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Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550 
 
Návod k instalaci, obsluze, údržbě a použití kamen 
 
URČENO K POUŽITÍ V ČESKÉ REPUBLICE  
PŘED UVEDNÍM KAMEN DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY 
 
Plynová přenosná infračervená kamna jsou určena k rychlému přitápění obytných místností bez nutnosti 
zajištění odvodu spalin do komína. Vzhledem k možnosti snadného přemísťování jsou ideálním topidlem 
všude tam, kde je potřeba rychle docílit dokonalé tepelné pohody.  
 
Kamna lze používat za podmínek stanovených v tomto návodu.  
 
POPIS 
Plynová kamna se skládají ze skříně pro umístění láhve s hmotnosti náplně  10 kg zkapalněného topného 
plynu (dále je propan butanu – PB), přívodní hadice s regulátorem tlaku plynu (není součástí), plynového 
rozvodu včetně ovládacích regulačních a bezpečnostních prvků, zapalovací piezoelektrické soustavy, 
výhřevného infračerveného panelu umístěného pod ochrannou mřížkou a elektrického ventilátoru u kamen 
Turbo.  
Pro snadné přemísťování jsou opatřena pojezdovými kolečky.  
 
FUNKCE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ 
Regulátor tlaku:  
Regulátor tlaku musí být umístěn na přívodní hadici a udržuje stálý tlak plynu v rozvodu až do vyčerpání 
láhve. Jmenovitý přetlak 3kPa (30 mbar) je uveden na štítku regulátoru a regulátor je přesně nastaven od 
výrobce. Jakýkoliv zásah do regulátoru je nepřípustný. V případě požáru zastaví přívod plynu z lahve.  
Zapalovací hořák:  
Zapalovací hořák slouží k zapálení výhřevného infračerveného panelu a během provozu zajišťuje funkci 
bezpečnostního systému. 
Piezoelektrický zapalovač:  
Piezoelektrický zapalovač slouží k zapalování zapalovacího hořáku při uvádění kamen do provozu.  
 
INSTRUKCE PRO POUŽITÍ KAMEN  
UVEDENÍ KAMEN DO PROVOZU 
 
PŘIPOJENÍ/VÝMĚNA PLYNOVÉ LAHVE 
Při připojení /výměně lahve nekuřte a přesvědčte se, zda se v okolí nenachází zdroje,  které mohou způsobit 
vzplanutí tj. otevřený oheň, elektrické vařiče apod.  
S lahví zacházejte opatrně a přesvědčte se, zda ventil lahve není poškozený. Poškozený ventil může 
způsobit únik plynu s vážnými následky. Používejte láhev pouze ve vertikální poloze.  
 

a) Uzavřete ventil na lahvi otočením kolečka ve směru pohybu hodinových ručiček. Odšroubujte 
plastovou zátku, která chrání závit ventilu při přepravě. Pozor, zátka má levý závit. 

b) Odstraňte zadní kryt kamen a láhev zanechte prozatím vně kamen. Zkontrolujte těsnění v převlečné 
matici regulátoru. Je-li těsnění poškozeno, nebo ve stavu, že neskýtá 100% záruku těsnosti, vyměňte 
je za nové. Zkontrolujte i stav hadice a v případě, že je poškozena, zajistěte její výměnu.  

c) Převlečnou matici regulátoru nasaďte na přípojku ventilu plynové lahve, našroubujte ji nejprve 
rukou a následně dotáhněte stranovým klíčem č. 27 (levý závit). Matici dotáhněte silně, ne však 
natolik, abyste poškodili těsnění. Přesvědčte se, že hadice je v místě připojení zajištěna kovovými 
sponami.  

Po propojení hadice a regulátoru „proveďte kontrolu těsnosti všech spojů“! 
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KONTROLA TĚSNOSTI 
Otočením kolečka ventilu plynové lahve proti směru hodinových ručiček otevřete ventil, čímž dojde 
k naplnění přívodu plynem.  
Zkontrolujte čichem těsnost přívodu plynu do kamen. 
Ucítíte-li výrazný zápach propan-butanu,  okamžitě uzavřete ventil plynové lahve. Nezjistíte-li místo úniku 
čichem, použijte pro kontrolu těsnosti pěnotvorný roztok (např. mýdlovou vodu). Naneste na všechny spoje 
( v případě úniku plynu se objeví bubliny). Nikdy nehledejte místo úniku otevřeným ohněm! 
I v případě, že nemůžete zjistit příčinu úniku plynu, nesmí být zařízení v žádném případě použito a musí být 
zkontrolováno autorizovaným servisem.  
 

d) Pouze po úspěšné kontrole těsnosti můžete plynovou láhev umístit do skříně kamen na spodní nosný 
plech. Pootočením plynové láhve s připojeným regulátorem najděte takovou polohu, aby nedošlo 
k deformaci přívodní hadice stěnou předního dílu kamen.  

e) Připevněte zadní krycí plech vypuklou částí vně kamen. 
 
ZAPNUTÍ KAMEN 
Máte-li připojen regulátor tlaku na ventil plynové láhve a zkontrolovanou těsnost spojů v rozvodu, mohou 
být kamna uvedena do provozu.  

1) Otevřete ventil plynové láhve. 
2) Stiskněte ovládací kolečko v poloze START a držte jej asi 10 sekund. 
3) Opakovaně stiskněte tlačítko piezozapalování až dojde k zapálení udržovacího plamene. Ovládací 

kolečko držte stisknuté ještě 15 až 20 sekund, čímž dojde k aktivaci termočlánku.  
4) Pokud nedojde ani po několikerém stisknutí tlačítka piezozapalovače k zapálení, vyčkejte několik 

minut a postup opakujte. 
5) Po zapálení udržovacího plaménku a uvolnění stisku kolečka je provedeno zapálení kamen.  

 
V poloze MIN – minimum – hoří jen střední infrapanel 
Otáčením ovládacího kolečka směrem vlevo měníme intenzitu hoření 
Poloha MED – střední – hoří střední a levý infrapael 
Poloha MAX – maximum – hoří všechny tři inrapanely 
 
Během provozu musí být udržovací plamen neustále v provozu 
Kamna Turbo – jsou kombinací plynových a elektrických kamen. Je možné topit nezávisle na plyn a na 
elektřinu tj. kamna mohou pracovat buď jako klasická plynová kamna ,nebo jako elektrická kamna nebo 
jako vysoce výkonná kombinace plynového a elektrického topení.  
Pro připojení používejte napájení 230 V a 50 Hz.  
Zabezpečení spotřebiče je provedeno uzemněním.  
 
Kontrolní vypínač má 4 polohy:  
- vypnuto 
- zapnutý 1. stupeň topení  
- zapnutý 2a3 stupeň topení 
Pro připojení používejte napájení 230 V a 50 Hz.  

Zabezpečení spotřebiče je provedeno uzemněním. 
 
VYPNUTÍ KAMEN 
Kolečkem ventilu láhve otáčejte ve směru hodinových ručiček až do úplného uzavření. 
Po vypnutí neuvádějte kamna do provozu dříve než za 5 minut.  
Kamna jsou vybavena hlídačem okolního prostředí, který je automaticky vypne, jakmile koncentrace CO2 
v místnosti stoupne nad stanovenou mez. Kamna lze opět uvést do provozu až po dokonalém vyvětrání 
místnosti.  
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OBECNÉ POKYNY 
- před instalací plynové láhve do kamen a jejich prvním uvedením do provozu se důkladně seznamte 

s návodem k použití, který  pečlivě uschovejte pro případ potřeby.  
- Používejte pouze hadici a regulátor, které jsou dodávány s novým přístrojem. Pravidelně kontrolujte 

stav plynové hadice a plynového regulátoru. Při jejich nutné výměně je objednávejte u dodavatele 
nebo v servisním středisku.  

- Úkolem přední ochranné mřížky je zabránit možnosti vzniku požáru nebo zranění způsobenému 
popálením, žádná její část nesmí být v žádném případě odstraněna. Nezajišťuje však účinnou 
ochranu pro malé děti a staré osoby. 

- Kamna nikdy nepřemísťujte, jsou-li v provozu, kamna smí být přemísťována pouze vypnutá tj. 
s uzavřeným ventilem na lahvi.  

- Topidlo smí obsluhovat pouze dospělé osoby. 
- Pokud dojde k úniku plynu (je cítit charakteristický zápach), okamžitě uzavřete přívod plynu z lahve 

a uhaste jakýkoliv otevřený plamen nebo jiný zdroj vznícení (cigarety, elektrické nebo jiné plynové 
spotřebiče), nerozsvěcujte a ani nezhasínejte světla. Nikdy nepoužívejte kamna, ze kterých uniká 
plyn! 

- Nikdy nehledejte místo úniku otevřeným plamenem. 
- Znovu použijte kamna až po jejich kontrole, v případě, že je nutná oprava, až po opravě 

autorizovaným servisním technikem. 
 
POKYNY PRO UMÍSTĚNÍ KAMEN 

- kamna lze používat pro přitápění v prostředí obyčejném základním, tj. vnitřních prostorách, kde se 
teplota vzduchu pohybuje v rozmezí -5 až 30 oC a relativní vlhkost nepřesahuje 80%. Při změně 
prostředí je nutno kamna vypnout. 

- Kamna používejte pouze v dobře větratelných místnostech.  
- Kamna se nesmí používat v místnostech menších než 40 m3 a pokud není tato místnost dobře 

větratelná. Za dobře větratelnou místnost se považují prostory s výměnou vzduchu 1x za hodinu 
neuzavíratelným otvorem (větrací štěrbinou o velikosti nejméně 105 cm2) vedeným z těchto prostor 
do volného venkovního prostoru, umístěným nejvýše 1 m nad podlahou nebo neutěsněnými spárami 
oken balkónových dveří této místnosti nebo místnosti, do které jsou vedeny větrací otvory.  

- Instalace, umístění a používání kamen musí z hlediska požární bezpečnosti odpovídat ČS normám. 
Zejména – kamna nesmí být používána v prostorách s nebezpečím požáru a manipulace s hořlavými 
látkami,  v prostorách pod úrovní okolního terénu, v garážích, vozidlech, člunech, v koupelnách a 
prostorách pro skladování potravin,  v prostorách čerpacích stanic )kioscích apod.) umístěných ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od hran výdejních stojanů, 3 m od větracích potrubí a potrubí 
pojišťovacích ventilů nádrží hořlavých kapalin a nejméně 15 min. po skončení plnění, mimo provoz.  

- Kamna nesmí být umísťována v místnostech určeným ke spaní, jeslích, školkách, školách, 
domovech důchodců, nemocničních sálech, hotelových pokojích, místnostech, které slouží jako 
shromaždiště osob a v místnostech s pobytem lidí se sníženou schopností pohybu a ve výškových 
budovách.  

- Některé části kamen mohou být velmi horké, proto je mějte z dosahu malých dětí. 
 
BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI OD HOŘLAVÝCH HMOT 

- kamna postavte vždy tak, aby výhřevný panel směřoval do volného prostoru 
- na kamna nikdy neodkládejte oděvy ani jiné předměty a to ani tehdy, nejsou-li kamna v provozu.  
- Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů (nábytku, záclon, závěsů apod.). 

Vzdálenost mezi přední stěnou kamen a bytovými zařízeními z hořlavého materiálu musí být 
alespoň 1,5 m. Prostor nad topidlem musí být volný. Od zadní stěny a bočních stěn je minimální 
bezpečná vzdálenost 20 cm. 
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UMÍSŤOVÁNÍ LAHVÍ 
Upozorňujeme uživatele, že v obytné budově (bytě) je možno instalovat na jednoho uživatele jednu 
jednoduchou tlakovou stanici s jednou tlakovou lahví o náplni nejvýše 15 kg. Láhve (kamna s lahví) je 
zakázáno umísťovat: 

- v místnostech a prostorách pod úrovní okolního terénu (sklepy, šachty apod.) 
- v cizích objektech mimo obvod domácnosti odběratele 
- v instalačních šachtách bytových jader 
- v místnostech určených výhradně ke spaní 
- ve skladištích se snadno výbušnými a hořlavými materiály 
- v kotelnách 
- v místnostech, kde se udržuje teplota vyšší než 30 oC a tam, kde by byly vystaveny účinkům 

slunečního záření a jiným tepelným vlivům.  
- V garážích a úschovnách pro auta – ve světlících a šachtách 
- V koupelnách a prádelnách 
- V půdních prostorách 
- V chodbách přístupných i jiným osobám než uživateli a členům rodiny, pokud nejsou umístěny 

v uzavíratelném krytu 
- V místnostech, ze kterých by mohlo dojít ke vniknutí plynu do budov prostřednictvím otvorů do 

podzemních prostorů (okna, ventilace apod.) 
- V chráněných únikových cestách 
Zásobní lahve je možno uskladnit samostatně, v k tomu vyhrazených dobře větratelných a uzamčených 
zděných nebo plechových kolnách, přístěncích a přístavcích na dvoře, otevřených balkonech. Láhev 
musí být chráněna proti slunečnímu záření, popř. jiným škodlivým vlivům či zásahům. Prázdná láhev se 
umísťuje jako zásobní. 
Nezapojené láhve, prázdné i plné, musí být vždy uzavřeny a opatřeny maticí našroubovanou tak, aby 
zajišťovala těsnost uzavření.  
 
ÚDRŽBA 
Kromě běžné údržby, která spočívá v češtění povrchu běžnými čistícími prostředky, vyžadují kamna 
pouze kontrolu těsnosti přívodu plynu, těsnícího kroužku v převlečné matici regulátoru a kontrolu 
hadice, která by se měla provádět při každé výměně plynové láhve. Kamna chraňte před vlhkostí a 
prašností.  
 
NIKDY NEPROVÁDĚJTE ZÁSAHY DO PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ 
Chcete-li provést jakoukoliv změnu na vašich kamnech, obraťte se na dodavatele, na smluvní servisy a 
kvalifikované osoby.  
Plynová kamna jsou na vysoké úrovni co do bezpečnosti provozu a jakýkoliv zásah nebo nastavení 
provedené nekvalifikovanou osobou by mohlo ohrozit vaši bezpečnost. 
Doporučujeme preventivní kontrolu kamen odborným pracovníkem jednou za 3 roky.  
Kromě bezpečnostního hlediska ovlivňuje dobrá údržba i výkon kamen a ekonomické spalování plynu. 
 
OBAL 
Po ukončení záruky odevzdejte obal do sběru nebo na místo určené obcí k ukládání obalu. 
 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Dodržením pokynů v návodu k použití plynových kamen by měla být učiněna veškerá potřebná opatření 
zamezující vzniku požáru. V případě, že dojde k požáru přes tato opatření, okamžitě volejte hasiče.  
Nepřibližujte se k žádné plynové lahvi v blízkosti ohně.  
Hasiče upozorněte na umístění všech (i prázdných) plynových láhví. 
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CZ – Copyright - autorská práva 
Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto 
návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti . MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, 
obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent. 
 
SK - Copyright - autorské práva 
Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto 
návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií 
obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent. 
 
PL - Copyright - prawo autorskie  
Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi.  Prawo autorskie zabrania kopiowania treści 
instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji 
zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek patenty. 

 
CZ - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. 
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za 
účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na  
životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s  
národního předpisy uděleny pokuty.  
 
SK - OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení. 
Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej 
likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.  
Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské 
zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri 
nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.  
 
PL - OCHRONA ŚRODOWISKA - informacje na temat utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Po upływie żywotności sprzętu lub gdy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenie nie powinno być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. W 
celu właściwej utylizacji tego rodzaju odpadów, sprzęt powinien zostać dostarczony do wyznaczonych punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, sprzęt powinien zostać przyjęty bez ponoszenia dodatkowych opłat. Prawidłowa utylizacja tego rodzaju odpadów, nie wpływa negatywnie na 
środowisko, zdrowie ludzi, pomaga zachować cenne zasoby naturalne w nienaruszonym stanie. Więcej informacji na temat utylizacji w Twojej okolicy tego 
rodzaju odpadów uzyskasz w najbliższej placówce urzędowej. Niewłaściwa utylizacja, składowanie odpadów, zgodnie z odpowiednimi przepisami podlega karrze 
grzywny. 
 
 
CZ Záruční podmínky: 
 na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě 
 v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně 

užívána 
 práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí, živelnou pohromou, neodbornými zásahy, nesprávným 

zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, 
tvarem nebo rozměry  

 reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu 
 záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen 
 
SK Záručné podmienky: 
 na výrobok sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu 
 v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku zpôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne 

užívaná 
 práva zo záruky sa nevzťahujú na vady zpôsobené: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou, neodbornými zásahmi, 

nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne 
pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi  

 reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a kopií daňového dokladu 
 záruku je možné uplatňovať iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený 
 
PL Zasady gwarancji: 
 Sprzedawca udziela kupującemu gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. 
 Wady lub uszkodzenia sprzętu będące wadami produkcyjnymi a zauważone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie. 
 Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku: uszkodzenia mechanicznego, klęski żywiołowej, niewłaściwego użytkowania i 

przechowywania sprzętu, wpływu wysokej lub niskiej temperatury, nadmiernego obciążenia, uderzeń, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów 
 Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (e-mailem). Powinna zawierać informacje o usterce oraz kopię paragonu (dowód zakupu). 
 Gwarancja będzie uwzględniana na miejscu, gdzie sprzęt został zakupiony. 

 
Dodavatel CZ: Dodávateľ SK: Dystrybutor PL: 
MASTER SPORT s.r.o. TRINET Corp., s.r.o. TRINET CORP sp. z o.o. 

1. máje 69/14 Cesta do Rudiny 1098 ul. Wilkowicka 2 
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