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Návod  k  obsluze 
 

Propan-butanové mobilní topidlo RELAX mini      Typ TB01010 
Propan-butanové mobilní topidlo RELAX       Typ TB02007 
Propan-butanové mobilní topidlo RELAX Hot Spot    Typ TB04007 
Propan-butanové mobilní topidlo RELAX Blue Flame   Typ TB05007 

 
 
 
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 láhvi na plyn. Tento návod uschovejte pro p�íští použití ! 
 
Použití   

Tato propan-butanová mobilní bytová topidla RELAX mini Typ TB01010, RELAX Typ TB02007, 
RELAX Hot Spot Typ TB04007 a RELAX Blue Flame Typ TB 05007 (dále jen topidlo) jsou ur�ena 
pro do�asné vytáp�ní místností (kde je zaru�eno dostate�né v�trání), nap�. chat, rekrea�ních chalup, 
kancelá�í, �ekáren apod., nebo jako dopln�k ke stávajícímu vytáp�ní mimo topné období (jaro, 
podzim).  

Topidlo je spot�ebi� kategorie I3B/P(30) a I3B/P(50). 
Topidlo je konstruováno jako nízkotlaké ke spalování plynné sm�si propan-butanu (dále jen PB). 
Dle národních zvyklostí zem� (dle EN 449), kde je topidlo používáno, je p�ipojovací p�etlak 30 

mbar nebo 50 mbar. Kde jsou možné ob� varianty záleží pouze na uživateli, kterou z nich si zvolí. Pro 
ob� varianty p�ipojovacích p�etlak� není nutná žádná p�estavba topidla pouze jiný reduk�ní ventil 
(Typ NP01008 nebo Typ NP01034). 

Topidlo je spot�ebi� na propan-butan, který se p�ipojuje p�es reduk�ní ventil Typ NP01008 (s 
výstupním p�etlakem 30 mbar) nebo Typ NP01034 (s výstupním p�etlakem 50 mbar) a spojovací 
hadici Typ NP01022 (odpovídající EN 559 nebo EN 1763-1, o délce 0,5 m), na 10 nebo 5 kg tlakovou 
LPG láhev (s max. provozním tlakem do 1,7 MPa).  

Tlaková láhev je pln�na 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� láhví na plyn m�že být nebezpe�ná ! 
V obchodech se LPG láhve 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 láhve si vyžádejte 
informace pro její bezpe�né skladování a používání ! 

LPG (Liquefied Petroleum Gas) - zkapaln�ný uhlovodíkový plyn. 
10 mbar = 1 kPa 

 
P�íslušenství 
 1ks reduk�ní ventil   Typ NP01008 – pevn� nastavený tlak 30 mbar 
 1ks hadice 0,5 m    Typ NP01022 
 2ks hadicová spona   Typ IM905 
 (Pro N�mecko se reduk�ní ventil Typ NP01008 nahrazuje Typem NP01034 - pevn� nastavený tlak 
50 mbar.) 
 

Veškeré p�íslušenství lze objednat u výrobce-distributora (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 
302, fax: 00420 416 823 300, www.meva.cz) nebo u jeho obchodních partner�. 



Technická data   
Zem� p�ímého ur�ení spot�ebi�e ... �eská republika (CZ), Slovensko (SK), Polsko (PL), Ma�arsko 

(HU), N�mecko (DE) 
Zdroj .............................................. LPG láhev pln�ná PB sm�sí A1 nebo B 

 
 Typové ozna�ení 
 TB01010 TB02007 TB04007 TB05007 

Max. výkon 
[kW] 2 4,2 3 3 

Spot�eba [g/h] 128 305 218 215 
Pracovní tlak 

[mbar] 
30(CZ,SK,PL,HU) 

50(DE) 
30(CZ,SK,PL,HU) 

50(DE) 
30(CZ,SK,PL,HU) 

50(DE) 
30(CZ,SK,PL,HU) 

50(DE) 
Rozm�ry [mm] 380 x 290 x 600 375 x 450 x 750 375 x 475 x 750 375 x 475 x 750 

Velikost 
doporu�ené LPG 

lahve [kg] 
5 10 10 10 

Minimální 
objem obytné 
místnosti [m2] 

40 84 60 60 

Minimální 
v�trací otvor 

[cm2] 
50 105 75 75 

Ozna�ení 
spot�ebi�e CE 11/2004 07/2004 11/2004 11/2004 

 
Podmínky pro provoz topidla 

Toto propan-butanové topidlo je ur�eno pro do�asné vytáp�ní místností, nap�. chat, rekrea�ních 
chalup, kancelá�í, �ekáren apod., s minimálním objemem místnosti, ve které je topidlo umíst�no (viz. 
tabulka Technická data) a je p�ímo v�tratelná (vým�nu vzduchu s venkovním prostorem lze zajistit 
otev�ením oken, balkónových dve�í, v�tracích k�ídel apod.). Minimální v�trací otvor musí odpovídat 
hodnot� uvedené v tabulce Technická data. Topidlo 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 ! 

Topidlo musí být provozováno na vodorovném povrchu. 
P�ed zapo�etím prací (s nát�rovými hmotami, lepidly atd.), které mohou mít za následek zm�nu 

prost�edí, ve kterém je topidlo umíst�no, je pot�eba jej vypnout uzav�ením lahvového ventilu. Znovu 
zapnout topidlo je možné až po d�kladném vyv�trání místnosti. 

Povrchová teplota tlakové láhve nesmí p�ekro�it 40°C a tlaková láhev nesmí být vystavena 
p�ímému slune�nímu zá�ení. Tlaková láhev se smí používat pouze ve svislé poloze. 

Je zakázáno umis�ovat a používat tlakové láhve 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 láhvemi na LPG si vyžádejte p�i každé vým�n� LPG láhve. 
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. 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.   
 
Montáž podstavce (Typ TB02007) 
 Topidlo je vybavené oto�ným podstavcem, který je jedine�ným konstruk�ním prvkem, který 
umož�uje šet�it prostor p�i skladování a p�eprav� spot�ebi�e. 
 P�ed spušt�ním spot�ebi�e je nutné dodržet níže uvedené pokyny. 



 P�i doprav� spot�ebi�e je oto�ný podstavec zasunutý a proto spot�ebi� bezprost�edn� po vybalení 
nem�že stát na svých kole�kách bez podep�ení nebo jeho p�eklopení. 
 
1. Z obalu vyjm�te spot�ebi�. 
2. P�idržením rukou podržte spot�ebi� v rovnováze (Obr. 1). 
3. Otá�ením vysu�te oto�ný podstavec (Obr. 1). 
4. Až p�i otá�ení podstavce uslyšíte zacvaknutí, je podstavec ve správné poloze. 
5. Správnou polohu podstavce si zkontrolujte nastavovacími zna�kami na obou stranách oto�ného 

podstavce, které musí být v rovin� s hranou pevného podstavce (Obr. 2). Jestliže nejsou, pomalým 
otá�ením podstavce je dorovnejte. 

6. Dví�ka jsou p�i p�eprav� umíst�né uvnit� spot�ebi�e jak je vid�t na Obr. 1. 
7. Nejd�íve vyndejte styroporovou podp�ru a potom dví�ka opatrn� na jedné stran� nato�te a sou�asn� 

vytahujte sm�rem ven ze spot�ebi�e. 
8. Dví�ka po jejich vytažení osa�te na spot�ebi� podle Obr. 3. Dva výstupky na dví�kách nasa�te do 

d�r na zadním panelu spot�ebi�e. Pro lepší nasazení dbejte na to, aby dva horní výstupky byly na 
vnit�ní stran� bo�ního panelu spot�ebi�e. Zajišt�ní polohy dví�ek dosáhnete jejich jemným 
zatla�ením sm�rem dol�. 

9. Dví�ka uvolníte jejich vytažením sm�rem nahoru a zárove� jemným tahem sm�rem k Vám. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P�ipojení topidla a kontrola t�snosti 
- Odejm�te (otev�ete) kryt na zadní �ásti topidla. 
- P�ed odšroubováním zátky z lahvového ventilu (levý závit) je nutno se p�esv�d�it, zda hlavní uzáv�r 

láhve je �ádn� dotažen v poloze zav�eno. Poté na bo�ní šroubení uzavíracího ventilu tlakové láhve 
našroubujte otá�ením doleva reduk�ní ventil a dotáhn�te klí�em. 

- Na oba konce spojovací hadice nasa�te hadicové spony. Jeden konec spojovací hadice nasu�te na trn 
reduk�ního ventilu a zajist�te hadicovou sponou. Druhý konec spojovací hadice nasu�te na trn na 
topidle a zajist�te hadicovou sponou. Regula�ní knoflík topidla musí být v uzav�ené poloze. 

- Otev�ete lahvový ventil na LPG láhvi oto�ením knoflíku doleva a pot�ením p�notvorným roztokem 
(nap�. mýdlovou vodou) zkontrolujte neuniká-li plyn kolem spoj�. Regula�ní knoflík topidla 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� !!! 

- LPG láhev umíst�te do spot�ebi�e a nasa�te kryt zadní �ásti topidla. 
 
 
 



Zapalování a zhášení topidla 
- Otev�ete lahvový ventil, stla�te regula�ní knoflík topidla a oto�te ho do polohy ozna�ené: * a držte. 

Stiskn�te opakovan� knoflík piezozapalova�e. Po zapálení plamene držte regula�ní knoflík topidla 
zamá�knutý asi 20 sekund než dojde k nažhavení termopojistky, aby nedošlo ke zhasnutí plamene. 
Regulace se provádí nastavením regula�ního knoflíku na topidle do zvolené polohy. 

- Zhášení topidla prove�te uzav�ením lahvového ventilu u LPG láhve a nechte doho�et zbytek plynu 
ze spojovací hadice. Potom teprve uzav�ete regula�ní knoflík na topidle.  

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

zkontrolujte t�snost (viz. P�ipojení topidla a kontrola t�snosti). 
 
Únik plynu 
 Cítíte-li unikat plyn zav�ete lahvový ventil na LPG láhvi. Uhaste veškerý otev�ený ohe� a vypn�te 
elektrické spot�ebi�e. Místnost �ádn� vyv�trejte. Zkontrolujte hadici (viz. Údržba) a p�ipojení p�ívodu 
plynu (viz. P�ipojení topidla a kontrola t�snosti). Po nalezení místa úniku plynu zavolejte servisního 
technika. Nikdy závadu sami neodstra�ujte. 
 
Údržba 
 Spot�ebi� udržujte v suchu a �istot�. 
 �išt�ní panel� topného t�lesa provád�jte vlhkou ut�rkou bez použití abrazivního prost�edku. 
Ostatní �ásti topidla vyžadují pouze p�íležitostné oprášení. �išt�ní se smí provád�t pouze tehdy, je-li 
topidlo zcela vychladlé. 

P�ed každým použitím je nutno zkontrolovat dotažení všech spoj� a p�ekontrolovat t�snost (viz. 
P�ipojení topidla a kontrola t�snosti). 

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 (30 nebo 50 mbar) z tlakové LPG láhve.  

Vým�na láhve na plyn se musí provád�t ve venkovním prost�edí, mimo jakéhokoli zdroje 
zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob. P�ed odpojením láhve na plyn zkontrolujte zda je 
topidlo zhasnuto. 

Pro bezporuchový a bezpe�ný chod doporu�ujeme na topidle provést údržbu v servise každé 2 
roky. Zárove� je t�eba vykonávat ob�asný dozor b�hem provozu spot�ebi�e. 
 
Opravy závad 
 Veškeré opravy musí provád�t odborníci. Spot�ebi� nikdy nerozebírejte sami na jednotlivé �ásti. 
Opravy zajiš�uje distributor a smluvní servisní st�ediska. 
 
Skladování spot�ebi�e 
 Spot�ebi� musí být skladován v uzav�ených, dob�e v�traných místnostech neobsahujících agresivní 
látky, p�i teplot� nejmén� 10°C a relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 80%. Pokud je spot�ebi� p�ipojen 
k tlakové LPG láhvi 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�e�íst pokyny p�e použitím spot�ebi�e ! 
- Nep�emis�ujte spot�ebi� z místa na místo a neprovád�jte jakékoli pracovní postupy je-li v 

provozu ! 
- Nikdy nepoužívejte poškozený spot�ebi� ! 
- Neodkládejte v�ci na topidlo a nezakrývejte ho ! 
- Používat pouze v dob�e v�traném prostoru ! Topidlo 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 ! Zajist�te dostate�ný p�ívod vzduchu ! V�trací 
otvor musí mít pr��ez nejmén� 25 cm2 na 1 kW, avšak nejmén� 50 cm2, rovnom�rn� rozd�lený 
mezi horní a spodní v�trací otvor (viz. Technická data). 

- Umíst�te topidlo vždy v centru vytáp�ného prostoru ! 
- Ochranná zást�na tohoto spot�ebi�e má zabránit riziku požáru nebo zran�ní zp�sobenému 

popálením a žádná její �ást nesmí být trvale odstran�na ! Nezajiš�uje ú�innou ochranu pro malé 
d�ti, staré osoby ani t�lesn� postižené. 

- Chra�te p�e d�tmi ! 
- Spot�ebi� nesmí být používán v obytných vozidlech, nap�. karavanech nebo v motorových 

karavanech ! 
- Spot�ebi� nesmí být používán v obytných místnostech výškových budov, v suterénech, 

koupelnách nebo ložnicích ! 
- Topidlo lze používat v místnostech kde se teplota vzduchu pohybuje v rozmezí -5°C až +30°C a 

relativní vlhkost nep�esahuje 80%. 
- P�i provozu dodržujte bezpe�nou vzdálenost od ho�lavých p�edm�t� stupn� ho�lavosti B, C1, 

C2, C3, 1m ve sm�ru sálání a 0,5m nad topidlem ! (B – hmoty nesnadno ho�lavé, C1 – hmoty 
t�žce ho�lavé, C2 – hmoty st�edn� ho�lavé, C3 – hmoty lehce ho�lavé) 

- P�i umíst�ní spot�ebi�e v blízkosti st�n, nábytku, záv�s�, záclon, ložního prádla a jiných 
ho�lavých materiál� hrozí riziko požáru. 

- Udržujte topidlo v �istot� ! 
- V�nujte zvláštní pozornost p�i použití na kluzkých podlahách, aby d�ti nebo zví�ata nezp�sobily 

nehodu ! 
- Tlakové LPG lahve vym��ujte podle pokyn� v tomto návodu ! 
- Vým�na láhve na plyn se musí provád�t ve venkovním prost�edí, mimo jakéhokoli zdroje 

zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob ! P�ed odpojením láhve na plyn zkontrolujte zda 
je topidlo zhasnuto ! 

- Regulátor tlaku paliva musí mít výstupní p�etlak 30 nebo 50 mbar (viz. Technická data) ! 
- Zabra�te zkroucení hadice ! Používejte hadice pro propan-butan odpovídající EN 559 nebo    

EN 1763-1 o optimální délce 0,5 m ! Stav hadice je nutné pravideln� kontrolovat a v p�ípad� 
pot�eby  vym�nit ! 

- Dbejte na to, aby topidlo bylo v suchém a �istém prost�edí ! 
- Po každém použití spot�ebi� uzav�ít ventilem na lahvi ! 
- P�i dlouhodobém vypnutí topidla vždy odpojte tlakovou láhev ! 
- Jestliže ucítíte unikat plyn, �i�te se instrukcemi viz. Únik plynu ! 
- Je zakázáno p�estavovat spot�ebi� na jiný druh plynu ! 
- Je zakázáno umis�ovat a používat tlakové lahve s LPG (a to ani vyprázdn�né) v prostorech pod 

úrovní terénu ! 
 
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. 

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

servis – dodavatele (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302). 
 
Opravy a servis  

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

 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: 
 


