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KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ 

Használati útmutató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOG cikkszám: 540207 

Importálja és forgalmazza: VOG EXPORT-IMPORT Kft. 

H-9737 Bük, VOG út 1. 

Figyelem: 

a hősugárzót csak kültéri fűtésre használja; 

őrizze meg a használati útmutatót; 
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A HŐSUGÁRZÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSAI 

A KÉSZÜLÉKET AZ UTASÍTÁSNAK ÉS A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK 

MEGFELELŐEN KELL SZERELNI. 

 

 Ne használja a hősugárzót belső tér fűtésére, mert személyi sérülést vagy vagyoni kárt okozhat. 

  Tilos a gázpalackot a lakásban tárolni. 

  Ne fedje le a gázpalack hengerburkolatának szellőzőnyílásait. 

   Ne Mozgassa a készüléket használat közben. 

  Ne szállítsa a hősugárzót kikapcsolása után, amíg le nem hűlt. 

  Ne próbáljon módosításokat végezni a hősugárzón. 

 Ne használja a készüléket, amíg az összes csatlakozás tömörség ( szivárgás) vizsgálatát el nem 

végezte. 

  Ne fesse le a sugárzó ernyőjét, a kapcsolólapot, sem a felső reflektort. 

 A hősugárzó üzembe helyezésének és a gázpalack tárolásának az érvényben lévő szabályoknak kell 

megfelelnie. 

 Mielőtt a készüléket elmozdítja vagy szállítja, a gázpalack szelepét vagy a gázszabályozót el kell zárni. 

  Csak a Gyártó által előírt gázt és gázpalack típust használjon. 

  A készülék javítását szakképzett személyzet végezheti. 

  Erős szél esetén különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a készülék ne billegjen. 

  A gázpalack cseréjét jól szellőzött helyen kell végezni, távol minden éghető anyagtól. 

  Ellenőrizni kell a gáznyomás-szabályozó tömörségét és működését. 

  Használat után el kell zárni a gázpalack vagy a gáznyomás-szabályozó szelepét. 

 Gázszivárgás esetén tilos a hősugárzót begyújtani vagy használni. Ha használatban van, akkor a 

készüléket azonnal ki kell kapcsolni, és csak a hiba elhárítása után lehet újra üzemeltetni. 

 Havonta egyszer, és minden alkalommal, amikor a palackot cserélik, a vezetékeket és a rugalmas 

tömlőt repedések és egyéb sérülések szempontjából meg kell vizsgálni és adott esetben kicserélni, új 1,3 

m hosszú engedélyezett gáztömlőt kell (ajánlott) alkalmazni. 

A vezetékeket és a rugalmas tömlőt két évente cserélni kell. 

 A hősugárzót üzembe helyezés előtt, és legalább évente, szakképzett személyzetnek ellenőriznie kell. 

Gyakoribb tisztítását is el kell végezni, ha szükséges. Fontos, hogy a vezérlő egység, az égő és az égést 

biztosító légutak tiszták legyenek. 

 Kapcsolja azonnal ki, és ellenőrizze a készüléket, ha a következő esetek bármelyike előfordul: 

- Gázszagot érez, és az égő lángjának csúcsa erősen sárga. 

- A hősugárzó nem éri el a megfelelő hőmérsékletet. 5 C foknál alacsonyabb hőmérséklet csökkenti a 

hősugárzást, és a készülék nem működik megfelelően. 

- Az égő pattogó hangot ad működés közben (kisebb zaj elfogadható, amikor az égőt kikapcsoljuk). 

 Belső térben a készüléket csak úgy lehet tárolni, ha a gázpalackot eltávolították. 

A gáznyomás-szabályozót és a tömlőt úgy kell elhelyezni, hogy abban személyek ne eshessenek el, 

illetve a tömlő ne sérüljön meg. 

  Minden karbantartás céljából eltávolított védő vagy egyéb biztosító egységet vissza kell helyezni a 

hősugárzó üzembe helyezése előtt. 

  A gyermekeket és felnőtteket figyelmeztetni kell a magas hőmérsékletre, és arra hogy álljanak távol a 

készüléktől, így elkerülve az égési sérüléseket vagy ruhájuk meggyulladását. 
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FIGURE 1 

  Felügyelni kell a kisgyermekeket és a háziállatokat a 

hősugárzó közelében. 

  Tilos ruhát vagy egyéb gyúlékony anyagot a hősugárzóra 

függeszteni, vagy a közelébe helyezni. 

  Legalább 1 m távolságnak kell lennie a hősugárzó és 

bármilyen gyúlékony anyag között.   

 

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
 

TARTOZÉK ALKATRÉSZEK:  

 5 db M5 x 12 csavar és 5 db alátét a gázpalackház 

burkolatának és talapzatnak. 

 5 db M5 x 12 csavar és 5 db alátét a gázpalackház 

burkolatának és a burkolatfedőnek. 

 4 db M5 x 12 csavar és 4 db alátét a tartóoszlopnak és a 

burkolatfedőnek. 

 Szárnyas csavarok és 3 alátét a reflektorhoz  

 3 db M5 x 12 csavar és 3 db tömítés a főégőnek és a 

tartóoszlopnak 

 

A HŐSUGÁRZÓ RÉSZEI: 

1 Reflektor 

2 Égőernyő 

3 Alsó égőtányér 

4 Alsó rácsos henger 

5 Fő tartóoszlop 

6 Burkolatfedő 

7 Hátsó ház burkolat 

9 Talapzat 

10 Ajtó 

11 Sarokvas 

12 Szerelő csavarok 

13 Alátétek 

14 Nagy alátétek 

15 Szárnyas csavarok 

16 Zár 

17 Műanyag burkolat 

18 Belső csővezeték 

19 Gyújtó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2 
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A HŐSUGÁRZÓ ÖSSZESZERELÉSE 

SZERELÉSI UTASÍTÁS 

 Szükséges szerszámok: 

csavarhúzó, állítható csavarkulcsok 

 Szivárgás ellenőrző folyadék: egy rész mosószer és három 

rész víz 

 Először lazán szerelje össze a csavarokat és anyákat. Az 

összeszerelés végén minden csatlakozást szorosra kell 

húzni. 

Ez megkönnyíti munkáját, és növeli a készülék stabilitását. 

 Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy minden 

csomagolást eltávolított. 

 Kis eltérések előfordulhatnak a szerelésben, de ezek nem 

befolyásolják a minőséget, ha hasznosak. 

 

ÖSSZESZERELÉS 

1. Csavarja hozzá a ház hátsó oldalát a talapzathoz az 5 db 

M5x 12 csavarral és az 5 db alátéttel. 

(lásd A . ábra) 

 

2. Nyomja rá a burkolatfedőt a burkolatra.  

Csavarja össze a burkolatfedőt és a gázpalackház burkolatát 

az 5db M5x10 csavarral és az 5 db alátéttel.  

(lásd B. ábra) 

 

3. Rögzítse a tartóoszlopot fent a burkolatfedőre a 4 db 

M5x10 csavarral és a 4 db alátéttel, utána helyezze a 

műanyag burkolatot a tartóoszlopra (lásd C ábra) 

Utasítás: Kicsit lazítsa meg a műanyag csavart, ha túl 

szoros ahhoz, hogy a fő oszlopot kihúzza. 

 

4. Helyezze a reflektort a főégőre felhasználva a 3 db 

szárnyas csavart és 3 db alátétet. 

(lásd D ábra) 

 

5. Csavarja rá a belső csővezetéket a főégőre. 

(lásd a 2 és 4. ábrát) Ezután rögzítse az égőt a 3 M5x10 

csavarral és a 3 alátéttel a tartóoszlopon. (lásd E ábra) 

 

6. Rögzítse az ajtót a burkolatra. 

(lásd a 2 és az F ábrát) A 3 támasztót rögzítse a talpazaton. A talajtól függően használjon szegeket 

vagy hüvelyeket a talpazat padlóhoz történő megfelelő rögzítéséhez. (lásd 3 ábra) 
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KEZELÉSI UTASÍTÁS 

GYÚJTÁS 

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT, ÉS MINDEN ALKALOMMAL A GÁZPALACK CSERÉJE UTÁN A 

GÁZT BIZTOSÍTÓ EGYSÉGET LEVEGŐVEL KELL TISZTÍTANI! EZ ÚGY VÉGEZHETŐ, HOGY A 

VEZÉRLŐ GOMBOT AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL ELLENTÉTES IRÁNYBA FORGATJUK 

GYÚJTÓ ÁLLÁSBA. LENYOMJUK A GOMBOT, ÉS ÍGY TARTJUK 1 PERCIG A GYÚJTÁS ELŐTT. 

 

 A gázcsatlakozásokat minden használat előtt ellenőrizni kell. 

 Bekapcsoljuk a fő gázcsapot. 

 Lenyomjuk és elcsavarjuk a  vezérlő gombot az óramutató járásával ellenkező irányba a  

 „ PILOT” ( GYÚJTÁS) helyzetbe. 

 Tartsa a gombot lenyomva és nyomja meg ismét az „IGNITION” gombot, amíg a láng ég. Tartsa a 

forgatógombot további 20 másodpercig lenyomva, amíg a láng a gomb elengedése ellenére is égve 

marad. 

 Ha a láng nem gyullad meg, vagy nem marad égve, nyomja meg a forgató gombot, tekerje azt „OFF” 

állásba, majd ismételje meg a folyamatot.   

 

A HŐSUGÁRZÓ BEÁLLÍTÁSA 

 Az égő lángja alig látható. A forgató gombnak a „PILOT” állásban kell lennie. 

 Tartsa lenyomva a forgató gombot és forgassa azt az óramutató járásával ellentétesen a”HIGH” 

helyzetbe. 

 Ha a háló vörösen izzik, tekerje a forgató gombot a kívánt fűtési teljesítmény szerint a „HIGH”-ról 

a „LOW” irányába vissza. 

 

Megjegyzés: Az első bekapcsoláskor az égő zajosan működik. Ahhoz, hogy megszüntessük az 

erősebb zajt, a vezérlő gombot a PILOT állásba csavarjuk. Utána csavarjuk a gombot a kívánt 

hőmérséklet értékre. 

 

ÚJRAGYÚJTÁS 

Megjegyzés: A biztonság érdekében a vezérlő gombot nem lehet kikapcsolni (OFF-ra csavarni), 

anélkül, hogy először ne nyomnánk le azt a gyújtási helyzetben (PILOT), csak utána lehet OFF-ra 

csavarni. 

 A vezérlő gombot OFF helyzetbe tekerni. 

 Használat után zárja el a gézpalack szelepét vagy a szabályozót. 

 Várjon, míg a készülék kihűl, mielőtt mozgatja. 

Megjegyzés: Használat után a sugárzó ernyő elszíneződése 

normális. 

 

GÁZSZIVÁRGÁS (TÖMÖRSÉG) VIZSGÁLAT 

Ne használjon soha nyílt lángot gázszivárgás vizsgálatra.  

Ne dohányozzon szivárgásvizsgálat közben. 

 

Szállítás előtt a készülék gázcsatlakozásait gyárilag ellenőrizték. 

Időnként szükséges a gázszivárgás vizsgálat, de gázszag 

észlelésekor azonnal ellenőrizni kell a készüléket. 

 

① ② ③ ④ 
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 Készítsen szappanos vizet, 1 rész folyékony szappan vagy mosogatószer és 3 rész vízből. A 

szappanos vizet flakonból, ecsettel, rongydarabbal juttassa a szivárgást ellenőrző pontokra, ahogy a 

fenti ábrán látható. 

 A gázpalack szelepének zárva kell lennie (OFF). Ha a szappanos folyadékot felvittük a vizsgálandó 

felületre kinyitjuk a gázpalack szelepét (ON). 

 Szappanbuborékok képződnek a szivárgás helyén. 

   Gázszivárgás esetén zárja el a gázpalack szelepét Húzza 

   meg a szivárgó illesztéseket, nyissa ki gázpalack szelepét, és 

   ellenőrizze újból a gázszivárgást. 

 

 

GÁZ KÖVETELMÉNYEK 

 A használt gáznyomás-szabályozónak és gáz tömlőnek meg kell felelniük a helyi érvényes 

szabványoknak.  

 Ne használjon bármilyen részén, tartályon, szelepnél, mandzsettánál vagy lábgyűrűnél sérült 

gázpalackot. 

 A sérült, horpadt, rozsdás gázpalack veszélyes lehet, ezért a gázszállítóval ki kell azt cseréltetni. 

 Ne csatlakoztassa a hősugárzót szabályozatlan gázforrásra.  

 Ha a hősugárzó nincs üzemben, a gázpalack szelepét OFF állásba kell helyezni. 

 A gázpalack csatlakoztatásakor a készülékhez, mindig végezzünk egy szivárgásellenőrzést. Ha 

szivárgást észlelünk, ne kapcsoljuk be a hősugárzót. Ne használjunk nyílt lángot 

szivárgásellenőrzésre. 
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 Ceiling/Overhang 

W
all 

915mm 

915mm 

 

CSATLAKOZTATÁS A GÁZPALACKHOZ 

 Az ajánlott gázpalack 9 kg-os, vagy a megfelelő gázpalack miatt forduljon a gázszállítóhoz.  

 A gázpalack alkalmazására vonatkozóan kérdezze meg a gázszállítót. 

 A gázpalack cseréjét jól szellőzött helyen kell elvégezni, távol a nyílt lángtól vagy egyéb éghető 

forrásoktól. 

 A gázpalacknak mindig függőleges helyzetben kell állnia. 

 Zárja el a hősugárzó vezérlő gombját, teljesen elcsavarva az óramutató járásával egy irányban. 

 Csatlakoztassa a gáznyomás-szabályozót a gázpalackra. 

 Húzzon szorosra minden csatlakozást. A gázpalackot a hősugárzó palackházába kell elhelyezni. 

 Szappanos vízzel ellenőrizzük a csatlakozásokat. Ha szivárgást észlelünk, meg kell húzni a 

csatlakozást, és újra ellenőrizzük. 

 

 

 

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 

A hősugárzót csak szabadban vagy jól szelőzött külső 

térben szabad használni. 

A jó szellőzött külső tér legalább 25% kell nyitott legyen. 

A 25% a falfelület nagysága. 

 

A hősugárzót zárt térben használni veszélyes és TILOS. 

 

A gyermekeket és felnőtteket egyaránt figyelmeztetni 

kell arról, hogy működése közben a hősugárzó felső   

része egészen magas hőmérsékletű. 

 

A gyermekeket figyelemmel kell felügyelni a hősugárzó 

közelében. 

 

Nem szabad semmilyen tárgyat a hősugárzóra 

akasztani, beleértve ruhaneműt vagy egyéb gyúlékony 

anyagot. 

 

Nem szabad a hősugárzót működtetni, ha nincs teljesen 

összeszerelve, beleértve a reflektort is. 

 

Fontos a legkisebb távolság betartása a gyúlékony  

anyagoktól. 

 

 

 

 

 

 

 

MENNYEZET 

F
A

L
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KARBANTARTÁS 

Ahhoz, hogy évekig élvezhesse a hősugárzó teljesítményét, tartsa be az alábbi karbantartási 

szabályokat: 

 

 Tartsa tisztán a hősugárzó külső felületét. 

 Tisztításra használjon meleg szappanos vizet. Ne használjon gyúlékony vagy maró tisztítószereket. 

 Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben az égő és a vezérlő egység maradjon mindig szárazon. 

Ügyeljen, hogy a vezérlő egység ne nedvesedjen át, ugyanis ha gázvezérlő egység víz alá kerül, 

akkor nem lehet többet használni, ki kell cserélni. 

 Az égést tápláló levegő utakat nem szabad elzárni, a vezérlést, égőt és a levegőzési lehetőségeket 

mindig tisztán kell tartani.  

Elzáródások, dugulások jelei a következők lehetnek:  

 Gázszag és erősen sárga lángcsúcs. 

 A hősugárzó nem éri el a kívánt hőmérsékletet. 

 A hősugárzó izzása nagyon egyenlőtlen. 

 A hősugárzó pattogó hangokat ad. 

 Pókok és más rovarok befészkelhetnek az égő nyílásaiba. Emiatt sérülhet a hősugárzó, és nem 

biztonságos a használata. Csőtisztítóval lehet az égő furatait tisztítani. Sűrített levegővel a kis 

szennyező részecskék is eltávolíthatók. 

 Szenesedés, koromlerakodás ronthatja az égést. Ha ilyen lerakodásokat észlel, el kell távolítani 

meleg szappanos vízzel. 

 

Megjegyzés: Sóslevegő környezetben (mint amely a tenger közelében van) sokkal gyorsabb a 

korrózió. A korrózió által veszélyeztetett részeket gyakrabban kell ellenőrizni és azokat 

haladéktalanul javítani. 

FENNTARTÁS 

 Kérjen tanácsot kereskedőjétől a készülék fenntartása és az alkatrészek cseréje miatt. 

 Figyelem: A készüléknél ne használjon nem engedélyezett alkatrészeket és tartozékokat, hanem 

csak eredeti alkatrészeket használjon cserére. A nem engedélyezett részek alkalmazása a 

garanciát érvénytelenné teszi és nem biztonságos feltételeket biztosít. 

 

TÁROLÁS 

A napi használatok között: 

Ki kell kapcsolni a vezérlő gombot (OFF) 

El kell zárni a gázpalack szelepét (OFF) 

A hősugárzót függőleges állásban kell tárolni olyan helyen, ahol védett az időjárás hatásaitól (eső, havas 

eső, jégeső, hó, por, szemét). Le is lehet takarni, ezáltal védeni a külső felületét és a levegőjáratok 

elszennyeződését. 

Megjegyzés: A hősugárzót csak teljes lehűlése után lehet letakarni. 

 

Hosszabb szüneteltetésre vagy szállításra: 

A vezérlő gombot ki kell kapcsolni (OFF) 

Le kell csatlakoztatni a gázpalackot, és a hősugárzót egy biztonságos, jól szellőzött helyen kell tárolni. Ez 

ne legyen olyan hely, ahol a hőmérséklet 50 0C fölé emelkedhet. 
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A hősugárzó függőleges helyzetbe kell állítani, védve az időjárás hatásaitól (eső, havas eső, jégeső, hó, 

por, szemét). 

Le is lehet takarni, ezáltal védeni a külső felületét és a levegőjáratok elszennyeződését. 

Megjegyzés: A hősugárzót csak teljes lehűlése után lehet letakarni. 

 

Figyelmeztetés: A készülék javításánál csak eredeti alkatrészeket 
használjanak. 

 

Megjegyzés: Fejet el! Várjon amíg teljesen kihűl a készülék! 

 

HIBAELHÁRÍTÁS 

 Felmerült hiba: Lehetséges ok: Teendő: 

A gyújtóláng nem ég 

A gázpalack szelepe zárva van Nyissa ki a szelepet 

El van tömődve a tömlő  A tömlő tisztítása vagy pótlása 

Levegős a gázvezeték 

A gázvezeték szellőztetése 

(lenyomni a vezérlő gombot) nem 

több mint 1-2 percig, amíg gázszagot 

érzünk 

Alacsony gáznyomás 
Kevés a gáz a palackban, vagy üres, 

cserélje ki azt  

Hibás a gyújtó 

Gyufával meg lehet gyújtani a 

gyújtóégőt, és ki kell cserélni a 

gyújtót. Szükséges a gyufa 

hosszabbítása ( lásd a másik oldali 

ábrát) 

A gyújtóégő nem marad 

égve 

Piszok került a gyújtóégő köré A gyújtóégő tisztítása 

Laza a csatlakozás a gázszelep 

és a gyújtóégő egység között 

Meghúzni a csatlakozást és 

ellenőrizni a gázszivárgást  

Hibás a termoelem A termoelem cseréje 

Az égő nem ég 

A gáznyomás alacsony A gázpalack cseréje 

Az égő nyílásainak eldugulása A dugulás elhárítása 

A vezérlő gomb nincs 

bekapcsolva (ON állásban) 
A vezérlő gomb bekapcsolása (ON) 

Az égő lángja kicsi 

Megjegyzés: Ne használja a 

hősugárzót 5 0C alatt. 

A gáznyomás alacsony A gázpalack cseréje 

A külső hőmérséklet magasabb 5 
0C - nál, és a gázpalack tartalma 

25 % alá csökkent 

 

A gázpalack cseréje 

A készülék gáztömlője megtört 

vagy megcsavarodott  

Kiegyenesíteni a tömlőt, és szivárgás 

ellenőrzést végezni. 

A vezérlő gomb teljesen 

bekapcsolva (ON) 

Kapcsolja ki a vezérlő gombot (OFF), 

hagyja lehűlni, majd ellenőrizze, hogy 

az égő nyílásai nincsenek eltömődve 

A sugárzó nem izzik 

egyenletesen 

Megjegyzés: a sugárzófelület 

alsó 2,5 cm-es sávjában  a 

nem egyenletes izzás normális 

A gáznyomás alacsony A gázpalack cseréje 

A lábak nincsenek egyenesen 
Állítsa a hősugárzót egyenes 

felületre 

A hősugárzó egyenesen áll  Tisztítsa meg az égőfejet 

Égett lerakodás Piszok vagy szennyeződésréteg A reflektor és a sugárzó felület 
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a reflektoron és a sugárzó 

felületen 

tisztítása 

Sűrű fekete füst kibocsátása Az égő eltömődése 

Csavarja a vezérlő gombot kikapcsolt 

állásba (OFF), hagyja lehűlni, 

távolítsa el az eltömődést és tisztítsa 

meg az égőt kívül és belül.  

 

 

 

Ha különböző okokból a gyújtó nem szikráztat, az égő 

meggyújtható gyufával is. Az égő gyufát egy egyszerű 

gyufatartó kellékkel lehet az égőhöz közelíteni (ahogy a 

baloldali ábrán látható), mialatt a vezérlő gomb gyújtási 

(PILOT) helyzetben nyomva tartja. 

 

 

 

 

AMENNYIBEN BÁRMILYEN PROBLÉMA FELMERÜL, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A 

KERESKEDŐVEL. 

 

MŰSZAKI ADATOK 

 

A termék neve  Kültéri hősugárzó 

Típus  H1207  H1107  H1107E    H1408    H1409  

Ország 

CH-ES-FR-GB

- 

GR-IE-IT-PT 

BE-CY-CZ-DK- 

FI-GR-IT-LT-LV-MT-

NL-NO-SE-SI-SK-B

G-RO- 

TR-HU 

CZ-FR-GB

-GR-IE-PT 

 

 

     PL AT-CH-DE AT-CH-DE-NL 

Kategória I3+(28-30/37) I3B/P(30) I3P(37) I3B/P(37) I3B/P(50) I3P(50) 

Gáz G30   G31 G30/G31 G31 G30/G31 G30/G31 G31 

Csatlakozási 

nyomás 

(mbar) 

28-30   37 30 37 

37 

 50 50 

Hő-bevitel 12,5 kW  12KW 13,5 kW  12,5 KW 

Felhasználás 909g/h 873g/h 982g/h 909g/h 

Fúvókaméret  1,70 1,60 1,60 

 

 

 


