
INSTRUKCJA OBSŁUGI RUBY KSP 225 
 
Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! 

 
Niniejsza instrukcję obsługi należy zachować w celu przyszłego użycia. 

 
 
PRZEPISY BEZPICZEŃSTWA 
 
 
OSTRZEŻENIE! Piecyka nie należy umieszczać bliżej niż 1 metr od 
materiałów łatwopalnych.  
 
UWAGA : 

 Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach 
bytowych ! 

 Zawsze bezwzględnie należy zapewnić odpowiednią wentylację ! 

 Przewrócenie urządzenia grozi pożarem ! 

 Pracującego ogrzewana nie wolno pozostawiać bez dozoru ! 
 
- Przed użyciem urządzenia uważnie przeczytaj niniejsze przepisy bezpieczeństwa 
- Nigdy nie używaj benzyny ani innego paliwa niż specjalna nafta do piecyków grzewczych 
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci 
- Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie ze swoim przeznaczeniem 
- Urządzenia nie mogą używać osoby pod wpływem alkoholu lub leków wpływających na 
ocenę sytuacji  
- W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się pojemniki pod ciśnieniem ani spraye 
- W pobliżu urządzenie nie wolno przechowywać materiałów palnych 
- Na urządzeniu nie wolno kłaść materiałów łatwopalnych 
- Nie należy używać urządzenia do suszenia ubrań, materiałów itp. 
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru 
- Nigdy nie używać łatwopalnych gazów w pomieszczeniu w którym pracuje urządzenie 
- Naftę należy uzupełniać na zewnątrz pomieszczeń. Rozlane paliwo należy starannie 
usunąć. 
   Podczas napełniania w pobliżu nie mogą znajdować się inne źródła ognia lub ciepła. 
- W pomieszczeniu w którym znajduje się urządzenie nie wolno przechowywać lotnych 
   węglowodorów takich jak np. benzyna , aceton, rozcieńczalniki itp. 
- Nigdy nie gotuj wody na urządzeniu gdyż grozi to poparzeniami 
- Urządzenie można przenosić tylko gdy jest wygaszone 
- Nie wolno używać urządzenia jeśli wykazuje oznaki usterki, wydziela sadzę, dziwny 
zapach  lub płomień jest nienormalny 
- Nie używaj złej jakości nafty lub gdy jest ona zanieczyszczona 
- Nie dotykaj włączonego urządzenia gdyż jego elementy mogą być gorące niesie to 
ryzyko oparzenia. Po wyłączeniu należy poczekać aż urządzenie ostygnie 
- Urządzenia nie należy używać w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza 
przekracza normalny poziom 
- Ewentualne naprawy powinny być wykonywane przez uprawnione osoby przy użyciu 
   oryginalnych części 



- Przed odłożeniem piecyka do przechowania należy opróżnić je z nafty 
- Pozycja stojąca jest właściwa przy przechowywaniu 
- Przed uruchomieniem urządzenia należy je postawić na stabilnej poziomej powierzchni 
- Urządzenia nie należy używać w miejscach w których mogą wystąpić przeciągi 
- Urządzenia nie należy stawiać w miejscach, w których poruszają się ludzie 
- Urządzenia nie należy używać w zapylonych lub wilgotnych pomieszczeniach 
- Urządzenia nie należy używać w pomieszczeniach gdzie wytwarza się lub zbiera 
łatwopalny gaz. 
- Urządzenie nie może pracować w miejscach dostępnych dla zwierząt 
- Urządzenia nie wolno używać gdy jest ono niekompletne 
- W miejscu pracy urządzenia należy zapewnić dobrą wentylację lub dobrze wietrzyć 
pomieszczenie – co najmniej raz na godzinę. 
- Urządzenie nie jest zaprojektowane ani przeznaczone do pomieszczeń bytowych. 
 
                                        DANE TECHNICZNE 
 
Moc cieplna:………………………   ….2,2 kW 
Pojemność zbiornika paliwa:               5,3 l 
Zużycie paliwa:                                    0,25l/h 
Autonomia :                                         18 h 
Minimalna ogrzewana kubatura:         12 m3 
Waga:                                                  5,3 kg 
Paliwo: nafta grzewcza do piecyków  naftowych ( TOSAINE ) 
Wielkość opakowania szer x gł x wys : 32x32x48 cm 
 
                                         MONTAŻ 
 
Rozpakowywanie 
 
1.  Otwórz karton i wyjmij jego zawartość. 
2.  Zdejmij opakowanie, usuń wszystkie zabezpieczenia transportowe 
3. Sprawdź poprawność działania pokrętła 
4.Upewnij się, że kolumna grzewcza jest właściwie i pewnie osadzona na swoim miejscu 
 
Paliwo 
 
Używaj wyłącznie nafty przeznaczonej do piecyków grzewczych, rekomendowane jest 
paliwo o nazwie handlowej Tosaine. Zapewni poprawną pracę i długą żywotność knota. 
Nigdy nie wolno używać benzyny, oleju opałowego itp. Także nie należy używać nafty 
zanieczyszczonej , rozłożonej lub złej jakości. 
Naftę należy przechowywać w suchym miejscu, które nie jest narażone na działanie ognia, 
deszczu, pyłu, wysokiej temperatury i światło słoneczne. 
W przypadku stosowania zanieczyszczonej lub rozłożonej nafty może dojść do emisji 
sadzy, nieprzyjemnego zapachu, zniszczenia knota, piec będzie pracował z niepełną 
mocą. 
 
Uzupełnianie paliwem 
 
1.  Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i ostygło 
2.  Umieść urządzenie na zewnątrz pomieszczeń 
3.  Upewnij się, że używasz dobrej jakości nafty 
 



OSTRZEŻENIE!  
Sprawdź czy korek zbiornika nie jest uszkodzony i jest wolny od zanieczyszczeń dotyczy 
to również gniazda korka zbiornika. 
 
4. Odkręć korek zbiornika 
5. Uzupełnij naftę aż wskazówka napełnienia osiągnie pozycję „F” 
6. Dokręć korek , upewnij się, że jest pewnie dokręcony! 
 
OSTRZEŻENIE! 
Jeśli doszło do rozlania nafty koniecznie ją wytrzyj. Ryzyko pożaru. 
 
WAŻNE! 
 
Przy pierwszym użyciu knot jest suchy w związku z tym należy knot opuścić pokrętłem i 
odczekać ok. 10 minut aż nasiąknie paliwem. 
 
 
                                            OBSŁUGA 
 
Informacje ogólne 
 
Uzupełnij paliwo według powyższych instrukcji. 
Umieść urządzenie zgodnie z zasadami  w „ Przepisach bezpieczeństwa” 
Pomieszczenie, w którym pracuje urządzenie, wentyluj w równych odstępach czasu. 
 
 
Rozpalanie 
 
Przed pierwszym użyciem odczekaj 10 minut aż knot właściwie nasiąknie naftą. 
 
Rozpal urządzenie w następujący sposób: 
 
1. Pokrętłem podnieś knot aż do momentu zablokowania, zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. 
2.Lekko uchyl do góry kolumnę grzewczą przy pomocy spiralnego uchwytu 
3. Zapal knot zapalniczką lub zapałką 
4. Umieść kolumnę na właściwym miejscu 
5. Obserwuj płomień, aż się ustabilizuje – ok. 15 minut. 
 
Regulacja płomienia 
 
Wyreguluj płomień za pomocą pokrętła, tak aby jego wygląd był zgodny z poniższymi 
rysunkami. 
 

 
 
             Nie                                         Nie                                            Tak 



 
 
 
Gaszenie 
 
OSTRZEŻENIE!  Urządzenie powinno zawsze być zgaszone, jeśli zostawiasz je bez 
nadzoru lub chcesz je przenieść. 
 
1. Powoli przekręć pokrętło w lewo, aż do oporu. Płomień zgaśnie po 3-5 minutach 
2. Upewnij się, że płomień zgasł. 
 
Pielęgnacja knota 
 
Zanieczyszczenia gromadzące się w górnej części knota pogarszają jego pracę. Aby 
wypalić zanieczyszczenia postępuj następująco: 
1. Od czasu do czasu należy pozwolić aby piecyk wypalił do końca paliwo. W ostatniej 
fazie palenia zanieczyszczenia w knocie ulegną spopieleniu. Tak oczyszczony knot jest 
ponownie sprawny. 
 
 
Opróżnianie zbiornika 
 
OSTRZEŻENIE ! Pozostałe paliwo należy oddać do punktu jego składowania 
zgodnie z lokalnymi przepisami. 
 
Zbiornik można opróżnić w następujący sposób: 
 
1.  Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i ostygło 
2. Opróżniaj zbiornik na zewnątrz pomieszczeń 
3. Odkręć korek i wylej zawartość do odpowiedniego pojemnika. 
4.  Wyczyść zbiornik, kilka razy przepłukując go czystą naftą. 
5. Uzupełnij paliwo według powyższych zasad. 
6.  Wypróbuj urządzenie w bezpiecznym miejscu na zewnątrz pomieszczeń. 
 
 
 

Z zastrzeżeniem prawa do błędów w druku i zmian konstrukcyjnych 
 

 
  
 

 


