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PARAMETRY TECHNICZNE

NUMER MODELU

Ogrzewacz pomieszczeń na paliwo płynne

Wydajność 2 700 W

216 g/h

+/- 17 godzin

Wyjmowany

4,8 l

Baterie 2xR20

TAK

44x30x50 cm

10 kg

40 m3

Zużycie paliwa

Autonomia

Zbiornik paliwa

Pojemność zbiornika

Zapłon

Air Sensor

Wymiary

Waga

Minimalna kubatura pomieszczenia

Rysunek A

1. Uchwyt
2. Wieczko pojemnika
3. Zbiornik
4. Krata zabezpieczająca

5. Wskaźnik poziomu paliwa
6. Przycisk zapłonu
7. Pokrętło kontroli knota
8. Wyłącznik

Rysunek F

1. Pojemnik z paliwem
2. Pomka
3. Zawór odpowietrzający

4. Elastyczna rurka
5. Zbiornik wyjmowany
6. Wskaźnik poziomu paliwa

OPIS PIECYKA

RUBY 2700



WAŻNE Użytkowanie piecyka

Rozpakowanie piecyka

Pomieszczenie w którym jest używany piecyk musi być odpowiednio wentylowa-
ne. Musi być zapewniony odpowiedni napływ świeżego powietrza a pomieszcze-
nie winno posiadać wylotową kratkę wentylacyjną o powierzchni min. 50 cm2. 

W pomieszczeniach o niedostateczniej wentylacji (np. sypialniach) należy uchylić 
okno.

Bezwzględnie zabrania się używania piecyka w hermetycznych pomieszczeniach 
takich jak przyczepy kempingowe, łodzie czy kabiny pojazdów.

Przypominamy, że zakupiliście Państwo grzejnik, który służy jako dodatkowe i 
czasowe ogrzewanie i nie powinien być włączony bez kontrolowania jego 
funkcjonowania. Dlatego obecność Państwa w trakcie jego pracy jest niezbędna. 
Przed wyjściem z domu i udaniem się na spoczynek, należy sprawdzić, czy piecyk 
jest wyłączony.
Nie powinno się suszyć na nim ubrań ani podgrzewać produktów spożywczych.
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów nad i przed piecykiem.

UWAGA!! Górna część piecyka nie jest gorąca ale kratka zabespieczająca 
jest bardzo gorąca - należy unikać kontaktu z kratką.

1. Z kartonu wyjmij pompkę i korek.

UWAGA: należy zachować korek, który będzie niezbędny podczas transportu 
piecyka, chroni on paliwo przed wylaniem się.

Rysunek B, przedstawia, gdzie korek powinien być umieszczony.

2. Wyjmij piecyk z opakowania.
3. Otworzyć kratę zabezpieczającą (pkt. 4 na rysunku A), podnosząc ją i kierując w 
prawo, palnik wyjmij, usuń kartonową osłonę z palnika. Palnik umieść z powro-
tem na miejscu.
4. Sprawdź położenie palnika, wg rysunku C, za pomocą sprężyny metalowej, 
zamocowanej na jego podstawie porusząjąc nią w lewo i w prawo.
5. Zamknij kratkę zabezpieczającą, wykonując odwrotny manewr jak w pkt. 3
6. Otworzyć pokrywę zbiornika, (jak na rysunku A, pkt.2) i usunąć zabezpieczenie 
transportowe.
7. Należy zachować wszystkie elementy, użyte do opakowania piecyka.
8. Otworzyć tylną pokrywę pojemnika i włożyć dwie baterie R20, następnie 
dobrze ją zamknąć (rys. D)
Gdy grzejnik nie jest używany, należy wyjąć baterie.

WŁĄCZENIE PIECYKA

Ze wzgłędów bezpieczeństwa, piecyk wyposażony jest w system automatycznego

włączania Air Sensor, który działa za pomocą dwóch baterii.

UWAGA: Przed pierwszym uruchomieniem grzejnika, powinniście Państwo odczekać

dwie godziny, po włożeniu napełnionego zbiornika, aby zapewnić odpowiedni dopływ 

paliwa do knota.

Polecamy Państwu pierwsze uruchomienie piecyka na zewnątrz, gdyż materiały użyte

do jego produkcji, mogą być pokryte warstwą tłuszczu.

UWAGA: Piecyk nie da się uruchomić przy temperaturze otoczenia ponad 25°C.

1. Należy przekręcić pokrętło ustawienia knota (pkt.7 na rys A) zgodnie z ruchem wskazówek

zegara aż będzie on w najwyższej pozycji.

2. Następnie należy wcisnąć przycisk 6 na rys. A, na maksymalnie 5 sekund.

3. Pojawią się płomienie w dolnej części palnika.

4. Ustabilizuj palnik poruszając sprężynką (rys. C) w lewo i prawo.

5. Po okołu 5 minutach palnik powienien być równomiernie rozgrzany do czerwoności

W razie konieczności skorzystać ze sprężynki.



UWAGA

Użycie nieodpowiedniego paliwa
może być przyczyną wydzielania się zapachu,

dymu, płomieni, problemu z zapłonem
oraz zniszczenia knota.

Ewentualne naprawy czy zniszczenie knota
spowodowane użyciem nieodpowiedniego paliwa

NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI.

Nie należy napełniać go w pomieszczeniu mieszkalnym, lecz w miejscu dobrze 

wywietrzonym lub na zewnątrz. PiecyK musi być wyłączony.

1. Należy wyjąć zbiornik z piecyka, chwytając go za uchwyt (jak na rys. E)

2. Następnie otworzyć pojemnik z paliwem włożyć do niego sztywną tubę pompy, 

jak pokazuje rysunek F, pkt. 1).

3. Odwrócić zbiornik do góry dnem.

4. Wyjąć korek ze zbiornika i zdjąć papier, znajdujący się wokół szyjki.

5. Naciskając gruszkę, pompujemu paliwo z pojemnika do zbiornika (pkt.2 na rys. F);

zawór odpowietrzający powinien być zakręcony.

6. Należy obserwować poziom paliwa w zbiorniku, w okienku,

znajdującym się w części zewnętrznej zbiornika (rysunek G)

Jeśli w tym okienku pojawi się paliwo należy odkręcić zawór i poczekać

aż pompa będzie pusta.

Jeśli okienko jest całe koloru czarnego, znaczy to że w zbiorniku znajduje się 

zbyt dużo paliwa (pkt.3 na rys. G). Pozycja prawidłowa - (2 rys.6)

7. Zakręcić dobrze korek pojemnika, a następnie zamknąć korek zbiornika. Okienko,

w którym widać poziom paliwa, znajduje się teraz wewnątrz piecyka ale jest cały czas

widoczne. MOże być czarne (pkt.1 na rys. H), gdy jednak jest koloru żółtego (pkt.2 na rys.H),

znaczy to, że znajduje się w nim resztka paliwa i należy go dolać.

Gdy okienko jest koloru żółtego, jak na rys. H, w pkt.3, zbiornik jest pusty.

UWAGA: Przed ponownym napełnieniem zbiornika, należy sprawdzić czy piecyk jest 

wyłączony i zimny przed wyjęciem zbiornika.



WYŁĄCZANIE PIECYKA

1. Należy nacisnąć wyłącznik (8 rys.A) co spowoduje opadnięcie knota i wyłączenie

piecyka. Jeśli knot nie opadł, można go opuścić obracając pokrętło (7 rys A)

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

2. Po upływie 2-3 minut należy sprawdzić czy palnik jest wygaszony poprzez

uniesienie kolumny palnika za pomocą sprężyny.

3. Niewielki niebieski płomień wokół knota jest objawem normalnym który

zniknie po upływie 5 minut.

Aby zminimalizować zapach przy wyłączeniu piecyka, przy naciśnięciu wyłącznika

można przytrzymać pokrętło (7 rys. A) i obrócić je wolno w kierunku przeciwnym

do wskazówek zegara aż do całkowitego opuszczenia knota do dołu.

4. Sprawdź system wyłączania piecyka. W tym celu podnieś knot używając pokrętła

(7 rys. A). 

UWAGA: przy wyjętym zbiorniku nie jest możliwe podniesienie knota.

Następnie wyłącznikiem (8 rys. A) wyłączyć piecyk poprzez opuszczenie knota.

Aby upewnić się że knot został opuszczony prawidłowo, należy spróbować obniżyć go

w przeciwną stronę do ruchu wskazowek zegara (w lewo).

Jeśli jest to możliwe oznacza to że system zadziałał prawidłowo a knot jest opuszczony. 

W przeciwnym razie należy bezwględnie skontaktować się z serwisem lub sprzedawcą.

UWAGA: Piecyka nie uda się włączyć (tzn. podnieść knot do góry) w pomieszczeniach

w których panuje temperatura ponad 25° C. System bezpieczeństwa nie pozwoli

na uruchomienie piecyka.

Nie wolno używać takiego piecyka z uwagi na ryzyko wydzielania się tlenku węgla.



REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA

KONTROLA I KONSERWACJA PIECYKA

KONTROLA ŻARNIKA ZAPALARKI

PRZECHOWYWANIE PIECYKA

Dotyczy wersji wyposażonych w funkcję regulacji. Regulacja wysokości
płomienia piecyka możliwa jest po osiągnięciu przez piecyk pelnej mocy (caly palnik 
jest rozżarzony równomiernie) poprzez obrocenie pokrętła (7 rys. A) w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do oporu. W miarę opuszczania knota 
płomień będzie się wyraźnie obniżał a zmiana koloru kolumny palnika będzie nastę-
powała z pewną zwłoką czasową.

WAŻNE: Należy zapewnić żarzenie się dolnej części kolumny cylindra grzewczego.

Gdy nie jest możliwe uruchomienie piecyka:
- sprawdzić i ewentualnie wymienić baterie
- sprawdzić stan żarnika. W tym celu zdjąć kolumnę palnika i nacisnąć przycisk zapłonu 
(6 rys.A). Żarnik powinien rozgrzać się na czerwono.
- aby wymienić żarnik należy obrócić go o 45° i wyciągnąć.

Po sezonie należy opróżnić zbiornik wyjmowany oraz wewnętrzny zbiornik z paliwa. 
Piecyk należy oczyścić suchą szmatką i umieścić w bezpiecznym miejscu. Należy wyjąć 
baterie.

NAPRAWY

W przypadku konieczności naprawy lub wymiany części należy zgłosić sie do serwisu. 
Samowolne naprawy mogą być przyczyną częściowego lub całkowitego cofnięcia 
gwarancji na piecyk.

UWAGA: w żadnym przypadku nie wolno ingerować w:
- system bezpieczeństwa piecyka
- wskaźnik poziomu paliwa
Należy utrzymywać piecyk w czystości i wycierać wszelkie plamy po paliwie.
Ze zbiornikiem paliwa należy obchodzić się z odpowiednią starannością aby go nie 
uszkodzić.
Testowanie bezpiecznika wstrząsowego:
- knot podniesiony do góry
- lekkie trącenie lub przechylenia piecyka powinno spowodować
automatyczne opuszczanie się knota
- jeśli nie można obrócić pokrętła (7 rys.A) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara, oznacza to że bezpiecznik zadziałał prawidłowo.

Przewożenie piecyka
W czasie przewożenia piecyka należy bezwzględnie wyjąć z niego zbiornik 
i włożyć korek (rys.B). Zaleca się też opróżnienie zbiornika wewnętrznego za pomocą 
pompki.

Należy regularnie kontrolować stan knota. Jeśli jego górna część jest czarna, spalona lub 
pokryta sadzą zaleca się wymianę na nowy, ewentualnie próbę usunięcia sadzy w 
przeciwnym razie może to spowodować:
- trudności z zapaleniem piecyka
- nieprawidłowe spalanie
- wydzielenie się dymu, sadzy a nawet tlenku węgla.
Jeśli knot jest nienormalnie sztywny, jest zablokowany lub proces spalania jest zakłócony 
należy go wymienić na nowy. Zaleca się powierzyć to specjaliście.

Knot nie podlega gwarancji, dlatego też należy postępować
dokładnie wedlug instrukcji obsługi w celu osiągnięcia

optymalnej pracy knota i komory spalania

Użycie innego niż oryginalny knot grozi nieprawidłowym
spalaniem i wydzielaniem się tlenku węgla
oraz powoduje unieważnienie gwarancji.
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WAŻNE!

Przedłużenie gwarancji
o dodatkowy jeden rok na piecyki

TAYOSAN  KERO  RUBY

Zbieraj Kupony
z opakowań paliwa TOSAINE!

Mając 5 zebranych kuponów w sezonie zimowym 2009/2010 zyskujesz
dodatkowy rok gwarancji na Twój piec naftowy TAYOSAN/KERO/RUBY

Zebrane punkty wraz z kopiami faktur lub paragonami zakupu paliwa TOSAINE
włóż do koperty i wyślij na adres:

UNI-LUX Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 7, 

01-211 Warszawa

Regulamin.
Warunki uczestnictwa w akcji z kuponami:
- akcja dotyczy tylko pieców TAYOSAN, KERO, RUBY
- do każdego z zebranych kuponów należy dołączyć potwierdzenie zakupu paliwa TOSAINE  

(faktura lub paragon)
- w sezonie zimowym 2009/2010 można tylko raz przedłużyć gwarancję 

(gwarancja musi być ważna w momencie przedłużania jej o dodatkowy rok)                                                                                                                                      
- warunki przedłużonej gwarancji jak w przypadku pierwszej gwarancji zgodnie 

z warunkami gwarancji
- akcja trwa od października 2009 do końca kwietnia 2010 


