
Montážní a uživatelská příručka k Vytápění skleníku MI 300, MI 340 

1. Technická specifikace 

 

Typ zařízení: MI 300  
Kategorie: Kat. I 3+  
Typ paliva: G 30 (Propan)  
Připojovací tlak: 28-30/37 mbar  
Topná síla: 270-340 W  
Spotřeba paliva: cca 21 g/h  
Rozměry (D/Š/V): 245/130/100 mm  
 

DŮLEŽITÉ: 

Ještě před instalací ohřívacího zařízení si prosím prostudujte pokyny a odkazy týkající se 

obecné bezpečnosti a bezpečnostních rizik uvedené v této příručce a řiďte se jimi. Příručku 

pečlivě uschovejte, abyste do ní mohli v budoucnu nahlédnout. Pokud budete mít 

o bezpečnosti zařízení jakékoliv pochyby, obraťte se prosím na odborníka. 

 

2. Obecné informace 

Po rozbalení, ještě před spuštěním, se ujistěte, že je zařízení a všechny jeho doplňky 

v bezvadném stavu. Pokud došlo k poškození během přepravy, kontaktujte prosím 

příslušného distributora nebo výrobce. Obalové materiály (igelitový obal, polystyren apod.) 

nenechávejte v dosahu dětí. Mohou pro ně být nebezpečné. 

 

3. Varování a bezpečností opatření 

 Budete-li mít pochyby ohledně provozu, bezpečnosti nebo zapojení zařízení, kontaktujte 

prosím technika. 

 Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte od něj palivovou nádrž. 

 Zařízení není vhodné pro použití v prostorách, kde se chová dobytek. 

 Tato uživatelská příručka je součástí dodávaného zařízení a měla by být uchovávána na 

bezpečném místě. Pokud je zařízení předáváno třetí straně, součástí dodávky musí být 

i tato příručka. 

 V průmyslových budovách vždy platí bezpečnostní pravidla stanovená profesionální 

průmyslovou organizací. 

 V případě nejasností ohledně správného zapojení, které není popsáno v uživatelské 

příručce, prosím kontaktujte výrobce nebo technika. 

 Před otevřením krytu nebo vyjmutím částí se vždy ujistěte, že je odpojena palivová 

nádrž. 

 V blízkosti zařízení neskladujte hořlavé materiály nebo spreje. Hrozí riziko požáru! 

 Nepoužívejte zařízení v prostorách s vysokým rizikem požáru (tj. v prostorách, kde se 

tvoří spaliny, nebo v blízkosti nádob se spreji). Hrozí riziko požáru a exploze! 

  Ohřívací zařízení nezakrývejte. Hrozí riziko požáru! 

 Nikdy nenechávejte suché a hořlavé předměty před otvory zařízení. Hrozí riziko požáru! 

 Kryt zařízení se při provozu zahřívá. Umístěte zařízení tak, abyste se co možná nejvíce 

vyhnuli náhodnému kontaktu s ním. Pozor!! Při kontaktu může dojít k popálení!! 

Po vypnutí zařízení chladne velmi pomalu. 

CZ 



 Bez dozoru odpovědné osoby nesmí zařízení používat lidé (a děti) s fyzickým, smyslovým 

či mentálním omezením, nebo osoby bez dostatečných znalostí a zkušeností 

s podobnými produkty. 

 

4. Poznámky k provozu 

 Zařízení je určeno pro vyhřívání a jímání CO2 v malých sklenících. 

 Zařízení musí být umístěno na stabilním, žáruvzdorném a nehořlavém povrchu. 

 Důležité! I přes opracování broušením mohou být na krytu zařízení ostré hrany. 

Nebezpečí! Při kontaktu s ostrou hranou se můžete pořezat! 

 Čtyři otvory, vyvrtané v obrubě pláště zařízení, jsou určeny pro upevnění zařízení. 

 Minimální vzdálenost hořlavých částí od zařízení je pro typy MI 300 a MI 340 nejméně 

30 cm.  

 Ve skleníku zařízení umístěte na ploše s dobrou cirkulací vzduchu. 

 Zařízení doporučujeme umístit ve výšce cca 30-40 cm nad zemí. 

 Zařízení není vhodné pro pěstování orchidejí, protože některé druhy jsou citlivé na 

akumulaci CO2. Pokud si nejste jisti, jsou-li vaše skleníkové rostliny citlivé na přítomnost 

CO2, poraďte se se zahradníkem. 

 Důležité! Kryt zařízení se při provozu zahřívá! Před transportem nechte zařízení 

vychladnout. 

 

5. Instalace 

Na každé opěrné ploše jsou dva otvory pro upevnění zařízení, aby nedošlo k jeho pádu nebo 

převrácení. Zařízení nesmí být instalováno poblíž skladovacího prostoru, aby nedošlo 

k narušení rovnoměrné cirkulace vzduchu v místnosti. Minimální vzdálenost hořlavých částí 

od zařízení (ve všech směrech) je pro typy MI 300 a MI 340 nejméně 30 cm.  

 

6. Provoz 

1. Otevřete regulátor přívodu paliva z palivové nádrže. 

2. Spínač umístěný na delší straně zařízení zatlačte až do krajní polohy a držte jej. 

3. Pomocí dlouhé zápalky nebo zapalovače zapalte hořák. 

4. Po zapálení hořáku podržte spínač ještě 15 až 20 vteřin v krajní poloze. Pokud po 

uvolnění spínače hořák zhasne, opakujte předchozí postup. 

Doplňující informace: Při prvním použití může zapálení hořáku trvat déle, a to díky 

vzduchu v přívodní hadici paliva, který musí nejprve uniknout tryskou hořáku. 

5. Zařízení se vypíná uzavřením palivového přívodu. 

Důležité! V případě neřízeného úniku paliva okamžitě uzavřete regulační ventil na palivové 

nádrži. 

Zbarvení plamenu: 

Vzhledem k tomu, že se složení paliva liší dodavatel od dodavatele, mohou být plameny 

zbarveny do žluta. 

Poznámka: Během ohřívání se kryt z nerezové oceli zbarví do modra až do hněda. Tento 

proces je naprosto běžný a nemá žádný vliv na životnost ani funkci zařízení. 



7. Čištění, opravy a likvidace 

 Před čištěním ohřívací zařízení vypněte a odpojte jej. 

 Při čištění nepoužívejte brusné, korozivní ani čisticí prostředky. 

 Kryt zařízení očistěte pomocí vlhkého (nikoliv mokrého) hadříku, vysavače nebo péřové 

prachovky. 

 Zařízení nesmí přijít do styku s vodou. 

 Zařízení určená k likvidaci musí být předána specializované organizaci, která se takovou 

likvidací zabývá. 

 Veškeré opravy zařízení smí provádět pouze autorizovaná osoba. Obraťte se prosím na 

výrobce nebo prodejce. 

 Pozor! Opravy prováděné neautorizovanou osobou budou mít za následek zneplatnění 

záruky. 

 Nesprávně provedené opravy mohou pro uživatele nebo třetí stranu představovat 

bezpečnostní riziko. 

 

8. Záruka a údržba 

Koupí jakéhokoliv produktu od společnosti Bio Green získáváte dvouletou neomezenou 

záruku (počínaje dnem nákupu). Záruka se nevztahuje na poškození způsobené vnějšími 

silami, nevhodným používáním, nedodržením pokynů uvedených v uživatelské příručce, 

špatným čištěním nebo údržbou. 

 

Důležité upozornění 

Zařízení smí otevírat a opravovat pouze autorizovaný technik v souladu s příslušnými předpisy 

o údržbě. Vždy používejte pouze originální díly. 

Záruka na bezvadnost a bezpečnost provozu je platná pouze v případě, bylo-li zařízení 

nainstalováno a provozováno správně. Tedy, mimo jiné, v souladu s ustanovením zákona 

ohledně technických pracovních materiálů a dále v souladu s pravidly pro předcházení úrazům. 

V průběhu záruční lhůty prosím informujte dodavatele o všech škodách vzniklých na zařízení. 

S ohledem na charakter poškození bude zařízení vyměněno, opraveno nebo nahrazeno. Po 

uplynutí záruční doby může opravy zařízení vykonávat autorizovaná servisní organizace. Čistící 

operace jsou zpoplatněny. 

Pokud zařízení není v průběhu léta v provozu, musí být skladováno v uzavřeném obalu (např. ve 

vaku). Ten chrání zařízení před pavouky a jiným hmyzem, který může snadno zablokovat 

palivové vedení. Je-li vedení takto zanesené, je nutné provést čištění. 

Pokud zařízení není v provozu, vždy uzavřete výstupní ventil palivové nádrže. Chraňte palivovou 

nádrž před přímým sluncem. Palivové vedení nesmí být umístěno na místech se zvýšenou 

teplotou. 

Dovozce: Gutta ČR, Dolany u Kladna 9, 273 51 Unhošť. Tel: 312 666 212  www.gutta.cz 


