
 
 

 
 
 

NÁVOD K OBSLUZE 

PLYNOVÝ ZÁŘIČ 
REMINGTON 44 CR 

       
 
 
 



 
 
I. PRAVIDLA BEZPEČNOSTI: 
1. Zářič/ohřívač je třeba vždy používat v souladu s návodem dodaným společně s výrobkem. 

Návod je třeba uchovávat na bezpečném místě. 

2. Na ohřívač SE NEMÁ pokládat oblečení a také jiné materiály. Toto zamezuje nebezpečí požáru 
a kromě toho jejich přítomnost by mohla negativně ovlivnit pracovní výkon zařízení. 

3. Ohřívač SE NEMÁ umísťovat v blízkosti čalouněného nábytku, tkanin, ložního prádla a také 
ostatního nábytku. 

4. Ohřívač SE NEMÁ umísťovat u stěny nebo v blízkosti záclon a také jiných lehce hořlavých 
materiálů. Musí být dodrženy následující minimální vzdálenosti: 20cm po stranách, 150cm zepředu 
a také 2m od stropu. Ohřívač je třeba VŽDY nasměrovat do středu místnosti. Je třeba zachovat 
mimořádnou ostražitost v případě, když se ohřívač nachází na povrchu, na kterém se může lehce 
obrátit v důsledku kopnutí dítětem nebo psem atd. 

5. V případě postřehnutí úniku plynu je třeba zašroubovat ventil plynové láhve. Regulátor 
tlaku plynu SE NEMÁ odpojovat. Uhasit veškeré zdroje otevřeného ohně. Zkontrolovat všechny 
spoje. Je třeba pomalu pustit plyn a spojovací články namydlit  mýdlovou vodou nebo tekutým 
čisticím práškem a na místě netěsnosti se objeví bublinky. V případě zjištění úniku je třeba 
uzavřít přívod plynu a informovat dodavatele. Ohřívač SE NEMÁ znovu používat,  pokud nebude 
zkontrolován v autorizovaném servisu nebo osobou, která má příslušná oprávnění. 
 

 

 

1. Termočlánek 
2. Otočný knoflík 
3. Kryt 

 

 
 
 
 

 



 
 

II. POKYNY PRO ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ: 
1. Stlačit otočný knoflík po dobu 5 - 10 sekund. Mezitím je třeba škrtnout zapalovačem nebo 

sirkou a přiložit poblíž termočlánku. Ohřívač se zapálí. Pokud plamen zhasne, je třeba 
opakovat výše uvedený postup zapalování. 
2. Nastavení ohřevu. 

 Otočný knoflík kontroluje dvě nastavení. Pro zmenšení plamene je třeba otočit knoflíkem 
doleva, naopak pro zvětšení – doprava.  

Pro vypnutí zařízení je třeba zašroubovat ventil plynové láhve. 

III. PŘIPOJENÍ LÁHVE: 
1. Je třeba použít schválený a certifikovaný regulátor tlaku plynu (36-37 mbar) a také plynovou 

hadici, ale v žádném případě ne delší než 1 m. 

Během připojení regulátoru k láhvi je třeba se vyhnout zkroucení hadice. 

2. Pomalu otevřít regulátor a zjistit pomocí mýdlové vody, zda nejsou žádné netěsnosti. 

TOTO SE NIKDY NEMÁ ZJIŠŤOVAT POMOCí SIRKY! Únik plynu vytvoří bublinky. V případě úniku 
musí být zařízení vypnuto uzavřením plynového ventilu. 

Navíc, regulátor musí být odpojen od láhve. 

Upozornění: Láhev se má umísťovat na vhodném a bezpečném místě. 

IV. JAK VYMĚŇOVAT LÁHEV: 
1. Láhve musí být vyměňovány v nehořlavém prostředí bez zdrojů ohně. 

2. V případě potřeby výměny prázdné láhve je třeba napřed uzavřít plyn na ventilu nebo 
regulátoru láhve. 

3. Odpojit láhev od ohřívače. 

4. Ujistit se, že ohřívač je úplně zhasnutý. 

5. Odstranit regulátor z prázdné láhve. 

V. DŮLEŽITÉ 
1. Je důležité správné provedení všech spojů, aby se předešlo netěsnostem. Nikdy se nemá 
zjišťovat netěsnost pomocí sirky nebo jiných zdrojů ohně. Za tímto účelem se má používat 
mýdlová voda. 

 



 
 

2. Láhev se má umísťovat v poloze na stojato. Používání láhve naležato může poškodit ohřívač 
a způsobit vážné následky. 
3. V případě, když se používá nově naplněná láhev, zážeh ji může poškodit, protože uvnitř 

láhve může být přítomen netečný plyn. V tomto případě je třeba vyměnit láhev za jinou, částečně 
používanou. 

4. Toto zařízení musí mít hadici a regulátor tlaku. Je třeba kontaktovat dodavatele pro správný 
výběr hadice a regulátoru tlaku. 

5. Kryt na zařízení slouží k zamezení nebezpečí požáru nebo opaření a nemá být trvale 
odstraněn. 

NEZARUČUJE ÚPLNOU OCHRANU DĚTEM A TAKÉ SLABŠÍM OSOBÁM. 

6. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ UCÍTĚNÍ PLYNU: 

- Uzavřít přívod plynu do zařízení. 

- Zhasnout všechny plameny. 
- Pokud je zápach plynu nadále cítit, IHNED přivolat dodavatele plynu. Je třeba se řídit jeho 
pokyny. 

- Pokud je dodavatel plynu nedostupný, je třeba kontaktovat hasiče.  

- Před opětovným spuštěním musí být zařízení prohlídnuto nebo opraveno v autorizovaném 
servisu nebo kvalifikovaným technikem. 

VI. POZNÁMKA: 
1. Před započetím používání je třeba si přečíst návod k obsluze zařízení. 

2. Má se používat příslušný regulátor přizpůsobený tlaku 36-37 mbar a také certifikovanou 
plynovou hadici ne delší než 1 m. 

3. Otočný knoflík zážehu se nemá stlačovat déle než 40 sekund. 

4. Když je ventil láhve otevřený, nemá se odpojovat regulátor. 
5.  Láhev se nemá vyměňovat na místech s otevřeným ohněm. 

6. Láhev se nemá vystavovat extrémním teplotám. 

7. V místnosti, kde se používá ohřívač, se nemají umísťovat žádné jiné láhve. 

8. Do otvorů na předním panelu se nemají vkládat prsty nebo kousky materiálů. 
9. Mezi ohřívačem a jinými zdroji tepla se má ponechat vzdálenost nejméně 1 metru. 

 
 



 
 
10. K obsluze ohřívače nemají mít přístup neoprávněné osoby. 
11. Ohřívač se nemá umísťovat pod elektrickou zásuvkou. 
12. Ohřívač se nemá používat v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu, vozidel takových jako 

karavany nebo přívěsy za auto. 

13. Ohřívač nemůže být používán s modifikovanou lahví za účelem získání stability. 

14. Ohřívač nezakrývat. 
15. Tkaniny, oděvy, závěsy, záclony, ložní prádlo a také jiné lehce hořlavé materiály se mohou 

vznítit v případě jejich umístění v blízkosti ústí ohřívače. 

16. V případě netěsnosti musí být zařízení vypnuto na ventilu regulátoru a regulátor musí být 
odpojen od láhve. 

17. Pokaždé po ukončení používání vypnout zařízení na ventilu plynové láhve. 
18. Používat pouze na dobře větraných (provětrávaných) místech. 

19. Veškeré ohebné plynové hadice se nesmí kroutit. 

20. Zařízení se od plynové láhve odizoluje plynovým ventilem. 

21. V případě jakýchkoliv pochybností, otázek a také nejasností je třeba kontaktovat přímého 
prodejce nebo firmu.Desa Poland Sp. z o.o. 

22. Před započetím používání je třeba si přečíst návod k obsluze. Zařízení musí být 
nainstalováno v souladu s platnými předpisy. 

23. Zařízení vyžaduje instalaci provedenou oprávněnou osobou. 
24. ZAŘÍZENÍ NESLOUŽÍ PRO OHŘEV OBYTNÝCH BUDOV. 

25. Zařízení má být používáno pouze pro ohřev prostoru. 
26. Po ukončení používání je třeba zařízení vypnout na ventilu plynové láhve. 
27. Zařízení se nemá používat ve sklepech nebo pod úrovní povrchu. 

28. Zařízení má být používáno zvenčí (otevřená nebo polootevřená prostranství). 

29. Zařízení musí mít hadici a plynový regulátor, které jsou popsané v návodu. Je třeba se 
poradit  s dodavatelem plynu. 

30. Instalace zařízení musí být prováděná pouze oprávněnými osobami v souladu 
s příslušným postupy a také instalatérským uměním při práci s plynem. 

31. Toto zařízení se nehodí k domácímu použití. 
32. Toto zařízení má být používáno pouze pro ohřev budov sloužících k chovu zvířat anebo 

vně místností. 

 
 

 



 
 
33. Je třeba kontrolovat plynové hadice mezi regulátorem a ohřívačem nejméně jednou za 
měsíc a před každou výměnou láhve. V případě jejich poškození, opotřebení nebo uplynutí 
platného data musí být vyměněny v autorizovaném servisu. Doporučená technická prohlídka 
minimálně jednou za rok a před každou novou topnou sezónou. 

VII. SKLADOVÁNÍ 
1. Odpojit láhev. 

2. Láhev skladovat na dobře provětrávaných místech daleko od hořlavých materiálů. 
Doporučeným místem pro skladování je přístavba, ale nemůže to být sklep ani vysoké obydlí. 

3. Ohřívač musí být zakrytý suchou a čistou přikrývkou a také uložen ve svém originálním 
balení. 

Pokud zařízení nemůže být provozováno, skladováno a ponecháno v bezpečných 
podmínkách, je třeba ukončit jeho používání. 

VIII. ČIŠTĚNÍ: 
1. K čištění povrchu ohřívače používat navlhčený hadřík namočený v mýdlové vodě. 

2. Je třeba se ujistit, že do ohřívače nebo jeho okolí se nedostává voda. Před zapnutím vytřít 
ohřívač dosucha. 

3. Nepoužívat brusné prostředky, protože mohou poškodit povrchovou úpravu. 

IX. ÚDRŽBA: 
1. Pravidelně kontrolovat ohebné vedení mezi regulátorem a ohřívačem a v případě zničení, 

opotřebení nebo poškození je vyměnit. Během výměny je třeba vždy pamatovat na datum 
platnosti. 

2. Každá důležitější údržba musí být prováděna odborníkem. 

 
 



 
 
X. TECHNICKÉ ÚDAJE: 

DRUH PLYNU G 30 (PROPAN-BUTAN) 
VYDATNOST MIN. / MAX. 2,2 / 4,4 [kW] 
MINIMÁLNÍ OBJEM MÍSTNOSTI 22 / 44 [m³] 
MINIMÁLNÍ ROZMĚR VENTILAČNÍHO OTVORU 55 / 110 [cm²] 
SPOTŘEBA PLYNU 160 / 320 [g/h] 
TLAK PLYNU / ZEMĚ URČENÍ 29-30mbar / CZ 
KATEGORIE I3B/P
DOPORUČENÁ PLYNOVÁ LÁHEV S KAPALNÝM PLYNEM DO 15 kg  

Motýlková 
matice  Zadní  

deska  
ohřívače  Otočný 

podstavec Spojovací 
plynová
trubka 

Oc     
Kr

hranná deska  
Kryt trysky Keramická 

destička 
yt 

Otočný knoflík 

Krycí 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

i
mřížka 

Montážní schéma zařízení

Plynová tryska Plynový ventil 

Termočlánek 



 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

 

Výrobce:   DESA Poland Sp. z o.o.  

Adresa:   ul. Magazynowa 5A, 62-023 Gądki, Polska 

Výrobek:   Plynový zářič 

Značka:    REMINGTON 

Typ:    44 CR 

Tímto prohlašujeme s plnou odpovědností, že vyjmenované výrobky 

splňují bezpečnostní požadavky evropských směrnic. 

Směrnice:    90/396/EWG Plynová směrnice - GAD 

Použité normy:    EN 461:1999+A1:2004 

Certifikát č.:    EC 863 

Značka shody CE byla udělená v r. 2008 

 
 
 
 
 
 
 

 

Prohlášení vydal   DESA Poland Sp. z o.o. 

Místo, datum    Gądki, 2008-08-18 

Podpis oprávněné osoby 
 

 


