ГАЗОВИ УРЕДИ НА PROVIDUS - ITALY
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ПРЕДИ УПТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
УРЕДА
Всички наши горелки функционират с течен газ /бутан или
пропан/ при ВИСОКО НАЛЯГАНЕ от 1 до 7 Бара.
Възможно е продуктът да се ползва както директно свързан с
бутилката със съответната връзка за директно свързване, така и с
регулатора за високо налягане. Горелките могат да се ползват както на
открито така и в домашно –битови условия.
Нашите продукти биват подложени по единично на най-строг
и старателен контрол на качеството с цел гарантиране на винаги
отличното функциониране и сигурност.
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА:
1.
Да се провери отличното състояние на газовата тръба и на гуменото
уплътнение върху бутилката;
2.
Да се провери кранчето на горелката дали е затворено;
3.
След като проверите, че няма изпускане на газ, свържете маркуча
за газ от една страна с горелката, а от друга с накрайника на
вентила за високо налягане на бутилката или регулатора за
налягане, като проверите дали скобите за стягане, разположени в
двата края на газовата тръба, са напълно затегнати;
4.
Да се провери дали връзката за директно свързване или регулатора
за налягане са старателно монтирани върху бутилката;
5.
Да се провери дали горелката е свързана добре с маркуча;
6.
Да се отвори кранчето на бутилката /и кранчето на регулатора за
налягане, ако има такъв/ и след това внимателно кранчето на
горелката;
7.
Пристъпете към запалване, като приближите до отвора на
горелката запалена кибритена клечка;
8.
За да може по-добре да гори оставете горелката да работи за кратко
на минимум, а след това отворете кранчето, за да получите поголяма мощност;
9.
В случай, че горелката е снабдена с лост за бързо управление, леко
отворете
ръкохватката за получаване на пилотен пламък и
натиснете лостта за получаване на максимална мощност;
СЛЕД УПОТРЕБА:
Първо затворете кранчето на бутилката, след това на горелката,
така че да се отстранят всички остатъчни газове от маркуча.
1. Да не се допуска нараняване или пробиване на маркуча:
2. Да не се допуска работа с остарели или напукани маркучи:
3. Да не се допуска теч на газ през присъединителните елементи:
4. Да не се допуска замърсяване на уредите с вещества които биха
нарушили пропускането на газ или въздух през тях:
5. Да не се използва уреда в закрити помещения:
6. Да не се оставя уреда запален без пряко наблюдение:
ПОДДРЪЖКА:
Препоръчва се за правилната поддръжка на продукта и
използването му при пълна сигурност, периодично да се извършват
следните операции:
1.
Проверявайте маркуча за газ да е в отлично състояние.
2, Периодично сменяйте гуменото уплътнение, поставено върху
бутилката.
3.
Уверете се, че скобите за стягане на тръбата са добре затворени.
4.
Почиствайте старателно отвън горелката, така че евентуалното
замърсяване да не пречи на затваряването/отварянето на кранчето и
лоста за бързо управление (когато продуктът е снабден с такъв).
5.
Уверете се, че няма изпускане на газ от горелката, от маркуча за газ
и връзките.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Понякога поради замърсяване на газта, горелката може да не
работи. В такъв случай разглобете горелката и след като отстраните
дюзата, почистете я внимателно с бензин или газ, с цел отстраняване на
евентуални нечистотии. След почистването продухайте дюзата със
сгъстен въздух и сглобете горелката.
ГАРАНЦИЯ:
Дванадесет месеца гаранция от датата на фактурата за
закупуване, издадена от нашия продавач.Не отговаряме за евентуални
повреди, дължащи се на подправяне на продукта, неправилна употреба
или неправилна поддържка.
Горелката е произведена съгласно изискванията на Наредбата
за техническите изисквания и оценяване съответсвието на газовите
уреди и Directiva CEE 90/396.
При възникване на въпроси и проблеми по отношение на
ползване на газовите уреди на Providus, обадете се на тел. 02/98 851 64
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