
 
 

 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
MOBILNEGO PROMIENNIКA CERAMICZNEGO 

 
                    MODEL: DR91F/DR91M/DR91H 

 

 
PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAZNIE INSTRUKCJE OBSŁUGI. ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ. 

PROMIENNIK DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

UWAGA: POSTĘPUJ ZGODNIE ZE WSKAZOWКAMI ZAWARTYMI W TEJ INSTRUKCJI. NIE SТOSOWANIE SIĘ DO TEJ  INSTRUKCJI  MOŻE 

SKUTKOWAĆ POŻAREM LUB  WYBUCHEM, А ТО  W  KONSEKWENCJI DOPROWADZIĆ MOŻE DO USZKODZENIA MIENIA, USZCZERBKU NA 

ZDROWIU, А NAWET ŚMIERCI.   

Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry Techniczne 

Model DR91F/DR91M/DR91H 

Kategoria urządzenia I3B/P(37) 

Rodzaj gazu Butan (G30), Propan (G31) i ich mieszanki 

Ciśnienie gazu (mbar) 37 

Średnica wtryskiwacza(mm) 10 

Kraj przeznaczenia PL 

Moc grzewcza KW(g/h) 4.5KW (330g/h) 

Zapalnik Bez zapalnika 

 

 Przeczytaj instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania 

 To urządzenie wymaga reduktora wyregulowanego na ciśnienie 

37mbar i węża. Zapytaj swojego dostawcę gazu.     

 Instalacja tego urządzenia musi być wykonana przez kompetentną 

osobę.  

 Urządzenie to należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i użytkować tylko w odpowiednio wentylowanym 

pomieszczeniu. 

 Nigdy nie odłączaj reduktora gdy zawór butli jest otwarty. 

 Nigdy nie wymieniaj butli w obszarach gdzie występują źródła 

otwartego ognia. 

 Nie narażaj butli z gazem na wysokie temperatury. 

 Ustawiaj promiennik w bezpiecznej odległości od butli do której jest 

podłączony. 

 Nie pozwalaj na obsługę urządzenia osobom, które nie zapoznały się 

z instrukcją obsługi. 

 Nie używaj promiennika jeśli butla nie może zostać ustawiona 

stabilnie. 

 Jeśli wyczujesz wyciek wygaś urządzenie, zakręć zawór na butli a 

następnie odłącz reduktor. 

 Po zakończeniu użytkowania zakręć zawór butli gazowej. 

 Do użytku w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.  

 

 



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ogrzewacz należy używać zgodnie 

z poniższymi zaleceniami producenta. 

Przechowuj niniejszą instrukcję 

w bezpiecznym miejscu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. NIGDY NIE ustawiaj ogrzewacza w 

pobliżu foteli, tkanin, pościeli i mebli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. NIGDY NIE kładź odzieży w pobliżu lub 

na ogrzewaczu. Oprócz 

niebezpieczeństwa zapłonu, takie 

przedmioty mogą zakłócać pracę 

urządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. NIGDY NIE przenoś włączonego  

ogrzewacza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. NIGDY NIE ustawiaj ogrzewacza pod ścianą lub w pobliżu zasłon lub materiałów łatwopalnych. Zachowaj 
bezpieczną odległość urządzenia od innych przedmiotów (100 cm po obu stronach i 200 cm przed 
ogrzewaczem). ZAWSZE ustawiaj przód ogrzewacza w kierunku środka pomieszczenia. Zachowaj szczególną 
ostrożność w przypadku, gdy ogrzewacz jest ustawiony na podłożu narażającym go na przewrócenie przez 
dzieci lub zwierzęta. 

 

 

 

 

 

 

 
6. W przypadku podejrzenia nieszczelności i wycieku gazu niezwłocznie zakręcić zawór. NIE odłączaj regulatora. 

Wyłącz wszelkie źródła otwartego ognia. Sprawdź wszystkie połączenia. Jeżeli odkryjesz nieszczelność, zakręć 

zawór i zawiadom dostawcę gazu. NIGDY NIE używaj ogrzewacza zanim nie zostanie sprawdzony przez 

specjalistę 

 

 

Otoczenie pracy urządzenia 

Promiennik może być używany jedynie na zewnątrz pomieszczeń. Nigdy nie używaj go wewnątrz 

pomieszczeń. Urządzenie to potrzebuje  tlenu  do  prawidłowej  pracy,  więc jeśli zaistnieje potrzeba 

korzystania z promiennika wewnątrz pomieszczenia,  powinien zostać zapewniony również dostęp do 

świeżego powietrza. Podczas spalania gazu wytwarzane są spaliny, które powinny być  odprowadzone. 

Nie wystawiaj urządzenia na deszcz; nie używaj urządzenia w mokrym lub wilgotnym otoczeniu. 

Nie używaj urządzenia w pobliżu palnych cieczy lub gazów. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŚRODКI OSTROŻNOŚCI: 

 

 Używać tylko w dobrze przewietrzonych miejscach. 

 Urządzenie nie może być używane w piwnicach ani pod ziemią poniżej poziomu gruntu. Nie do 
użytku domowego 

 Używaj zawsze zgodnie z instrukcją dostarczoną do każdego urządzenia. 

 Instrukcję zachowaj na przyszłość 

 Wymianę zbiornika należy przeprowadzać wyłącznie na zewnątrz ! 

 Urządzenie jest zaprojektowane do pracy z butlami od 0,5 - 11 kg na propan-butan. 

 Przewód musi być sprawdzony pod  kątem  zużycia  lub  uszkodzenia  podczas podłączania butli . W 
razie uszkodzenia należy go wymienić. 

 Nie ustawiaj promiennika w pobliżu łatwopalnych materiałów.  Minimalny dystans, to: 100 cm ро 
bokach, 200 cm od przodu i 200 cm nad promiennikiem. 

 Nie wolno ustawiać promiennika przodem do butli z gazem. 

 Wąż do tego modelu musi odpowiadać specyfikacji  w kraju przeznaczenia. 

 Ten promiennik służy tylko do użytku zewnętrznego 

 Urządzenie służy jedynie do ogrzewania przestrzeni. 

 Nie używać  promiennika  w pomieszczeniach sypialnych . 

 W przypadku wycieku gazu, natychmiast zakręć zawór butli . 
 Nie odłączaj reduktora! Wygaś wszystkie źródła otwartego ognia! Sprawdź wszystkie połączenia. 

Odkręć powoli gaz, pokrywając połączenia wodą mydlaną bądź płynnym detergentem. Jeśli 
pojawią się pęcherzyki  gazu, oznaczać  będzie to tym samym wyciek. 
NIE UŻYWAJ promiennika, dopóki nie zostanie sprawdzony przez wykwalifikowaną osobę.  

 

 

 

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA 

 

 

 

1. Upewnij się, że wszystkie komponenty są sprawne i nie są uszkodzone. 
2. Ustaw grzejnik w prawidłowej pozycji względem butli z gazem.  
3. Zamontuj  przewód do promiennika  i  do  reduktora,  następnie  przykręć  reduktor  do butli z gazem . 
4. Jeżeli reduktor nie jest dołączony do zestawy, należy skontaktować się z dostawcą gazu w celu uzyskania 

informacji na temat prawidłowego typu butli, reduktora i węża. 
5. Długość węża nie  mniejsza niż 120cm, zgodny z EN16436-1: 2014 + A1: 2015 
6. Regularnie sprawdzaj i w razie potrzeby wymień wąż. 

 

Przed odpaleniem sprawdź szczelność połączeń. 

 

 

 

Dot. modelu DR91H 
Promiennik z funkcją kuchenki 
 



lnstrukcja odpalenia promiennika 

Promiennik może zostać odpalony tylko w przypadku , gdy: 

Jest zamontowany do butli, wszystkie połączenia są szczelne i promiennik nie jest ustawiony przodem do 

butli z gazem. Promiennik nie może bуć używany bez podstawki. 

 

 

  

 

                      START/ rys.1 (High)                                               Rys. 2 (Min) 

1. Przekręć pokrętło na pozycję startową (rys.1) 
2. Dostaw źródło otwartego ognia (zapalarka z przedłużką, bądź długa zapałka) do dolnej części płytki 

ceramicznej. 

 

WYMIANA BUTLI 

1. Pojemnik z gazem należy wymieniać z dala od źródeł ognia. Nie wolno palić tytoniu w pobliżu! 
2. Zamknij zawór butli. 
3. Odkręć reduktor. Odłóż pustą butlę. 
4. Sprawdź, czy w pełnej butli znajduje się uszczelka.  Jeśli nie, koniecznie ją zakup. 
5. Zamontuj nową butlę zgodnie z instrukcją obsługi. 
WAŻNE! 
1. Butla gazowa podłączona do urządzenia musi być ustawiona koniecznie w pozycji pionowej. Używanie   
promiennika z butli ustawionej w każdy inny sposób  stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa! 
2. Ро wymianie butli na świeżo napełnioną, może wystąpić chwilowe pogorszenie działania promiennika ze 

względu na inne gazy znajdujące się w butli . 
4. То urządzenie wymaga węża i reduktora. Proszę zasięgnąć porady u dostawcy w celu użycia 

prawidłowego węża. 
5. Osłona chroni przed poparzeniami i zapewnia bezpieczną obsługę urządzenia. Nie może zostać trwale 

usunięta. Zabrania się używania promiennika bez tej maskownicy. 
Promiennik może pracować jedynie pod nadzorem osób dorosłych, które zapoznały się z instrukcją 
obsługi.  
 

PRZECHOWYWANIE 

1. Odłącz butlę. 
2. Butlę przechowuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ognia i wysokich 
temperatur. 
3. Pojemnik z gazem przechowuj poza pomieszczeniami mieszkalnymi. 
4. Promiennik  przechowuj  w suchym  miejscu i nie  narażaj  go  na  zakurzenie i zapylenie. 
5. Zaleca się przechowywanie promiennika w opakowaniu. 

 

 

 

 

 



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

1.  Nie czyść promiennika, jeśli jest uruchomiony, albo chwilę wcześniej był odpalony. 
2. Użуj suchej, miękkiej tkaniny 
3. Nie używaj do tego celu  łatwopalnych ,  żrących i  agresywnych substancji ze względu na ryzyko wybuchu , 

bądź uszkodzenia lakierowanych powierzchni. 
4. Okresowo sprawdzaj  stan  węża gazowego. Ро  zużyciu lub uszkodzeniu węża zmień  go na nowy. Nie 

zaleca się używania zbyt długich i  zbyt krótkich węży. 
5. Wszelkie naprawy zaleca się wykonywać przez specjalistów i z zastosowaniem oryginalnych części 

zamiennych . 
6. NIE MODYFIKUJ URZADZENIA! Wszelka ingerencja w urządzenie może zagrażać bezpieczeństwu. 
7. Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, zalecamy przeprowadzenie corocznej 

konserwacji w autoryzowanym centrum serwisowym.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemy 

techniczne 

 

Problem 

 
 

Przyczyny 

 
 

 
 

Co można zrobić 

Zapach gazu Poluzowane połączenie 
reduktora i węża 

 

 

Użyj  wody mydlanej, bądź płynnego detergentu w celu 

sprawdzenia połączeń, ewentualnie w celu znalezienia 

usterki. 

Poluzowane połączenie 
zaworu i węża 

 
Uszkodzony zawór 

 
 

 

  Brakujący fragment płytki 

 

Odeślij  do importera w celu wymiany płytki 

ceramicznej 

Niewystarczające 
spalanie 

na powierzchni 
płytek 

ceramicznych 

 

Zanieczyszczona dysza 
gazowa 

 

Spróbuj przeczyścić dyszę przy pomocy sprężonego 

powietrza 

 

 

Wygasanie palnika 
podczas 

pracy 

 
 

Wyczerpanie gazu 
 
 

 
 

Wymiana butli 

Termopara nie jest 
odpowiednio  

ogrzewana 

Odpal ponownie / w razie powtarzania się 

problemu podegп u termopary (poczekaj do 
ostygnięcia urządzenia) 

Wiatr wygasił płomień Przenieś promiennik w iппе miejsce, poczekaj do 

ostygnięcia I odpal ponownie 

 Wadliwa termopara 

 
  

Wymiana termopary 

 
Wadliwy zawór 

 

 

Wymiana zaworu 

 

Problemy 

ogólne 

 

Promiennik nie chce 

się ponownie 

uruchomić 

Reduktor пiе podłączony 
do butli / 

wadliwy reduktor 

Podłącz urządzenie zgodnie z instrukcją  obsługi / jeśli 

reduktor jest wadliwy wymień go nа sprawny 

Zamknięty zawór butli 
gazowej 

Otwórz zawór butli gazowej. 

 

WSZELKIE NAPRAWY NALEŻY POWIERZAĆ WYKWALIFIKOWANYM OSOBOM. 

KRATKA OCHRONNA NIE STANOWI CAŁKOWITEGO ZABEZPIECZENIA PRZED DZIEĆMI I OSOBAMI POZOSTAJĄCYM POD OPIEKĄ OSÓB 

DOROSŁYCH 

Deklaracje zgodności produktów dostępne do pobrania na stronie  

www.duraterm.pl/deklaracje 

 

  



 

 
KARTA GWARANCYJNA 

(ważna tylko z dowodem zakupu) 

 

 
Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Durasan Trading S.A. Sp. K. Nasza firma gwarantuje sprawne działanie zakupionego 

urządzenia użytkowanego zgodnie z warunkami techniczno- eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Gwarancja dotyczy 

wyrobów firmy Durasan Trading S.A. Sp. K., zakupionych w Polsce u autoryzowanych przedstawicieli 

i ważna jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
Nazwa i model 

……………………………………………………………………………………… 

 

Numer fabryczny 

……………………………….……………………………………………………… 

 

Data zakupu 

……………………………..………………………………………………………… 

 

 

…………………. ……………………….. 

podpis sprzedawcy pieczątka sklepu 

 

 

 

 

 

 

………………………………. …..…………………………. 

(Pieczątka, numer uprawnień data i podpis klienta 

i podpis instalatora) (zapoznałem i akceptuję warunki gwarancji)



WARUNKI GWARANCJI 

1. Gwarant udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia w okresie objętym gwarancją. Okres gwarancji 
wynosi 24 miesiące. 
2. Gwarancja obejmuje sprzęt przeznaczony do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego, zakupiony 

i użytkowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Gwarancja jest ważna, jeśli posiada wpisaną datę sprzedaży (zgodnie z dowodem zakupu), potwierdzoną podpisem i 
pieczęcią jednostki handlowej, bez skreśleń i poprawek, wpisem numeru uprawnień gazowych oraz numerem seryjnym urządzenia. 
4. Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu. 
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji, powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu sprzedanym będą usunięte w 
ramach gwarancji. 
6. Klient powinien zostać poinformowany w ciągu 14 dni roboczych o statusie naprawy. 
7. W wyjątkowych przypadkach, a zwłaszcza konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy 
może zostać przedłużony o okres oczekiwania na części. 
8. Gwarancja nie obejmuje: 

a. czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i 
na swój koszt m.in. instruktażu, instalacji i podłączenia sprzętu, konserwacji, przechowywania w odpowiednich 
warunkach po sezonie (bez wilgoci); 

b. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia z 
winy użytkownika, dokonywania zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie urządzenia i które naprawiane były przez 
osoby do tego nieuprawnione; 

c. uszkodzeń powstałych z powodu używania niskiej jakości gazu zasilającego oraz użycia niewłaściwego reduktora gazu; 
d. uszkodzeń mechanicznych. 

9. Klient zobowiązany jest do dostarczenia wadliwego urządzenia na własny koszt do punktu sprzedaży a towar powinien być 
bezpiecznie zapakowany w opakowanie oryginalne z dołączoną kartą gwarancyjną, dowodem zakupu i opisanym uszkodzeniem . 
10. Montaż urządzenia do butli z gazem powinien zostać przeprowadzony przez specjalistę z odpowiednimi 
uprawnieniami gazowymi. 
11. Naprawą gwarancyjną nie jest regulacja urządzenia gazowego przewidziana w instrukcji obsługi, a należąca 
do instalującego urządzenia (ustawienie zapalaczy, iskrowników). 
12. W przypadku wymiany sprzętu na nowy (wady fabryczne) winien on być kompletny, zabezpieczony fabrycznie blokadami 
na czas transportu i opakowany. Do sprzętu winna być dołączona karta gwarancyjna i kopia dowodu zakupu. 
13. W przypadku bezpodstawnego wysłania produktu do naprawy gwarancyjnej, koszty z tym związane ponosić będzie 
użytkownik w pełnym wymiarze. 
14. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez 
użytkownika dowodu zakupu. 
15. Urządzenie to należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami i użytkować TYLKO w 
odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu. 
16. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi przed zainstalowaniem i użytkowaniem. 
17. Urządzenie nie może być stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
18. Urządzenia nie wolno łączyć bezpośrednio z butlą. Należy je łączyć za pomocą elastycznego węża oraz 
reduktora dedykowanego do urządzenia 

 

 

 
Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie  zawiesza 

uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej 

 

Serwis Centralny: 

Durasan Trading S.A. Sp. K  

Al. Jerozolimskie 65/79  

00-697 Warszawa 

e-mail: serwis@gltrade.pl 

 

mailto:serwis@gltrade.pl

