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1 Bevezetés
A Buzz kizárólag kültéri használatra készült.
Nyomatékosan kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az üzembehelyezési és használati
útmutatót.
Ez a készülék megfelel a gázkészülékekre vonatkozó európai irányelv rendelkezéseinek és
CE jelzéssel van ellátva.

2 Biztonsági tudnivalók.


A Buzz készüléket a jelen üzembehelyezési útmutató és az érvényben levő országos
hatósági biztonsági előírások szerint kell üzembe helyezni és évente ellenőrizni.



Ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett adatok egyeznek-e a helyileg
értékesített gáz típusával és nyomásával.



Az üzembehelyező nem módosíthatja a Buzz beállításait vagy szerkezeti elemeit!



Ne helyezzen további valódi vagy mű fahasábot vagy parazsat az égőre vagy az
égéstérbe.



A Buzz első bekapcsolásakor hagyja néhány órán át a legerősebb beállításon égni,
hogy stabilizálódjon festékbevonata.



A Buzz kizárólag kültéri használatra készült.



Használat közben ne mozgassa a Buzz készüléket.



A Buzz szokásos légnyomáson való használatra készült fűtőkészülék. Ez azt jelenti,
hogy a felülete, tehát az üvegrész is, 100°C feletti hőmérsékletre hevülhet. Ez alól
csak a Buzz alja és kezelőszervei képeznek kivételt.



Vigyázzon, hogy ne legyen éghető anyag a Buzz 0,5 méteres körzetén belül.



Használat közben védeni kell a Buzz fűtőkészüléket az esőtől.



Használaton kívül húzza rá a mellékelt védőtakarót.



A védőtakaró ráhúzása előtt azonban hagyja lehűlni.



Ha hosszabb időn át nem használja, javasoljuk, hogy zárt, fedett helyen tárolja.



Megjegyzés: a készülék rozsdásodásnak indulhat azokon a helyeken, ahol megsérült
a festékbevonata.
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2.1 Tanácsok gázpalackok biztonságos használatához


A gázpalackokat álló helyzetben kell használni és szállítani.



Üzembehelyezés közben tilos nyílt lángot használni a fűtőkészülék közelében.



A szivárgást mosogatószeres ecseteléssel ellenőrizze; a buborékok jelzik, ha van
szivárgás.



A fűtőkészüléket csak PB reduktoron keresztül szabad a gázpalackról táplálni. A
reduktort ötévenként cserélni kell.



Csak jóváhagyott típusú gáztömlőket használjon. A gáztömlőket kétévente kell
cserélni.



A készülék használatakor gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről.



Zárja el a gázpalack csapját, ha nem használja a készüléket.



A gázpalack töltését bízza hatósági engedéllyel rendelkező töltőállomásra.

3 Telepítési követelmények
3.1 A Buzz elhelyezése


A Buzz fűtőkészüléket helyezze sík és kemény felületre.



Hagyjon mögötte legalább 0,5 m szabad helyet, hogy könnyen elérhetők legyenek
kezelőszervei.

3.2 Gázbekötés
Földgáz:


A bekötést a vonatkozó hatósági előírások szerint kell elvégezni.



Használjon biztosítóláncot. Ez védi a hajlékony gáztömlőt azáltal, hogy „pórázon”
tartja a Buzz készüléket.

Propán-bután:


A bekötést a vonatkozó hatósági előírások szerint kell elvégezni.



A gázpalackot az égő alatti üres térben kell elhelyezni. (Lásd az 1.4 ábrát)
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4 Üzembehelyezési útmutató
4.1 Tartalomjegyzék
Távolítsa el a hátlapot, vegye ki a csomagból a tartozékokat és ellenőrizze, nem sérült-e
meg a Buzz a szállítás közben. (Ha megsérült, tudassa a forgalmazóval.)
A dobozban a következők találhatók:
1. Két PVC kerék, rögzítőelemekkel (lásd az 1.1 ábrát)
2. Műfahasáb-készlet
3. Használati útmutató
4. Tapadókorong (lásd a 2.1 ábrát)
5. Védőtakaró
Nem adjuk a készülékhez a következőket:
1. Gázpalackot jóváhagyott tömlővel és ..... mbar nyomásra készült reduktorral.
(A nyomásérték a Műszaki adatok részben található.)
2. A biztosítóláncot.
4.2 A kerekek felszerelése


Helyezze a Buzz fűtőkészüléket sík felületre.



Fogja meg a csavart, helyezze rá az alátétet, dugja keresztül a kerék furatán, és
rögzítse a fekete anyával. Úgy állítsa be az anyát, hogy a kerék ne kotyogjon, de
azért még könnyen forogjon. Illessze a kereket a Buzz készülékre és rögzítse a
rögzítőanyával. (Lásd az 1.1 ábrát.)

4.3 A gáz bekötése
A Telepítési követelmények cím alatt (a 3. fejezetben) leírtak szerint végezze el a
bekötést.
Propán-bután palack:


A takarólemez eltávolításával nyissa ki a palackteret (1.3 ábra).



Tömlőbilinccsel rögzítse a reduktorra a gáztömlőt.



A másik végét ugyanígy rögzítse a gázszabályzó csap menetes csonkjához (1.5 ábra,
B részlet).



Vegye le a gázpalack záróanyáját.



Csatlakoztassa a reduktort a gázpalackhoz.



Ellenőrizze a gázcsatlakozások szivárgásmentességét.



Helyezze a gázpalackot a palacktérbe és rögzítse a hevederrel (1.4 ábra, A részlet).



Most már kinyithatja a gázpalack csapját.
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Földgáz:


Legyen a Buzz közelében könnyen elérhető gázcsatlakozás.



Használjon biztosítóláncot. Ez védi a hajlékony gáztömlőt azáltal, hogy „pórázon”
tartja a Buzz készüléket. A biztosítólánc a talplemez furataihoz erősíthető.



Áthelyezése előtt csatlakoztassa le a Buzz fűtőkészüléket.

4.4 Az elülső nézőüveg eltávolítása


Helyezze a tapadókorongot az elülső nézőüvegre (2.1 ábra).



Emelje meg, húzza maga felé az alsó szélét, és lefelé húzza ki az üveget (2.2 ábra).

A nézőüveg visszahelyezése a fentivel ellentétes sorrendben történik.
Törölje le az ujjlenyomatokat a nézőüvegről, mert különben használat közben az üvegbe
égnek.

4.5 Az oldalsó nézőüvegek eltávolítása
Az oldalsó nézőüvegeket csak akkor kell eltávolítani, ha megsérültek.


Távolítsa el az elülső nézőüveget.



Távolítsa el a belső fenéklemezt (3.1 ábra).



Távolítsa el az égőegységet (1.6 ábra).



Helyezze a tapadókorongot a nézőüvegre (2.1 ábra).



Emelje meg a nézőüveget, nyomja befelé az alsó szélét, majd alulról húzza ki (2.2
ábra).

4.6

A műfahasáb-készlet behelyezése


Távolítsa el az elülső nézőüveget, a 4.3 pontban leírtak szerint.



Helyezze be a műfahasáb-készletet a 3.2 ábra vagy a mellékelt fahasáb-elhelyezési
kártya szerint.



Helyezze vissza a nézőüveget.
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5 Felhasználói kézikönyv
A Buzz készülék lángállító gombja őrlánggyújtóval van felszerelve.
A lángállítóval a fűtés erőssége állítható.
A kezelőpult hátul, a takarólemez mögött található (1.4 ábra).

5.1 Az őrláng jelzőlámpája


Állítsa a lángállító gombot a kikapcsolt OFF állásba.



Nyissa ki a gázpalack csapját.



Nyomja meg a gombot és állítsa a

helyzetbe. Kattanást hall és szikrát lát, amely

meg kell, hogy gyújtsa az őrlángot.


Ha nem gyulladt meg az őrláng, ismételje meg a fenti eljárást.



Az őrláng meggyulladása után még kb. 10 másodpercig tartsa nyomva a gombot.



Engedje el a gombot és ellenőrizze, hogy égve maradt-e az őrláng.

5.2 A főégő meggyújtása és lángerősségének beállítása


Fordítsa balra a lángállító gombot. A főégő ekkor meggyullad, és lángerőssége a
gombbal folyamatosan állítható.



A gomb

helyzetbe állításakor a főégő kialszik, de az őrláng égve marad.

5.3 Az őrláng eloltása


A gomb OFF (kikapcsolt) helyzetbe állításakor az őrláng kialszik.



Zárja el a gázpalack csapját.
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6 Ellenőrzések
6.1 Az őrláng és a főégő működésének ellenőrzése
Gyújtsa be az őrlángot az 5. pontban leírtak szerint.


Ellenőrizze a főégő működését teljes és kis lángon (a gyulladás és az égés
problémamentes kell, hogy legyen).

6.2 Gázszivárgás ellenőrzése
Ellenőrizze a szivárgást minden csatlakozási helyen.
Az ellenőrzést a következő módszerekkel végezheti:


mosogatószeres kis ecsettel



gázszivárgást jelző spray segítségével



gázszivárgás detektorral.

Az ellenőrzés után törölje szárazra az ellenőrzött csatlakozásokat.
6.3 A lángkép ellenőrzése
Állítsa teljes lángra a Buzzt, és ellenőrizze lángképét


Lángeloszlás (3.3 ábra)

Ha nem stabil a lángkép, ellenőrizze a következőket:


A műfahasáb-készlet helyzetét.



Az égő elsődleges légbemenetének szabad voltát (1.7 ábra, C részlet)

7 Az üzembehelyezést végző szerelő teendői


Javasolja az ügyfélnek, hogy évente szervizeltesse a készüléket a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) Területileg illetékes Műszaki Biztonsági
Hatósága által nyilvántartásba vett gázszerelővel, a készülék biztonsága és hosszú
élettartama érdekében.



Hívja fel az ügyfél figyelmét a gáztömlő és a reduktor korlátozott élettartamára.



Tanítsa meg az ügyfelet az üveg részek karbantartására és tisztítására. Mutasson rá
az ujjlenyomatok beégésének veszélyére.



Tanítsa meg az ügyfelet a készülék használatára.



Adja át az ügyfélnek a következőket:
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o

Az üzembehelyezési útmutatót

o

A műfahasáb-készlet behelyezését szemléltető kártyát

o

A tapadókorongot

L

8 Éves karbantartás
A téli tárolásból való kivétel után és a használatbavétel előtt javasoljuk az őrlángégő és a
főégő megtisztítását.
8.1 Ellenőrzés és tisztítás:


Ellenőrizze és szükség szerint tisztítsa meg a következőket:
o

A főégőt, különösen annak elsődleges légbemenetét (1.7 ábra, C részlet)

o

Az őrlángégőt, különösen annak elsődleges légbemenetét (1.8 ábra, D
részlet)

o

Az üveget

o

A műfahasáb-készletet, különös tekintettel az esetleges repedésekre

o

A gáztömlőt és a reduktort.

8.2 Az üveg tisztítása
A szennyeződések túlnyomó része száraz ronggyal letörölhető. Az üveget kerámialapos
tűzhelytisztítóval is megtisztíthatja.
Megjegyzés: vigyázzon, hogy ne maradjon ujjlenyomat az üvegen. Az ujjlenyomat beleég
az üvegbe és utána már nem távolítható el.
Végezze el a 6. pontban leírt ellenőrzéseket.

9 Átállítás más gáztípusra (például földgázra)
Az átállításhoz ki kell cserélni az égőegységet. Keresse meg ezügyben a forgalmazót.
Rendelés feladásakor minden esetben adja meg a készülék típusát és gyári számát.
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10 Műszaki adatok
Gázkategória

II2H3P

II2H3P

Modell/típus

A

A

Beállított gáztípus

G20

G31

Max. teljesítmény

kW

8

9,3

Csatlakozási nyomás

mbar

20

37

Gázáram teljes terhelésnél

l/h

823

374

(15ºC és 1013 mbar mellett)

gr/h

-

700

Az égő teljes nyomása

mbar

8.5

27,5

Főégő-fúvóka

mm

2.70

1,6

Készenlét

mm

állítható

állítható

Őrláng

Oxypilot

Oxypilot

Kódfúvóka

OP 9030

OP 9222

-

-

Seagas A7

Seagas

Bemeneti/kimeneti átmérő

mm

Gázvezérlő blokk

A7

Gázcsatlakozás

3/8’

ø8 mm-es csonk

Villamos csatlakozás

V

-

-

Telep, a vevőhöz

V

-

-

Telep, az adóhoz

V

-

-
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11 A Buzz méretei
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1 Introduction
The Buzz is only intended for use outside the house.
We urgently advise you to read this installation guide and user manual carefully.
This appliance complies with the guidelines for European gas appliances (Gas Appliances
Directive) and bears the CE mark.

2 Safety instructions.


The Buzz should be installed and annually checked in accordance with these
installation instructions and valid national and local Gas Safety (Installation and
Use) Regulations .



Check whether the data on the registration plate are in agreement with the local
type of domestic gas and pressure.



The installer is not permitted to change these adjustments or the construction of
the Buzz!



Do not place any additional imitation logs or glowing coals on the burner or in the
combustion chamber.



The first time the Buzz is switched on, burn it at the highest mark for some hours so
that the lacquer coating will have an opportunity to set.



The Buzz is only intended for use outside the house.



Do not move the Buzz when it is in use.



The Buzz has been designed for atmospheric and heating purposes. This means that
the surface of the Buzz, including the glass, can become very hot (hotter than 100
°C). with the exception of the bottom of the Buzz and the controls.



Do not place any combustible materials within a distance of 0.5 m. of the Buzz.



When the Buzz is in use, it should not be exposed to rain.



If the Buzz is not in use, cover it with the supplied cover.



Let the Buzz cool down before placing the cover.



If the Buzz is not in use for a considerable period of time, we advise you to store it
inside.



Note: damage to the lacquer will result in corrosion.
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2.1 Tips for the safe use of gas bottles


Gas bottles should always be in an upright position, both while they are in use and
during transportation.



Never take a flame or a burning object near a gas bottle during the installation.



Trace leaks by means of a brush with washing-up liquid and water, if bubbles are
formed you will know there is a leak.



Always use a pressure regulator between the bottle and the appliance. Replace the
pressure regulator every 5 years.



Only use approved gas connection hoses. Replace these every two years.



Make sure there is always proper ventilation.



Close the gas bottle if the appliance is not in use.



Leave the filling of gas bottles in the hands of a certified gas cylinder filling station.

3 Installation requirements
3.1 Placement of the Buzz


Place the Buzz outside on a flat and solid surface.



Leave a free space of at least 0,5 m behind the Buzz for operating the controls.

3.2 Gas bottle and connection.
Natural gas:


The gas connection must comply with locally valid Guidelines.



Use a stability chain. This will keep the Buzz from moving and prevent damage to
the flexible hosing.

Propane:


The gas connection must comply with locally valid Guidelines.



The gas bottle should be placed in the space underneath the burner. (See fig. 1.4)
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4 Installation guide
4.1 Contents
Remove the rear wall plate and take out loose parts from the wrapping and check the Buzz
for possible damages incurred during transport. (Report such damages to your supplier.)
You will find :
1. Two PVC wheels with fasteners (see fig. 1.1)
2. Log set
3. Instruction manual
4. Suction pad (see fig. 2.1)
5. cover
Not supplied :
1. A gas bottle with an approved gas hose with a ….. mbar pressure regulator.
(See the Technical specifics for the correct pressure)
2. Security chain.
4.2 Installing the wheels


Place the Buzz on a flat surface.



Put the bolt with the washer through the whole of the wheel and tighten it with the
black nut. Make sure that the nut is attached in such a way that there is minimal
space on the wheel and that it can still turn. Attach the wheel to the Buzz and fix it
with the lock nut. (See fig.1.1)

4.3 Installation gas connection
Please take the installation requirements into account. (chapter 3)
Propane bottle :


Open the gas bottle space by removing the access plate (see fig. 1.3 )



Attach the gas hose to the pressure regulator by means of a hose clamp.



Fix the other end in the same way to the threaded insert attached to the gas
control tap. (see fig. 1.5 B)



Remove the seal on the gas bottle.



Connect the pressure regulator to the gas bottle.



Check the entire gas connection for leakages.



Now place the gas bottle into the space and fasten it with the web sling. (see fig.
1.4 A )



The gas bottle can be opened now.
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Natural gas :


Make sure you have an easily accessible gas tab outside the Buzz.



Use a stability chain. This will keep the Buzz from moving and prevent damage to
the flexible hosing, for assembling you can use the holes in the bottom plate.



Disconnect the buzz if you plan to move the Buzz.

4.4 Removing front glass


Place the suction pad on the front glass. (see fig. 2.1)



Lift the glass and move the bottom side forwards towards you, the glass can now be
removed from below. (see fig. 2.2)

Replacing the glass is done in reverse order.
Remove all Fingerprints from the glass, these will be burnt into the glass when the Buzz is
in use.

4.5 Removing side glasses
Is only necessary in case of damage.


Remove the front glass.



Remove the inside bottom plate (see fig. 3.1)



Remove the burner unit (see fig. 1.6)



Place the suction pad on the glass. (see fig. 2.1)



Lift the glass, move the bottom of the glass inwards and remove the glass from
below. (see fig.2.2)

4.6

Placing the log set


Remove the front glass (see par. 4.3)



Place the log set (see fig. 3.2 or the supplied log set instruction card)



Replace the glass plate again.
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5 User manual
The Buzz has been provided with a control valve with an inbuilt ignition for the pilot light.
The level of the flame can be adjusted accordingly.
The control panel is located at the back behind the access plate. (see fig. 1.4)

5.1 Ignition pilot light


turn the knob of the control valve in the OFF-position



Open the gas bottle.



Press the knob and turn it to the

position. You will hear a click and a spark will

appear which should ignite the pilot light.


If the pilot does not light then repeat procedure



Keep pressing the knob down for about ten seconds after the ignition of the pilot
light.



Let go of the knob and check whether the pilot light remains alight.

5.2 Igniting and regulating the main burner.


Turn the knob to the left, the main burner will ignite and the level of the flame can
be continuously adjusted now.



By turning the knob to the

position, the main burner will be extinguished and

the pilot light will remain alight.

5.3 Extinguishing the pilot light.


Turn the knob to the OFF position, and the pilot light will be extinguished.



Turn off the tap on the gas bottle.
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6 Checking
6.1 Checking the ignition of the pilot burner, main burner.
Ignite the pilot burner as described in chapter 5


Check the ignition of the main burner at full mark and low mark (the ignition should
proceed smoothly).

6.2 Checking for gas leakage.
Check all connections and attachments for possible gas leaks.
This can be done with the help of:


a small brush with washing-up liquid and water



a gas leak spray



a gas leak detector.

Dry off the checked connections after the check-up.
6.3 Checking the flame image
Let the Buzz burn at full mark and then check the flame image


Flame distribution (see fig. 3.3)

If the flame image is not consistent, then check:


The positioning of the log set.



The primary air intake of the burner for blockages. (see fig. 1.7 C )

7 Instruction client


Recommend that the appliance be serviced annually by a Gas Safe registered gas
fitter in order to guarantee a safe use and a long lifespan.



Point out the lifespan of the gas hose and the pressure regulator to the client.



Advise and instruct the client about maintenance and cleaning of the glass.
Emphasize the risk of burning in fingerprints.



Instruct the client about the operation of the appliance.



Hand over to the client:
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o

Installation guide

o

Log set instruction card

o

Suction lifter
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8 Annual maintenance
We recommend the cleaning of the pilot light and the main burner unit after retrieval of
the appliance from winter storage before it is used again.
8.1 Checking and cleaning:


Check and clean if necessary after check-up:
o

The main burner, especially for the primary air intake (see fig.1.7 C )

o

The pilot light, especially for the primary air intake (see fig.1.8 D )

o

The glass

o

The log set for possible fractures

o

Gas hose and pressure regulator.

8.2 Cleaning the glass
Most deposits can be removed by means of a dry cloth. You can use ceramic hob cleaner to
clean the glass.
Note: prevent fingerprints on the glass. These will be burned into it once the appliance is
used and cannot be removed.
Now carry-out the check-up as described in chapter 6 “Checking”.

9 Conversion to a different type of gas. (e.g.
natural gas)
This can only be done by replacing the correct burner unit. Please get in touch with your
supplier for this.
Always mention the type and serial number of the appliance when giving the order.
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10 Technical specifics

Gascat.

II2H3P

II2H3P

Type appliance

A

A

Reference gas

G31

G20

Input Nett

kW

9.3

8

inlet-pressure

mbar

30

20

Gas rate at 15ºC and 1013 mbar

l/h

374

823

Gas rate at 15ºC and 1013 mbar

gr/h

700

-

Burner pressure at full mark

mbar

27.5

8.5

Injector main burner

1.6

2.7

Reduced input restraint

ajustible

ajustible

Pilot assembly

OP 9222

OP 9030

Code

-

-

Seagas

Gas control valve

A7

Gas connection
Electrical connection
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Seagas A7

ø8mm

ø8mm

-

-
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11 Dimensions of the Buzz
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