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Návod  k  obsluze 
 

Víceú�elový va�idlový ho�ák TRINO (Powerfire 3)  Typ VP02006 
Víceú�elový va�idlový ho�ák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 
Víceú�elový va�idlový ho�ák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 

 
 
D�ležité 

Pe�liv� si p�e�t�te tento návod k obsluze, abyste se dob�e seznámili se spot�ebi�em p�ed jeho 
p�ipojením k LPG lahvi na plyn. Tento návod uschovejte pro p�íští použití ! 
 
Typové ozna�ení 
 

Sou�ásti va�i�e Typové ozna�ení 
Termopojistka Piezozapalování 

VP02006 ne ne 
VP02007 ano ne 
VP02008 ano ano 

 
Použití   

Tyto víceú�elové va�idlové ho�áky (dále jen va�i�) jsou ur�eny k oh�evu nádob s kapalinami nebo 
potravinami (nap�. domácí zabija�ky atd.) ve venkovním prost�edí.  

Va�i� je spot�ebi� kategorie I3+  a I3B/P. 
Va�i� je konstruován  jako nízkotlaký ke spalování paliv t�etí t�ídy (propan, butan a jejich sm�si – 

dále jen PB). 
Va�i� je spot�ebi� na propan-butan, který se p�ipojuje p�es reduk�ní ventil a spojovací hadici 

(odpovídající EN 559 nebo EN 1763-1, o délce nep�evyšující 1,5 m), na 10 nebo 5 kg tlakovou LPG 
lahev (s max. provozním tlakem do 1,7 MPa).  

Tlaková lahev je pln�na propanem, butanem nebo propan-butanovou (PB) sm�sí A1 nebo B 
(zna�ení dle ISO 4706), což je ozna�ení pro letní (60 % B, 40 % P) nebo zimní (40 % B, 60 % P) 
sm�s. Ob� sm�si jsou použitelné, mají však mírn� odlišné fyzikální vlastnosti. 

Pro jiné druhy paliv spot�ebi� nelze použít ani provést p�estavbu spot�ebi�e ! 
Snaha o p�ipojení jiných typ� lahví na plyn m�že být nebezpe�ná ! 
V obchodech se LPG lahve prodávají prázdné, jejich napln�ní Vám vým�nným zp�sobem zajistí 

ozna�ené prodejní místo nebo distributor tlakových lahví. P�i každé vým�n� LPG lahve si vyžádejte 
informace pro její bezpe�né skladování a používání ! 

LPG (Liquefied Petroleum Gas) - zkapaln�ný uhlovodíkový plyn 
Reduk�ní ventil = regulátor 
10 mbar = 1 kPa 

 
Technická data   

Zdroj .................................................. 10 nebo 5 kg LPG lahev pln�ná propanem, butanem nebo 
PB sm�sí A1 nebo B 

Maximální tepelný p�íkon ................. 7,5 kW 
Maximální spot�eba ........................... 554 g/h 
Pracovní tlak ..................................... 30 nebo 50 mbar (pro sm�s propanu a butanu) 
Pracovní tlak ..................................... 28 ÷ 30 mbar (pro butan) 
Pracovní tlak ..................................... 37 mbar (pro propan) 
Pr�m�r trysky ................................... 1,4 mm 



 Hmotnost .......................................... 5,5 kg 
Datum ozna�ení spot�ebi�e CE ......... 2005 
 
Konkrétní druh paliva, kategorie spot�ebi�e a p�ipojovací p�etlak se �ídí národními zvyklostmi 

zem� a technickou normou EN 497 (Pro �R platí: sm�s propan-butanu, I3B/P(30), 30 mbar) 
 
Veškeré p�íslušenství pot�ebné k p�ipojení va�i�e k LPG lahvi lze objednat u distributora (Meva 

a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302, fax: 00420 416 823 300, www.meva.cz) nebo u jeho 
obchodních partner�. 
 
Podmínky pro provoz va�i�e 

Tento va�i� je ur�en pro použití ve venkovním prost�edí. 
Va�i� musí být provozován na pevné, vodorovné, neho�lavé podložce. 
Tento spot�ebi� musí být umís�ován mimo dosah ho�lavých materiál�. 
Povrchová teplota tlakové lahve nesmí p�ekro�it 40°C a tlaková lahev nesmí být vystavena 

p�ímému slune�nímu zá�ení. Tlaková lahev se smí používat pouze ve svislé poloze. 
Minimální odstupová vzdálenost tlakové lahve od zdroje tepla bez otev�eného plamene musí být 

0,5 m a od ostatních zdroj� s otev�eným plamenem ve sm�ru p�ímého sálání 1,5 m. 
Je zakázáno umis�ovat a používat tlakové lahve s LPG (a to ani vyprázdn�né) v prostorech pod 

úrovní terénu. 
Je p�ísn� zakázáno provád�t jakýkoliv p�ímý oh�ev tlakových lahví s LPG pro zvýšení odpa�ovací 

mohutnosti plynu. 
Pokyny pro manipulaci s tlakovými lahvemi na LPG si vyžádejte p�i každé vým�n� LPG lahve. 

Podrobné informace (pro �eskou republiku) jsou stanoveny v �SN 38 6462 a v TPG 402 01. 
Je možno používat pouze typu spojovací hadice schválené výrobcem nebo distributorem plynu. 

Spojovací hadice musí být p�i provozu zajišt�na proti od�ru a ožehnutí nebo jinému mechanickému 
poškození (zkroucení apod.). Spojovací hadice nesmí být nastavována ani jinak upravována. Doba 
životnosti spojovací hadice je z bezpe�nostních d�vod� 2 roky od prvního použití. Po uplynutí této 
doby hadici vym��te.   

Je možno použít pouze reduk�ní ventil pro LPG s p�ipojovacím závitem (na LPG lahev) W21,8 L a 
s výstupním trnem nebo závitem G 1/4˝ L. 
 
Montáž va�i�e 
 P�ed p�ipojením va�i�e k LPG lahvi je nutné p�išroubovat k t�lesu ho�áku všechny t�i litinové nohy. 
Vyšroubujte z t�lesa ho�áku šrouby s podložkami. P�iložte pružnou podložku k t�lesu ho�áku tak, aby 
oba otvory v podložce byly proti otvor�m pro šrouby v t�lese ho�áku. Poté na pružnou podložku (k 
otvor�m pro šrouby) p�iložte litinovou nohu a p�ipevn�te ji dv�ma šrouby s podložkami k t�lesu 
ho�áku. Šrouby pevn� dotáhn�te. Pro lepší stabilitu va�i�e p�ipevn�te litinové nohy k t�lesu ho�áku 
vždy jejich širší �ástí dol�. Takto p�ipevn�te všechny t�i nohy.   
 
P�ipojení va�i�e a kontrola t�snosti 
- P�ed odšroubováním zátky z lahvového ventilu (levý závit) je nutno se p�esv�d�it, zda hlavní uzáv�r 

lahve je �ádn� dotažen v poloze zav�eno.  
- P�ed p�ipojením va�i�e zkontrolujte p�ipojovací závit lahvového ventilu zda není zne�išt�n �i zda 

není poškozený. P�ípadné ne�istoty odstra�te. Pokud je poškozen závit nesmí být va�i� p�ipojen k 
lahvi. Poškozenou lahev vym��te za bezvadnou. 

- P�ed p�ipojením k lahvi na plyn zkontrolujte použití a dobrý stav všech t�sn�ní. Pokud je t�sn�ní 
poškozené, vym��te jej za nové. 

 
Zvolte p�íslušnou variantu p�ipojení podle toho jestli na vstupu do ventilu va�i�e je trn nebo závit : 
 
1) Varianta s p�ipojovacím trnem : 

Použití reduk�ního ventilu s výstupním trnem, hadice a hadicových spon. 
  - Na bo�ní šroubení uzavíracího ventilu tlakové lahve našroubujte otá�ením doleva reduk�ní 

ventil s výstupním trnem a dotáhn�te klí�em. 



 - Na oba konce spojovací hadice navlékn�te hadicové spony. Jeden konec spojovací hadice 
nasu�te na trn reduk�ního ventilu a dotáhn�te hadicovou sponou. Druhý konec spojovací hadice 
nasu�te na vstupní trn va�i�e, a dotáhn�te hadicovou sponou.  

 - Regula�ní knoflík va�i�e musí být v uzav�ené poloze. 
 

2) Varianta s p�ipojovacím závitem : 
  Použití reduk�ního ventilu s výstupním závitem G 1/4˝ L a spojovací hadice se zalisovanými 

koncovkami (se závitem G 1/4˝ L). Zalisované koncovky hadice mají kulové nátrubky, které plní 
funkci t�sn�ní. 

  - Na bo�ní šroubení uzavíracího ventilu tlakové lahve našroubujte otá�ením doleva reduk�ní 
ventil s výstupním závitem a dotáhn�te klí�em. 

  - P�evle�nou matici na jednom konci spojovací hadice našroubujte otá�ením doleva na šroubení 
reduk�ního ventilu a dotáhn�te. P�evle�nou matici na druhém konci spojovací hadice našroubujte 
otá�ením doleva na vstupní šroubení va�i�e a dotáhn�te.  

 - Regula�ní knoflík va�i�e musí být v uzav�ené poloze. 
 
- Otev�ete lahvový ventil na LPG lahvi oto�ením knoflíku doleva a pot�ením p�notvorným roztokem 

(nap�. mýdlovou vodou) zkontrolujte neuniká-li plyn kolem spoj�. Knoflík ovládacího ventilu va�i�e 
z�stává v uzav�ené poloze. Kontrolu t�snosti je nutné provést pot�ením všech spoj� p�notvorným 
roztokem. Je zásadn� zakázáno provád�t kontrolu t�snosti pomocí otev�eného ohn� !!! 

 
Zapalování a zhášení va�i�e 
- Otev�ete lahvový ventil na LPG lahvi oto�ením knoflíku doleva a pot�ením p�notvorným roztokem 

(nap�. mýdlovou vodou) zkontrolujte neuniká-li plyn kolem šroubení. Knoflík ovládacího ventilu 
va�i�e z�stává uzav�ený. Kontrolu t�snosti je nutné provést pot�ením všech spoj� p�notvorným 
roztokem. Je zásadn� zakázáno provád�t kontrolu t�snosti pomocí otev�eného ohn� !!!  

 
- va�i� s termopojistkou a piezozapalováním (Typ VP02008) : 

- Pokud nedochází k úniku plynu, zamá�kn�te knoflík ovládacího ventilu va�i�e a oto�te ho 
doleva (proti sm�ru hodinových ru�i�ek) až uslyšíte slabé sy�ení proudícího plynu, následn� 
stisknutím knoflíku piezozapalova�e zapalte plyn. Knoflík ovládacího ventilu držte zamá�knutý 
asi 20 sekund než dojde k nažhavení termopojistky, aby nedošlo ke zhasnutí plamene.  

 
- va�i� s termopojistkou, bez piezozapalování (Typ VP02007) : 

- Pokud nedochází k úniku plynu, zamá�kn�te knoflík ovládacího ventilu va�i�e a oto�te ho 
doleva až uslyšíte slabé sy�ení proudícího plynu, následn� zapalte zápalkou plyn u ho�áku. 
Knoflík ovládacího ventilu držte zamá�knutý asi 20 sekund než dojde k nažhavení 
termopojistky, aby nedošlo ke zhasnutí plamene. 

 
- va�i� bez termopojistky a bez piezozapalování (Typ VP02006) : 
    - Pokud nedochází k úniku plynu, oto�te knoflík ovládacího ventilu va�i�e doleva až uslyšíte 

slabé sy�ení proudícího plynu, následn� zapalte zápalkou plyn u ho�áku.  
 
- Regulace intenzity se provádí nastavením knoflíku ovládacího ventilu na va�i�i do zvolené polohy. 
- B�hem doby p�edeh�ívání (cca 1 min) nebo p�i pohybu spot�ebi�em m�že plyn ho�et t�epotavým 

plamenem. 
- Plamen ho�áku lze také regulovat posunutím ocelové objímky na trubce ho�áku (u ovládacího ventilu 

ho�áku) do nové polohy tak, aby se více odkryly nebo zakryly otvory primárního vzduchu. Novou 
polohu zajist�te šroubem vespod objímky. Tímto se�ízením se zm�ní pr�chodnost a množství 
vzduchu p�es otvory primárního vzduchu do sm�šovacího prostoru ho�áku, což ovlivní ú�innost 
spalování plynu. Plamen regulujte až po zah�átí ho�áku tj. asi po 2 min provozu. P�i optimálním 
spalování je plamen zbarven do modrozelena. 

 



- Zhášení va�i�e prove�te uzav�ením lahvového ventilu u LPG lahve a nechte doho�et zbytek plynu ze 
spojovací hadice. Potom teprve uzav�ete knoflík ovládacího ventilu na va�i�i (doprava na doraz – po 
sm�ru hodinových ru�i�ek).  

- P�i dlouhodobém vypnutí odpojte va�i� od LPG lahve. 
- Pokud byl va�i� dlouhodob� odstaven z provozu a chcete jej znovu spustit, nejprve ho p�ipojte a 

zkontrolujte t�snost (viz. P�ipojení va�i�e a kontrola t�snosti). 
 
Únik plynu 
 Cítíte-li unikat plyn zav�ete lahvový ventil na LPG lahvi. Uhaste veškerý otev�ený ohe�. 
Zkontrolujte hadici (viz. Údržba) a p�ipojení p�ívodu plynu (viz. P�ipojení va�i�e a kontrola t�snosti).  

Pokud únik plynu nelze zastavit pora�te se s dodavatelem plynu. 
 
Údržba 

P�ed každým použitím je nutno zkontrolovat dotažení všech spoj�, p�ekontrolovat t�snost (viz. 
P�ipojení va�i�e a kontrola t�snosti) a stav t�sn�ní. 

Údržbu spot�ebi�e provád�jte vždy v pravidelných intervalech, p�i sníženém výkonu a dále v 
p�ípadech v�tšího zne�išt�ní. 
 Spot�ebi� udržujte v suchu a �istot�. 
 �išt�ní provád�jte vlhkou ut�rkou. Ne�ist�te va�i� ho�lavými �isticími prost�edky. 
�išt�ní se smí provád�t pouze tehdy, je-li va�i� zcela vychladlý. 
Vizuáln�, pop�ípad� hmatem zkontrolujte stav spojovací hadice. V p�ípad� vydutí nebo jiného 

porušení je nutné ji ihned vym�nit. Pokud je spojovací hadice p�i užívání vystavena hrubšímu 
zacházení v náro�ných provozních podmínkách, je z bezpe�nostních d�vod� vhodné, aby uživatel 
provád�l v pravidelných intervalech jednoduchou zkoušku t�snosti spojovací hadice a v�asným 
odhalením net�snosti p�edešel zp�sobení požáru v d�sledku vzplanutí unikajícího plynu. Kontrola 
t�snosti hadice se m�že provád�t nap�. postupným protažením celé délky hadice v nádob� s vodou za 
sou�asného sledování p�ípadného úniku plynu v podob� bublinek. Hadice musí být p�i zkoušce pod 
redukovaným tlakem z tlakové LPG lahve.  

Vým�na lahve na plyn se musí provád�t ve venkovním prost�edí, mimo jakéhokoli zdroje 
zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob. P�ed odpojením lahve na plyn zkontrolujte zda je 
va�i� zhasnutý. 
 
Opravy závad 
 Veškeré opravy smí provád�t pouze kvalifikovaní servisní pracovníci. Nedovolte nekvalifikované 
osob� jakkoli zasahovat do Vašeho spot�ebi�e.  

Opravy zajiš�uje distributor a smluvní servisní st�ediska. 
 
Skladování spot�ebi�e 
- Po použití nebo v p�ípad� poruchy vždy zav�ete lahvový ventil na LPG lahvi. 
- Odpojte od spot�ebi�e LPG lahev.  
- Zkontrolujte t�snost a neporušenost lahvového ventilu. Zjistíte-li závadu, p�edejte LPG lahev 

dodavateli plynu k vým�n�. 
- Odpojenou lahev opat�ete ochranou zátkou. 
- Je zakázáno umis�ovat a používat tlakové lahve s LPG (a to ani vyprázdn�né) v prostorech pod 

úrovní terénu.  
- Spot�ebi� smí být skladován až po úplném vychladnutí. 
- Uložte spot�ebi� tak, aby bylo zabrán�no jeho zne�ist�ní nebo poškození. 
- Spot�ebi� musí být skladován v uzav�ených, dob�e v�traných místnostech neobsahujících agresivní 

látky, p�i teplot� nejmén� 10°C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 80 %.  
- Pokud je spot�ebi� p�ipojen k tlakové LPG lahvi nesmí být uložen v prostoru pod úrovní terénu. 
 
Likvidace spot�ebi�e 
 Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spot�ebi�e, a� už proto, že jste si zakoupili nový nebo 
proto, že se na starém vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu ur�ené (nap�. Sb�r 
druhotných surovin, Sb�rný dv�r apod.). 



Likvidace obalu 
 Obal odložte na místo ur�ené obcí k ukládání odpadu. 
 
Bezpe�nostní požadavky 

- P�ed použitím spot�ebi�e p�e�íst návod ! 
- Instalace tohoto spot�ebi�e a skladování lahve na LPG musí být v souladu s platnými p�edpisy ! 
- Tento spot�ebi� musí být umís�ován mimo dosah ho�lavých materiál� ! 
- B�hem provozu spot�ebi�em nepohybovat ! 
- P�ed p�emíst�ním spot�ebi�e uzav�ete ventil lahve na LPG a spot�ebi� nechte zcela   

vychladnout nebo používejte ochranné rukavice p�i manipulaci s horkými sou�ástmi ! 
- Po použití uzav�ít p�ívod paliva na lahvi na plyn ! 
- Nikdy nepoužívejte poškozený spot�ebi� ! 
- Používat pouze ve venkovním prost�edí ! Va�i� p�i provozu spot�ebovává kyslík a v 

nev�traných uzav�ených místnostech m�že být uživatel vážn� ohrožen na život� z d�vodu 
nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO !  

- P�i použití úložného prostoru pro LPG lahev zabra�te zakrytí v�tracích otvor� tohoto prostoru ! 
- Va�i� je p�i provozu a bezprost�edn� po n�m velmi horký ! Zamezte p�ístupu malých d�tí ke 

spot�ebi�i ! 
- V�nujte zvláštní pozornost p�i použití na kluzkých podlahách, aby d�ti nebo zví�ata nezp�sobily 

nehodu ! 
- Chra�te p�ed d�tmi (p�i použití i skladování) ! 
- Udržujte va�i� v �istot� ! 
- Tlakové LPG lahve vym��ujte podle pokyn� v tomto návodu ! 
- Vým�na lahve na plyn se musí provád�t ve venkovním prost�edí, mimo jakéhokoli zdroje 

zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob ! P�ed odpojením lahve na plyn zkontrolujte zda 
je va�i� zhasnutý ! 

- Kontrolu t�snosti provád�jte ve venkovním prost�edí, mimo zdroje zapálení/vznícení a mimo 
dosah ostatních osob ! Nezjiš�ujte úniky otev�eným ohn�m, použijte p�notvorný roztok ! 

- Tento spot�ebi� vyžaduje hadici a regulátor tlaku paliva, ov��te správnost u Vašeho dodavatele 
paliva ! 

- Regulátor tlaku paliva musí mít výstupní p�etlak odpovídající použitému palivu a národním 
zvyklostem dané zem� ! 

- Zabra�te zkrucování hadice ! Používejte hadice pro propan-butan (LPG) odpovídající EN 559 
nebo    EN 1763-1 o délce nep�evyšující 1,5 m ! Stav hadice je nutné pravideln� kontrolovat a v 
p�ípad� pot�eby ji vym�nit ! 

- Vým�na hadice se musí provád�t v p�edepsaných intervalech ! 
- Reduk�ní ventil a hadice musí být umíst�ny mimo cesty, kterými se chodí nebo tak, aby 

nemohly být poškozeny ! 
- P�i dlouhodobém vypnutí va�i�e vždy odpojte tlakovou lahev ! 
- Jestliže ucítíte unikat plyn, �i�te se instrukcemi viz. Únik plynu ! 
- Je zakázáno p�estavovat spot�ebi� na jiný druh plynu ! 
- Neprovád�jte žádné úpravy tohoto spot�ebi�e mimo rámec návodu k obsluze ! 
- Po p�ipojení va�i�e k LPG lahvi se vyvarujte naklán�ní a obracení LPG lahve ! 
- Je zakázáno umis�ovat a používat tlakové lahve s LPG (a to ani vyprázdn�né) v prostorech pod 

úrovní terénu ! 
- Va�i� smí obsluhovat pouze dosp�lá osoba nad 18 let podle tohoto návodu ! P�i provozu va�i�e 

musí obsluha dále respektovat všeobecné požárn� bezpe�nostní p�edpisy a mít spot�ebi� pod 
dohledem ! 

 
Poznámka 
 Zm�ny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inova�nímu postupu 
jsou nezávazná. Tiskové chyby vyhrazeny. 
 
 
 



Záru�ní podmínky  
 Záru�ní doba je 24 m�síc� ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu po kterou je výrobek v oprav�). 

 
1. Záruka se vztahuje na výrobek jen za p�edpokladu, že výrobek je užíván v souladu s p�iloženým 

návodem k obsluze. 
2. Vyskytne-li se závada výrobku v záru�ní dob�, má kupující nárok na bezplatnou opravu v 

ur�ených servisních st�ediscích za p�edpokladu, že se jedná prokazateln� o výrobní nebo 
materiálovou vadu výrobku. 

3. Podmínkou pro uplatn�ní nárok� ze záruky je p�edložení správn� a �iteln� vypln�ného 
záru�ního listu, jenž musí být opat�en adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a 
datem prodeje. 

4. Nároky na záruku zanikají: nebyla-li záruka uplatn�na v záru�ní dob� nebo p�i svévolných 
zm�nách p�vodních zápis� v záru�ním list�, p�i neodborných zásazích nebo opravách výrobk� 
jiným než ur�eným servisním st�ediskem nebo v p�ípad�, že byl výrobek uživatelem �i jinou 
osobou mechanicky �i jinak poškozen. 

5. Záruka se nevztahuje na b�žné provozní opot�ebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, 
hrubou nedbalostí p�i používání nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo zm�ny. 
Výrobce neodpovídá za škody zp�sobené neodborným zacházením �i údržbou mimo rámec 
p�íslušného návodu k obsluze. Na zm�ny níže vyjmenované jako b�žné opot�ebení se nevztahují 
záru�ní podmínky, protože je nelze považovat za vadu výrobku. 

 
Pokud se vyskytne n�jaká nejasnost ohledn� provozu �i údržby spot�ebi�e, obra�te se na odborný 

servis – distributora (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302). 
 
Výrobce 
 Ningbo I.G.I. 
 Gas Industry, �ína 
 
Opravy a servis  

Záru�ní i mimozáru�ní opravy tohoto výrobku provádí distributor: 
 

 MEVA a.s.                      Tel.: 00420 - 416 823 111*     
 Na Urbance 632                   Fax.: 00420 - 416 823 300 
 413 13  Roudnice nad Labem                  E-mail : prodej.urbanka@meva.cz 
                Internet: www.meva.cz 
 
  

Adresa prodejny: ................................................................... 
      ................................................................... 
      ................................................................... 
 
 
Datum prodeje : ................................................................... 

 
  
...................................................................    ................................................................... 
    Razítko prodejny:           Podpis prodávajícího: 


