
ГОРЕЛКА С ЕДНОКРАТЕН ФЛАКОН
Превод от английски език на оригиналните инструкции

МОДЕЛ: PG100 - PG200 с пиезо запалване
ТЕМПЕРАТУРА: 1200 °C
РАЗХОД: 86 г/ч
КАТЕГОРИЯ: бутан - фалкон
ДЮЗА: 0,32 мм

Това устройство работи само с газ пропан-бутан патрони от 190 г марка PROVIDUS мод. CG190.
Може да бъде опасно да се използват други видове флакони.
Използвайте този продукт при добро проветрение.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА НА ГОРЕЛКАТА
• При първо запалване на горелката или разклащане на устройството, е възможно изтичане на газ: това не 

трябва да води до паника, защото е краткотрайно.
• Не модифицирайте устройството.
• Производителят не носи никаква отговорност за неизправност в резултат на:

- Неправилно използване.
- Невнимателност при използване.
- Промени или модификации на устройството.
- Използване на други компоненти (флакон, уплътнения, газова мрежичка).

• Устройството работи само с газ пропан-бутан, флакон от 190 г.
• Преди да поставите флакона, внимателно прочетете инструкциите на самата касета.
• Използвайте този уред само на открито. Поставянето или премахването на газовия флакон трябва да се 

извършва винаги на открито.
• Газът пропан-бутан е опасен, отансяйте се с внимание.
• Уверете се, че устройството се съхранява на сигурно място, далеч от деца.
• Не използвайте уреда, ако уплътненията не са в отлично състояние.
• Не използвайте уреда, ако има изтичане на газ, при повреда или неизправност.
• Ако се установи теч, поставете уреда на открито, без източници на запалване и запалими материали.
• Търсенето за източника на изтичнето на газ трябва да се извършва навън, да се използва сапунена вода, да 

не се използва пламък.
• Носещата повърхност на устройството трябва да е хоризонтална.
• Уредът трябва да се използва далеч от запалими материали.

ПОЧИСТВАНЕ
• Преди съхранение на устройството се уверете, че газовият кран е напълно затворен, и че е старателно 

почистено. Почистването е силно препоръчително, ако устройството няма да се използва дълго време.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОВИЯ ФЛАКОН
• Поставянето и премахването на газовия флакон винаги трябва да се извършва на открито, далеч от 

запалими материали, както и от други хора и животни.
• Внимателно затворете крана на устройството. Убедете се, че газовият флакон е напълно празен преди 

подмяната с нов. Никога не подменяйте флакона докато устройството работи.
• Отвъртете долната част на държача за флакона.
• Уверете се, че гумените уплатнения на иглата са в перфектно състояние.
• Поставете газовиятфлакон.
• Завъртете долната част на държача обратно.

ЗАПАЛВАНЕ НА ГОРЕЛКАТА
• Запалете кибритена клечка и доближете до дюзата, бавно отворете газовото кранче до запалване.
• Ако устройството е снабдено с пиезо запалване, натиснете черния бутон след отварянето на газовото 

кранче.
• За да регулирате силата на пламъка бавно, отваряйте или затваряйте газовото кранче.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГОРЕЛКАТА
• За да изключите горелката, затворете газовото кранче напълнно.

ЗАПАЗЕТЕ ТОВА УПЪТВАНЕ ЗА БЪДЕЩО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Тази горелка е произведена съгласно директива UNI EN 521&2019.
Ако устройството не работи правилно, моля свържете се с продавача.
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