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Kontakt:
DEDRA - EXIM Sp. z o.o.

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 
Tel. (22) 73-83-777; fax (22) 73-83-779

E-mail info@dedra.com.pl
www.dedra.pl

Instrukcje niniejsze są ważne wyłącznie wtedy, gdy poniższy kod kraju znajduje się na 
urządzeniu. Jeżeli ten kod nie znajduje się na urządzeniu, to konieczne jest odniesienie się do 

instrukcji technicznych, które zapewniają konieczne informacje dotyczące modyfikacji urządzenia 
do warunków użytkowania dla określonego kraju.

PL

UWAGA

Podczas pracy urządzeniem zaleca się zawsze przestrzegać podstawowych zasad 
bezpieczeństwa pracy, w celu uniknięcia wybuchu pożaru, poparzenia lub obrażenia 
mechanicznego.

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z Instrukcją Obsługi. 
Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Prosimy o zachowanie Instrukcji Obsługi i Deklaracji Zgodności.

Rygorystyczne przestrzeganie wskazówek i zaleceń zawartych w Instrukcji obsługi wpłynie 
na przedłużenie żywotności Państwa urządzenia.

Spis treści

1.  Zdjęcia i rysunki        str. 3
2. Bezpieczeństwo pracy       str. 7
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie 
Instrukcji Obsługi we fragmentach albo w całości bez zgody DEDRA-EXIM zabronione

Dedra-Exim zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjno-technicznych oraz 
kompletacyjnych bez uprzedniego powiadamiania

DED9970

Deklaracja Zgodności dołączona jest do urządzenia jako oddzielny dokument. W przypadku braku 
Deklaracji Zgodności należy skontaktować się z Dedra-Exim Sp. z o.o.

DED9970 PL
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Rok produkcji: Nr partii: 

Ogrzewacz powietrza.        Kategoria urządzenia: I3B/P

6PL

OPIS ZASTOSOWANYCH PIKTOGRAMÓW

Tabliczka znamionowa

Przed użyciem przeczytaj instrukcję.

Chronić przed wilgocią.

Inne zagrożenia

UWAGA! Gorące powierzchnie.

Nie przykrywać.

Rok produkcji

Numer partii

Parametry pracy

Znak CE

Nr. jednostki 
notyfikowanej

Model

Nazwa

Producent

Logo

Moc grzewcza

DED9970 PL

Kraj przeznaczenia

Rok nadania 
znaku CE

Ostrzeżenia i warunki 
użytkowania

Piktogramy
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2. Bezpieczeństwo pracy
Należy dokładne zapoznać się z treścią tego rozdziału, celem 
maksymalnego ograniczenia możliwości powstania urazu bądź wypadku 
spowodowanego niewłaściwa obsługą lub nieznajomością Przepisów 
Bezpieczeństwa Pracy.

Ogólne warunki bezpieczeństwa miejsca pracy:
ź Należy utrzymywać strefę pracy w porządku i czystości. Stanowisko źle oświetlone, na którym jest nieporządek 

może być przyczyną wypadku.
ź Nie pracować urządzeniem w pobliżu środków łatwopalnych (gazów, pyłu itp.). Podczas pracy urządzeniem 

wytwarzana jest wysoka temperatura mogąca być przyczyną zapłonu.
ź Dzieci nie mogą przebywać w pobliżu urządzenia w trakcie pracy. Przebywanie osób trzecich może skutkować 

utratą kontroli nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo osób
ź Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włączając w to dzieci) ograniczone fizycznie lub 

umysłowo bądź nie mające doświadczenia oraz wiedzy na temat pracy z urządzeniem, chyba, że znajdują się 
one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie pracy z urządzeniem przez osobę odpowiedzialną za 
bezpieczeństwo.

ź Urządzenie należy przechowywać w taki sposób aby nie było dostępne dla dzieci.
ź Urządzenie musi być poddawane przeglądom technicznym (nie rzadziej niż raz na rok - przed sezonem 

grzewczym). Kontroli należy poddawać szczelność, mocowania, prawidłowość działania części ruchomych, 
czy nie są zblokowane (jeśli powinny się poruszać). Kontrola powinna obejmować sprawdzenie czy części nie 
są uszkodzone, pęknięte i nie będą powodem nieprawidłowego działania urządzenia. Wadliwe części należy 
oddać do naprawy.

ź Używanie urządzenia musi być zgodne z tą instrukcją. Nie przestrzeganie tych zasad może doprowadzić do 
powstania niebezpiecznych sytuacji Nie korzystać z urządzenia, jeżeli przewód zasilający (gazowy) lub gwinty 
są uszkodzone. 

ź Nie ciągnąć za przewód zasilający (gazowy) w celu wyłączenia lub przesunięcia/przeniesienia urządzenia.
ź Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru. Nie udostępniać dzieciom w charakterze zabawki.
ź Nie dotykać obudowy urządzenia podczas pracy, po wyłączeniu urządzenia odczekać ok. 10 minut do 

wychłodzenia obudowy.
ź Nie dotykać kratki z przodu promiennika w trakcie pracy i zaraz po zakończeniu pracy.
ź Osoby które nie zapoznały się z powyższymi punktami przepisów nie mogą obsługiwać tego urządzenia.
ź Osoby nie znające przepisów bezpieczeństwa nie mające doświadczenia w obsłudze urządzenia są narażone 

na spowodowanie wypadku.
Serwis
ź Naprawę urządzenia może wykonywać jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia gazowe, przy 

zastosowaniu oryginalnych części. Postępowanie takie gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa urządzenia. 
Obsługa urządzenia i jego eksploatacja.
Bezpieczeństwo użytkowania urządzenia
ź Nie wolno używać urządzenia w budynkach mieszkalnych, piwnicach lub poniżej poziomu terenu.
ź Zabrania się użytkowania urządzenia w miejscach zagrożonych występowaniem łatwopalnych oparów. 

Używanie urządzenia w takich warunkach może grozić powstaniem pożaru lub wybuchem.
ź Zabrania się w trakcie obsługi urządzenia palenia papierosów, zbliżania się z palącymi lub tlącymi się 

przedmiotami oraz używania przyrządów (narzędzi, akcesoriów itd.) mogących powodować iskrzenie.
ź Urządzenie może być użytkowane tylko w pomieszczeniu o sprawnie działającej wentylacji. Powietrze w 

pomieszczeniu powinno być regularnie wymieniane (co najmniej dwukrotnie w ciągu godziny lub częściej). 
Niewłaściwa wentylacja może spowodować zbyt małą ilość tlenu, pogarszając spalanie i efektywność cieplną 
ogrzewacza oraz powstawanie tlenku węgla, mogącego być przyczyną ciężkich, a nawet śmiertelnych zatruć.

ź W przypadku wycieku gazu w pierwszej kolejności należy zakręcić zawór butli, następnie należy spowodować 
jak największy przepływ powietrza w celu przewietrzenia pomieszczenia, rozrzedzenia i usunięcia gazu.

ź Butlę z gazem należy umieszczać na stabilnym, płaskim podłożu zawsze zaworem pionowo ku górze. Zabrania 
się kierować gorących powierzchni urządzenia w kierunku butli gazowej.

ź Należy sprawdzić prawidłowość uzywanego reduktora, w który wyposażona jest nagrzewnica (wg. Danych 
Technicznych - punkt 3 instrukcji).

ź W każdym przypadku upewnić się, że elastyczny przewód gazowy nie jest skręcony, ściśnięty, zagięty bądź 
uszkodzony. Nie skracać przewodu!

ź Nie wolno zasilać nagrzewnicy bezpośrednio z butli. Należy używać właściwego reduktora, opisanego w 
dalszej części Instrukcji.

ź Należy używać butli wypełnionych wyłącznie gazem odpowiednim dla kategorii urządzenia: I .3B/P

ź Nie należy używać w miejscach użytkowania ogrzewacza rozpylaczy (sprayów), wydobywający się z 
rozpylaczy gaz może być przyczyną pożaru lub wybuchu.

UWAGA!

DED9970 PL
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ź Urządzenie powinno być użytkowane w miejscach niezapylonych i takich, w których nie występują w powietrzu 
drobiny materiałów palnych (skrawki papieru, pył drzewny, skrawki włókien itp.) Osadzenie się takich 
materiałów na ogrzewaczu może spowodować ich zapłon, a w efekcie powstanie pożaru.

ź Nie wolno blokować dolotu gazu lub wylotu (kratki) promiennika. Może to spowodować niewłaściwą pracę 
urządzenia lub pożar.

ź Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w konstrukcji urządzenia. Jest to bardzo niebezpieczne. 
Rozkręcanie urządzenia może doprowadzić do jego nieprawidłowego działania, pożaru lub wybuchu.

ź Nie używać promiennika w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Nie narażać urządzenia na działanie 
opadów atmosferycznych (deszcz, śnieg).

ź Przed przystąpieniem do czynności obsługowych, czyszczenia, zmiany miejsca użytkowania i innych, 
podobnych, zawsze należy wyłączyć urządzenie i zakręcić zawór dopływu gazu.

ź Nie używać promiennika w pobliżu materiałów, mogących ulec zapłonowi. W celu zabezpieczenia przed 
powstaniem pożaru należy zapewnić odpowiednią przestrzeń podczas pracy. Minimalne odległości: od wylotu 
(przód) 2 metry, od dolotu (tył) 2 metry, z boków 2 metry, od góry 2 metry.

ź W przypadku pozostawienia urządzenia w miejscach niebezpiecznych upewnić się, że w żaden sposób nie 
zostanie ono uruchomione.

ź Nie dopuszczać do przegrzania urządzenia. Przegrzanie może spowodować pożar lub wybuch.
ź Nie wolno odkręcać lub wymieniać butli z gazem podczas pracy urządzenia, jest to bardzo niebezpiecznie! 

Może spowodować pożar lub wybuch!
ź Nie uruchamiać urządzenia bez obudowy.

3. Przeznaczenie urządzenia
Promiennik służy tylko do ogrzewania.  Można go używać do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych 
o sprawnie działającej wentylacji. Urządzenie zasilane jest mieszanką propan-butan. Dzięki mocowaniu 
na butlę promiennik nie wymaga dodatkowej przestrzeni - może być używany wszędzie, gdzie można 
bezpiecznie (patrz pkt. 5) ustawić butlę. Za pomocą pokrętła regulatora użytkownik może regulować moc 
urządzenia w zakresie 0% - 50% - 100%.

4. Ograniczenia użycia
Promiennik DED9970 może być użytkowane tylko zgodnie z zamieszczonymi na 
następnej stronie “Dopuszczalnymi Warunkami Pracy”. W czasie użytkowania należy 
bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy (patrz pkt. 2). 

Nigdy nie należy pozostawiać działającego promiennika bez nadzoru. Niedopuszczalne jest 
używanie urządzenia przy braku wentylacji lub gdy nie działa ono prawidłowo.
Samowolne zmiany w budowie, wszelkie modyfikacje, czynności obsługowe nie opisane w  Instrukcji 
Obsługi  mogą być bezpośrednią przyczyną powstania zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia. Wszystkie 
opisane zmiany będą traktowane za bezprawne i powodują natychmiastową utratę Praw 
Gwarancyjnych. Niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie, bądź niezgodnie z Instrukcją Obsługi 
spowoduje natychmiastową utratę Praw Gwarancyjnych, a Deklaracja Zgodności traci ważność. 
Urządzenia może być użytkowane tylko w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji. Brak 
wentylacji lub jej niesprawne działanie może być przyczyną wydzielania się tlenku węgla, który jest 
bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia.
Urządzenie może być użytkowane tylko wtedy, kiedy butla gazowa jest wyposażona w sprawny 
zawór gazowy umożliwiający odcięcie dopływu gazu w dowolnym momencie.

UWAGA!

UWAGA!!! W celu uniknięcia przegrzania, nie zakrywać wylotu gorącego powietrza!

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włączając w to dzieci) ograniczone fizycznie lub 
umysłowo bądź nie mające doświadczenia oraz wiedzy na temat pracy z urządzeniem, chyba że znajdują się 
one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie pracy z urządzeniem przez osobę odpowiedzialną za 
bezpieczeństwo.
Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci bez nadzoru jest niedozwolona.
Dzieci poniżej 3 lat nie powinny przebywać bez nadzoru w pobliżu urządzenia.
Dzieci w wieku od 3 lat do 8 lat mogą dokonywać tylko włączenia/wyłączenia urządzenia, pod warunkiem że są 
pod nadzorem lub zostały pouczone w zakresie dotyczącym włączania urządzenia, a  urządzenie zostało 
umieszczone lub zainstalowane w jego normalnej pozycji i pod nadzorem.
UWAG!!! Niektóre części tego urządzenia mogą być bardzo gorące i powodować oparzenia. Szczególną 
uwagę należy poświęcić w czasie, gdy podczas pracy urządzenia obecne są dzieci i osoby postronne.

DED9970 PL



Nie wolno używać urządzeń powodujących iskrzenie! Grozi to zapaleniem lub wybuchem 
gazu! Nie stosować innych reduktorów!

W przypadku stwierdzenia zainstalowania w promienniku innego reduktora prosimy 
skontaktować się ze sprzedawcą.Promiennik nie jest przeznaczony do użytkowania w 
pomieszczeniach mieszkalnych. Jego użycie jest  dopuszczalne tylko w pomieszczeniach w 
których regulacje prawne tego nie zabraniają. Pod żadnym pozorem nie uruchamiać 
urządzenia, jeśli zawór butli skierowany jest w inną stronę niż pionowo do góry.

9

DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY
Urządzenie może być stosowane tylko w dobrze wentylowanych 

pomieszczeniach z dala od materiałów łatwopalnych. Nie używać w 
pomieszczeniach mieszkalnych. Nie używać w piwnicach i poniżej poziomu 
terenu. Minimalna rekomendowana kubatura ogrzewanego pomieszczenia:

3 246 m . Minimalna powierzchnia otworów wentylacyjnych: 115 cm .
Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez dozoru.

5. Dane Techniczne
Parametr     DED9970                                            

Typ               promiennik gazowy LPG
Kategoria urządzenia   I3B/P

Paliwo      gaz propan-butan G30
Moc grzewcza (max)                     4,6 kW
Zużycie gazu (przy mocy maksymalnej) 340 g/h
Ciśnienie zasilające     37 mBar
Kraj przeznaczenia    PL
Kraje dopuszczenia do sprzedaży  CZ, DE, ES, FR, HU, LT, LV, NL, RO, SK
Przewód gazowy    0,7 m, DIN 4815-1 Class 10 (do 10 bar)
Rodzaj butli gazowej    11 kg
Reduktor ciśnienia    A300i-A310i (patrz: fot. E)
Specyfikacja techniczna:
- ciśnienie dolotowe:    ciśnienie butli z gazem
- ciśnienie wylotowe:    37 mbar (0,037 bar)
- przepływ nominalny:    1,5 kg/h
- połączenie z butla (dolotowe): połączenie dla małych lub dużych butli spełniające wymogi normy 
EN 137856 aneks G8
- połączenie wylotowe (z przewodem elastycznym): G3/8 L.H. spełniające wymogi normy EN 13785 
aneks H6.

 Reduktor został zaprojektowany i wykonany w odmienny sposób niż reduktory do zastosowań 
domowych, nie wolno używać go w budynkach mieszkalnych. Załączony do nagrzewnicy reduktor 
jest jednostopniowym regulatorem ciśnienia dla gazu płynnego ze stałym ciśnieniem wyjściowym, 
przeznaczonym do bezpośredniego montażu na butli z gazem.
Użytkowanie i podłączanie:
- podczas podłączania należy zachować kierunek przepływu gazu wskazany przez strzałki na 
obudowie (RYS. F/I);
- należy upewnić się, że zapewniona jest właściwa drożność elementów instalacji;
- sprawdzić szczelność połączenia (patrz: punkt 7 instrukcji);
- w przypadku używania reduktora na świeżym powietrzu należy zabezpieczyć go przed wiatrem i 
złymi warunkami pogodowymi, a także przed zanieczyszczeniami typu błoto, olej itd.
- w przypadku wycieku gazu zakręcić natychmiast zawór butli
- po całkowitym dokręceniu nakrętki mocującej, łączącej reduktor z butlą, nie dokręcać nakrętki 
mocniej. Zapobiegnie to wyciekowi gazu;
- jeżeli promiennik nie jest używany przez dłuższy czas, należy zakręcić zawór butli, zabezpieczyć 
urządzenie przed wilgocią i bezpośrednim dostępem światła słonecznego oraz temperaturą niższą 

o o
od 5 C i wyższą od 25 C

DED9970 PL
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6. Przygotowanie do pracy
Po wyjęciu promiennika z opakowania prosimy sprawdzić czy w zestawie nie brakuje 
żadnego z elementów wymienionych w kompletacji (patrz pkt.12). Przed przystąpieniem 

do montażu należy sprawdzić czy elementy nie są uszkodzone mechanicznie.
Wybrany uchwyt połączyć z promiennikiem tak, aby przetłoczenia wokół otworów śruby były skierowane ku 
sobie (RYS. B) i dokręcić nakrętką motylkową. Całość nałożyć na kołnierz butli i dokręcić trzema śrubami 
motylkowymi tak, aby żadna ze śrub nie pozostała luźna.
Ponieważ urządzenie montowane jest na kołnierzu butli gazowej należy zadbać aby sama butla została 
ustawiona na twardym podłożu gwarantującym stabilność zestawu. Aby uniknąć ryzyka zaprószenia ognia 
- w odległości 2 m przed i obok oraz 2 m (RYS. H) nad promiennikiem nie wolno umieszczać żadnych 
przedmiotów, mebli, roślin itd.

7. Podłączenie butli gazowej
 Do zamontowanego wg. instrukcji z pkt. 6 zestawu należy dokręcić przewód gazowy (uwaga na 
gwint lewoskrętny). Następnie na bliższy butli koniec przewodu należy nakręcić reduktor zgodnie z 
kierunkiem przepływu (strzałka od spodu reduktora powinna być skierowana w stronę promiennika). 
Reduktor przykręcić do wyjścia zaworu butli (gwint lewoskrętny).

UWAGA! Pokrętło regulacji posiada blokadę obrotu, aby przestawić pokrętło do wybranej pozycji 
należy odpowiednio nacisnąć lub odpuścić pokrętło. Wysokości na których należy operować obrazuje 

RYS C.

    Nie wolno podejmować prób uruchamiania urządzenia bez reduktora lub, gdy
    istnieje podejrzenie, że jest on uszkodzony.UWAGA!

DED9970 PL

UWAGA

UWAGA
Przed uruchomieniem urządzenia należy bezwzględnie sprawdzić szczelność połączenia 
promiennika z przewodem elastycznym i reduktorem. W tym celu należy użyć 

preparatów pieniących dostępnych w handlu. W przypadku braku preparatu można użyć wody z mydłem. 
Pojawienie się baniek, pęcherzyków lub bąbli gazu świadczy o nieszczelności. Nie wolno używać 
promiennika do czasu usunięcia nieszczelności!
Czynności w przypadku stwierdzenia wycieku gazu:
- natychmiast zakręcić zawór butli
- usunąć powód nieszczelności
- po odkręceniu zaworu jeszcze raz sprawdzić szczelność

8. Uruchomienie promiennika
Gdy przeprowadzono czynności opisane w punktach 6 i 7 instrukcji można uruchomić promiennik.
Odkręcić zawór butli. Przestawić pokrętło regulacji promiennika z pozycji „0"  w pozycję „1" (RYS. C i D).

Przed rozpaleniem promiennika przepływ gazu jest wstrzymany przez termiczny czujnik (termoparę). Aby 
uruchomić promiennik należy wcisnąć pokrętło regulacji do pozycji 1a (RYS. C/D) i zapalić mieszaninę 
gazowo-powietrzną wydobywającą się z otworów w płycie ceramicznej za pomocą własnego źródła ognia 
(aby zminimalizować ryzyko poparzenia zalecamy użycie długiej zapałki „kominkowej” lub zapalniczki o 
dyszy wylotowej oddalonej o minimum 10 cm od dłoni). Po zapaleniu płomienia należy przytrzymać pokrętło 
regulacji w pozycji 1a (RYS. C/D) do momentu nagrzania termopary, trwa to zazwyczaj ok. 10 sekund.

Pod żadnym pozorem nie wolno zapalać gazu w miejscu dyszy gazowej (RYS. A poz. 9) 
Jest to strefa wlotu gazu i powietrza do komory mieszania, która podczas 

użytkowania promiennika powinna pozostać odsłonięta i nie wolno jej narażać na zanieczyszczenie 
lub zablokowanie!
Jeżeli promiennik zgaśnie po puszczeniu pokrętła do pozycji 1 należy powtórzyć próbę rozpalenia.

9. Użytkowanie promiennika
Promiennik DED9970 posiada możliwość pracy w 2 trybach - 50 i 100% mocy. Wyboru dokonuje się 
poprzez ustawienie pokrętła regulacji w pozycję 2 (RYS. D). Przestawienie z pozycji „1" do „2" (RYS. D) jest 
możliwe bez przyciskania pokrętła (RYS. C). Analogicznie można zmniejszyć moc grzewczą promiennika.
W celu zakończenia pracy urządzenia należy przestawić pokrętło regulacji w pozycję „0" (RYS. D) 
pamiętając o lekkim wciśnięciu pokrętła podczas przestawiania z pozycji „1" do  „0" (RYS. C).
UWAGA: Podczas użytkowania promiennika nie wolno zginać ani skręcać węża gazowego.

UWAGA
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 11. Samodzielne usuwanie usterek

Brak gazu w butli.

Wymienić butlę na pełną.

Nieprawidłowo przeprowadzona 
procedura uruchamiania promiennika.

Sprawdzić czy uruchomienia 
dokonuje się tak, jak opisano w 
punkcie 8 instrukcji.

Uszkodzony zawór butli
Wymienić butlę.

Uszkodzony reduktor.

Uszkodzony/niesprawny zespół gazowy 
(lub którakolwiek z jego składowych).

Przekazać urządzenie do 
serwisu.
Przekazać urządzenie do 
serwisu.

Niestabilny płomień.

Płomień nie zapala się. Brak gazu w butli.

Wymienić butlę na pełną.
Uszkodzony reduktor.

Uszkodzony/niesprawny zespół gazowy 
(lub którakolwiek z jego składowych).

Przekazać urządzenie do 
serwisu.
Przekazać urządzenie do 
serwisu.

Problem Możliwa przyczyna Proponowane rozwiązanie

Kiedy proponowane postępowanie nie rozwiązuje problemów z funkcjonowaniem Państwa urządzenia prosimy 
uprzejmie odłączyć przewód gazowy a niesprawny sprzęt przekazać do naprawy.

DED9970 PL

10. Bieżące czynności obsługowe
Bieżące czynności obsługowe prowadzić należy przy odłączonej butli gazowej. Okresowo weryfikować 
stan techniczny urządzenia.
Przynajmniej raz na kwartał:
- Sprawdzać stan węża gazowego, w razie konieczności wymienić.
Przynajmniej raz w roku:
- Sprawdzać czy na urządzeniu (szczególnie w okolicy dyszy gazowej i pokrętła regulacji) nie ma oznak 
korozji. Skorodowane urządzenie nie może być używane.

Przed uruchomieniem i po użyciu (oraz wychłodzeniu) sprawdzić czy urządzenie, a w szczególności:  
dysza wylotowa zespołu gazowego, palniki ceramiczne, czujnik obecności płomienia (termopara) i pokrętło 
regulacji, nie są zanieczyszczone. W przypadku obecności zanieczyszczeń - usunąć je bawełnianą 
szmatką lub delikatną szczotką. UWAGA! Do czyszczenia nie należy stosować preparatów łatwopalnych 
lub zalegających.

Wymiana butli gazowej:
1. Wymiany butli gazowej należy dokonywać z dala od źródeł ognia, ciepła i materiałów łatwopalnych.
2. Zawsze wymiany należy dokonywać na wychłodzonym urządzeniu.
3. Nigdy nie odkręcać reduktora jeżeli regulator w butli znajduje się w pozycji otwartej.
4. Odłączyć od butli reduktor.
5. Sprawdzić, czy w reduktorze znajduje się uszczelka, sprawdzić jej stan (ewentualnie wymienić).
6. Podłączyć nową butlę zwracając uwagę, aby połączenia gazowe nie uległy poluzowaniu.
7. Przeprowadzić test szczelności
Zardzewiałe, wgniecione lub uszkodzone butle gazowe mogą stanowić zagrożenie i muszą
być sprawdzone przez dostawcę gazu. Nie wolno używać butli z uszkodzonym połączeniem 
gwintowym.
Procedurę wymiany butli gazowych wykonywać w warunkach niezagrożonych wybuchem i otwartym 
płomieniem.
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13 Schematy, wykaz części (patrz rys. A). 

Nr. na rys. Szt.Nazwa części
1. Strefa zapłonu/spalania -
2. Palnik ceramiczny 2
3. Uchwyt mocujący na krawędź 1
4. Czujnik płomienia 1
5. Obudowa promiennika 1
6. Pokrętło regulacji 1
7. Zespół gazowy 1
8. Uchwyt mocujący pod zawór 1
9. Wlot do komory mieszania 1
10. Przewód gazowy 1
11. Reduktor 1

 12. Kompletacja promiennika, uwagi końcowe
 Numery w nawiasach oznaczają numer części na rysunku złożeniowym - A

 1. Promiennik z zespołem gazowym (2, 4, 5, 6, 7) 4. Uchwyt mocujący na krawędź butli (3)
 2. Przewód gazowy (10)     5. Uchwyt mocujący pod zawór butli
 3. Reduktor (11)       (typ niemiecki) (8)

W przypadku używania ogrzewacza w krajach innych niż kraj przeznaczenia, należy mieć na uwadze, że 
mogą występować różnice w przepisach, wymaganiach i rozwiązaniach technicznych dotyczących 
podłączania i użytkowania urządzeń gazowych opisanych w niniejszej instrukcji. W takim przypadku 
należy uwzględnić lokalne przepisy i skonsultować się z producentem.
Przy zamawianiu części zamiennych prosimy podać numer seryjny urządzenia, umieszczony na 
obudowie. Prosimy opisać uszkodzoną część, podając orientacyjny termin zakupu urządzenia.

UWAGA!!! Z racji charakteru urządzenia nie zalecamy dokonywania jakichkolwiek zmian lub 
napraw przez osoby nie posiadających stosownych uprawnień (serwisant urządzeń gazowych). 

Dokonywanie napraw przez osoby nieuprawnione może spowodować ryzyko utraty życia lub 
zdrowia.

W okresie gwarancyjnym naprawy dokonywane są na zasadach podanych w Karcie Gwarancyjnej. 
Reklamowany produkt prosimy przekazać do naprawy w miejscu zakupu (sprzedawca zobowiązany jest 
przyjąć reklamowany produkt), albo przesłać do Serwisu Centralnego DEDRA - EXIM. Adres podany na 
ostatniej stronie Instrukcji Obsługi, oraz w Karcie Gwarancyjnej. Prosimy uprzejmie dołączyć kartę 
gwarancyjną wystawioną przez Importera. Bez tego dokumentu naprawa będzie traktowana jako 
pogwarancyjna.
Po okresie gwarancyjnym naprawy wykonuje Serwis Centralny. Uszkodzony produkt należy przesłać do 
Serwisu (koszty wysyłki pokrywa użytkownik).
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Dziękujemy za dokonanie wyboru elektronarzędzi DEDRA.

Zapraszamy do wypróbowania także innych naszych narzędzi i elektronarzędzi,  przeznaczonych 
do obróbki drewna, ceramiki i metalu.

Wśród nich znajdą Państwo między innymi:

! Pilarki tarczowe do drewna stołowe, taśmowe,  ręczne oraz  kątowe 600 W - 3000 W

! Strugarki grubościowe, wyrówniarki oraz strugi elektryczne ręczne

! Wyrzynarki przenośne  i  ręczne oraz  frezarki

! Przecinarki do płytek ceramicznych z tarczami diamentowymi oraz  bruzdownice

! Młotowiertarki, wiertarki stołowe i ręczne, wiertarko-wkrętarki akumulatorowe

! Przecinarki taśmowe do metalu oraz przecinarki ściernicowe

! Szlifierki kątowe

! Wciągniki elektryczne

! Piły tarczowe do drewna z węglikami spiekanymi oraz uniwersalne o średnicach do 600 mm

! Diamentowe piły tarczowe do cięcia ceramiki oraz jej szlifowania o średnicach 
110 mm-350 mm

! Diamentowe koronki do ceramiki

! Wycinacze otworów z nasypem węglika wolframu oraz pilniki

! Otwornice do drewna

! Mieszaki do zapraw, tynków, klejów oraz farb

! Komplety kluczy, nasadek, końcówek roboczych

! Wkrętaki, kombinerki, szczypce, cęgi oraz nitownice

! Zestawy wierteł do drewna, ceramiki i metalu

! Zestawy wierteł oraz dłut do młotowiertarek

! Piły ręczne oraz brzeszczoty

! Miarki zwijane oraz składane, noże

! Poziomnice, poziomnice laserowe, poziomnice wodne, łaty murarskie

! Noże do szkła, przyssawki, oleje

! Torby narzędziowe

! oraz wiele  innych narzędzi  i  akcesoriów 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej lub bezpośredni kontakt z nami. 
Wszelkich niezbędnych informacji udzielą Państwu nasi pracownicy z działów  handlowego oraz 
technicznego. Do Państwa dyspozycji jest serwis  elektronarzędzi  DEDRA z możliwością zakupu 
dowolnej części zamiennej do wszystkich naszych maszyn.

W domu możesz zrobić z nami 
wszystko !

DED9970 PL
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