        și simbolurile 1 sau 2 
și "ON" și "OFF".

Setări termostat

1. Apăsați și țineți apăsat       până când vedeți pictograma     . 
Temperatura afișată clipește.
2. Pentru a seta temperatura dorită utilizați butoanele      și       .
3. Pentru a confirma, apăsați       sau așteptați.



Dezacticarea modului programat

1. Apăsați butonul      sau butonul        sau butonul        pentru a trece la 
modul manual.
2. Apăsați butonul       , pentru a trece la modul Termostat.

Informaţii:
Introducerea temperaturii de pornire a termostatului va seta automat aceeași 
valoare pentru temperatura de pornire a modului programat.

Setări implicite:
Temperatura de pornire: 21°C
Temperatura de comutare ff: „--” (numai flacăra de control)

Setări temperatură

1. Apăsați și țineți apăsat butonul    până când vedeți pictograma         .

2. 

intermitentă "ON" și temperatura de oprire va fi afișată (setat în modul 
termostat 
Pentru a continua, apăsați      sau așteptați. Ecranul afișează pictograma         , 
simbolul "OPRIT" și o valoare intermitentă pentru a simboliza temperatura 
de oprire.

3. Setați temperatura dorită utilizând butoanele      sau
4.  Pentru a confirma, apăsați      .

Setarea zilelor

5. Ecranul clipește „ ALL”. Apăsați butonul     sau butonul      pentru a selecta 
una dintre cele trei opțiuni de introdus  (ALL, SA:SU, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

6. Pentru a confirma, apăsați      .
Simbolurile SA:SU, respectiv, înseamnă sâmbătă și duminică. Numerele 
individuale corespund zilelor săptămânii (de exemplu, 1 luni 2 - marți 3 - 
miercuri 4 - joi, 5 - vineri, 6 - sâmbătă, 7 - duminică).

Activarea setărilor de timp (Programul 1)  

Opțiunea „ALL”  selectată

7.  Ecranul afișează      , 1,  „ON”, apoi pentru un timp veți vedea simbolul  „ ALL”. 
Ulterior, ora va începe să clipească.

8. Setați ora folosind butoanele      și     .
9. Pentru confirmare, apăsați    . Ecranul arată pictograma  ,1, „ON”, apoi 

pentru un timp, veți vedea simbolul  „ ALL” Ulterior, minutele vor începe 
să clipească.

10. Setați minutele folosind butoanele     și      .
11. Pentru confirmare, apăsați    .



Dezactivarea setărilor de timp (Programul 1) 

Optiunea ALL”

12. Display-ul arată     , 1 , „OFF”, apoi pentru un timp, veți vedea simbolul 
„ALL” .  Ulterior, ora va începe să clipească.

13. Setați ora folosind butoanele       și      .
14.  Pentru confirmare, apăsați       . Afișajul arată,         ,1, „ON”, apoi pentru un 

timp, veți vedea simbolul „ ALL”. Ulterior, minutele vor începe să 
clipească.

15. Setați minutele folosind butoanele      și      .
16. Pentru a confirma, apăsați      .

Informații:
•  Ulterior, utilizatorul poate introduce timpul on și off pentru Programul 2. În caz contrar, 

Programul 2 va rămâne inactiv.
•  Setările de temperatură pentru activarea și dezactivarea Programelor 1 și 2 sunt aceleași pentru 

toate opțiunile  (ALL, SA: SU, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Introducerea de noi setări pentru pornirea și 
oprirea temperaturilor setează automat valorile prestabilite implicite.

•  Introducerea de noi setări pentru activarea și oprirea timpului pentru programele 1 și 2 va seta 
noi valori ca implicit. Pentru a restabili setările din fabrică pentru programele 1 și 2, resetați 
telecomanda prin scoaterea bateriei.

Un auxiliar opțional

Această opțiune este disponibilă numai pentru inserțiile de gaz cu mai mult 

de un arzător.

În cazul seriilor LEO și LEO 200, funcția rămâne inactivă.

Modul Eco

Pornire:

Apăsați butonul          . Ecranul afișează   .

Oprire:

Apăsați butonul        . Pictograma dispare de pe ecran.

”



ÎNLOCUIREA BATERIILOR
Bateriile din receptor, telecomandă sau modulul de alimentare se pot supraîncălzi, deversa sau chiar 
provoca o explozie. Nu folosiți baterii care au fost expuse la soare, umiditate, căldură sau vibrații. 
Instalați numai baterii de același tip și același producător. Nu instalați baterii noi cu cele uzate. 
Telecomanda este alimentată de două baterii AAA. Receptorul B6R-R8U și modulul de alimentare 
G60-ZB90 sunt alimentate de patru baterii AA de 1,5 V. Durata de viață a bateriei în cazul 
telecomenzii și receptorului este estimată la aproximativ 1 sezon de încălzire. Producătorul 
dispozitivului recomandă utilizarea bateriilor alcaline din cauza riscului mai mic asociat cu 
desigilarea. De asemenea, este permisă utilizarea bateriilor reîncărcabile. Când scoateți bateriile, nu 
folosiți unelte care pot provoca un scurtcircuit. Înlocuirea bateriilor cu obiecte conductoare poate 
deteriora permanent componentele electronice ale telecomenzii și ale receptorului.

Înlocuirea bateriilor din telecomandă:
•  Scoateți capacul situat pe partea din spate a telecomenzii.
• Scoateți cu grijă bateriile uzate din telecomandă.
• Instalați noi baterii AAA observând marcajele de polaritate (+/-).
• Reinstalați capacul de pe peretele din spate al telecomenzii.

Înlocuirea bateriilor din modulul receptor/sursă de alimentare:
•  Deschideți panoul ușii dulapului.
• Î ndepărtați cu grijă receptorul B6R-R8U/modulul de alimentare G60-ZB90.
• Scoateți capacul.
•  Scoateți cele patru baterii AA utilizate și instalați noile, acordând atenție marcajelor 

de polaritate (+/-) de pe receptor/modul de alimentare.
• Reinstalați capacul receptorului/modulului de alimentare.

NOTĂ!!!
Înlocuirea bateriilor din receptorul/modulul de alimentare se poate face numai pe un șemineu 
rece cu alimentarea cu gaz tăiată.

NOTĂ!!!
Bateriile sunt clasificate ca deșeuri chimice periculoase, astfel încât, după utilizarea lor, acestea 
nu ar trebui eliminate împreună cu alte deșeuri menajere.

CONTROL MANUAL 
Utilizatorul care selectează opțiunea de control manual primește un dispozitiv echipat cu un 
controler GV32. Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a opera modulul de control. Procedând 
contrar instrucțiunilor poate duce la deteriorarea sistemului de control al gazului sau a dispozitivului 
însuși și poate duce la incendii, daune materiale sau probleme de sănătate.

MANUAL DE UTILIZARE PENTRU MODULUL DE CONTROL MANUAL
Aprinderea dispozitivului trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Sistemul de 
control al gazelor GV32 a fost conceput pentru a elimina complet necesitatea întreținerii sau a 
oricăror ajustări. Butoanele nu sunt detașabile. Scoaterea butoanelor va deteriora dispozitivul. Nu 
încercați niciodată să deschideți sau să manipulați în alt mod supapa sau oricare dintre 
componentele sale.

Pornirea dispozitivului:
1. Întoarceți butonul ON / OFF A ușor în sens invers acelor de ceasornic spre poziția APRINDERE până 
când se oprește. Apoi apăsați și țineți apăsat butonul timp de 5 secunde (gazul curge numai în 
arzătorul de comandă).
2. Continuați să țineți apăsat butonul și, în același timp, rotiți-l spre poziția PILOT (acest lucru 
activează aprinderea prin scanteie al arzătorului de control). Țineți apăsat butonul în 
această poziție încă 10 secunde până când arzătorul de comandă se aprinde (dacă pilotul
nu se aprinde, repetați imediat procedura în timp ce tineti in continuare apăsat butonul).



3. După aprinderea arzătorului de control, eliberați butonul și rotiți în sens invers acelor de ceasornic 
până când acesta este în poziția ON (acest lucru va declanșa și fluxul de gaz la arzătorul principal).

Dezactivarea dispozitivului:
1. Rotiți butonul ON/OFF A în sensul acelor de ceasornic până când acesta se oprește în poziția PILOT.
2. Apăsați ușor butonul și continuați să-l rotiți în sensul acelor de ceasornic din poziția PILOT în 
poziția OFF.
Procedura de reaprindere a arzătorului de control poate fi repetată atunci când termocuplul 
arzătorului de control s-a răcit suficient (perioada de răcire poate varia în funcție de tipul de 
termocuplu utilizat). Când dispozitivul este oprit complet, reaprindere este posibilă după aproximativ 
1 minut (timpul necesar pentru răcirea termocuplului).

Reglarea flăcării/fluxului de gaz:
Reglați flacăra utilizând butonul de temperatură B. Pentru a regla flacăra și puterea dispozitivului, 
rotiți manual butonul de temperatură B în sens invers acelor de ceasornic (creșterea flăcării) sau în 
sensul acelor de ceasornic (scăderea flăcării). Pentru a închide complet alimentarea cu gaz a 
arzătorului principal, butonul ON/OFF A trebuie să fie îndreptat spre poziția PILOT.

Fig. 12. Diagrama controlerului GV32

Buton ON/OFFButon reglaj flacara



OFF - oprit
Butonul ON/OFF este în poziție închisă.
Supapa termoelectrică a arzătorului de comandă este închisă (punctul 1.)

Pornirea focului
Butonul ON/OFF este în poziția PILOT și este apăsat în jos. Supapa termoelectrică este deschisă 
(punctul 1), gazul curge spre arzătorul de control.  (Punctul 2.)

Flacără mică
Butonul ON/OFF este în poziția ON.
Butonul de temperatură utilizat pentru reglarea flăcării este pornit în sensul acelor de ceasornic. 
Gazul curge prin supapa ON/OFF.  (Punctul 3)

Buton de
 operare

 Buton de
intensitate



Flacără înaltă
Butonul ON/OFF este în poziția ON.
Butonul de temperatură utilizat pentru reglarea flăcării este întors în sens invers acelor de ceasornic. 
Gazul curge prin supapa de flacără joasă ON/OFF (punctul 3) și supapa de modulare cu flacără înaltă 
(punctul 4).

Fig. 17. Prezentare schematică a pornirii dispozitivului și a reglării flăcării.

ÎNTREȚINERE
ATENȚIE!!!
Orice lucrări de întreținere trebuie efectuate pe un dispozitiv răcit cu alimentarea cu gaz 
întreruptă și alimentarea cu energie electrică deconectată.

ATENȚIE!!!
Întreținerea încălzitorului trebuie efectuată numai de către un tehnician de service calificat.
•  Dispozitivul trebuie verificat periodic cel puțin o dată pe lună în timpul fiecărei înlocuiri de 

butelie.
•  Curățarea trebuie efectuată în mod regulat sau pe măsură ce praful sau murdăria apare pe 

dispozitiv.
• Sticla cu fisuri și zgârieturi ar trebui să fie înlocuită imediat.
• Este interzis să se facă orice modificări la structura dispozitivului.
• Radiatorul nu poate fi curățat cu ajutorul agenților corozivi.
•  La înlocuirea componentelor individuale, utilizați numai piese originale disponibile la 

producător.



Nr. Domeniu Activităţi

1
Inspecția
generală

Efectuați procedura de ardere în radiator.

Verificați funcționarea corectă a tuturor sistemelor de siguranță.

Asigurați-vă că flacăra arzătorului principal este stabilă. Asigurați-vă 
că arzătorul principal arde uniform.

Asigurați-vă că bateriile din receptor și din telecomandă nu trebuie 
înlocuite (numai sistemul automat de control al gazelor)

Verificați dacă toate modurile din telecomandă funcționează corect 
(numai sistemul automat de control al gazelor)

2
Inspecția
sticlei

Asigurați-vă că sticla nu are fisuri.

Verificați gradul de murdărie de pe sticlă. Dacă este necesar, curățați 
sticla.

3
Inspecția 
sistemului de 
control al gazului

Verificați etanșeitatea conexiunilor de gaz.

Verificați dacă ventilația compartimentului cilindrului nu este 
blocată.

Verificați dacă cablurile care conectează controlerul la receptor sunt 
deteriorate.

Verificați dacă componentele sistemului de control al gazului nu sunt 
expuse la temperaturi ridicate.

Asigurați-vă că compartimentul interior și componentele sale nu 
sunt expuse la umiditate. Verificați dacă firele de legătură prezintă 
semne de coroziune.

4
Inspecția 
camerei de 
ardere

Asigurați-vă că arzătorul de control nu este blocat de elemente 
ornamentale.

Asigurați-vă că termocuplul se află în raza de acțiune a flăcării.

 Asigurați-vă că incinta de ardere nu necesită curățare.

Asigurați-vă că toate orificiile de alimentare cu aer din camera de 
ardere sunt clare. Dacă este necesar, deblocați găurile.

Verificați camera de ardere pentru semne de coroziune. Dacă este 
necesar, îndepărtați coroziunea și acoperiți pierderile cu un nou 
strat de vopsea.

Asigurați-vă că arzătorul principal se aprinde fără probleme.

5
Inspecția 
dispozitivului
de control

Asigurați-vă că antena receptorului nu este deteriorată (numai 
sistemul automat de control al gazelor).

Verificați dacă există perforări în circuite (numai sistemul 
automat de control al gazelor).

Verificare:



5 Verificați dacă componentele sistemului de control nu sunt expuse 
supraîncălzirii.

6
Elemente
ornamentale

Asigurați-vă că elementele ornamentale nu necesită curățare.

Asigurați-vă că elementele ornamentale nu ating sticla.

Asigurați-vă că elementele ornamentale nu acoperă orificiile de aer 
ale coșului radiatorului.

Verificați dacă elementele ornamentale sunt deteriorate.

PROTECȚIA MEDIULUI
•  Toate elementele de ambalare în care radiatorul cu gaz este furnizat ar trebui să fie eliminate 

într-un mod adecvat.
•  Datorită conținutului de metale grele, bateriile sunt clasificate ca deșeuri chimice periculoase și, 

prin urmare, ar trebui să fie eliminate în containere de deșeuri periculoase după utilizare.
•  În cazul în care durata de viață a dispozitivului s-a încheiat, acesta trebuie să fie aruncat în mod 

corespunzător. Utilizatorul este obligat să livreze dispozitivul la instalația de reciclare 
corespunzătoare specializată în reciclarea acestui tip de echipament.




