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БГ- газов патрон за горелка с изходен вентил 7/16'' 
Модел: PV300 - PV500 – PV521 
PV400 - PV900 с пиезо запалване 
Температура: 1200 ° C 
Разход: 86 г / ч 
КАТЕГОРИЯ: Директно налягане 
Инжектор: 0.30 мм 
Този уред работи само с газови патрони с вентил 7/16'' марка PROVIDUS. 
Използването на други видове патрони може да бъде опасно. 
Използвайте този уред само в добре проветрени помещения.  
 
ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА И ПОДДРЪЖКАТА НА 
ГОРЕЛКАТА  
· При първоначалното запалване, или при разклащане на уреда може да се 
забележи изтичане на газ, което веднага ще спре. 
· Никога не видоизменяйте уреда. 
· Производителят не е отговорен за неизправност, ако тя се дължи на: 
- Неправилна употреба; 
- Липса на опит при употребата; 
- Промяна или модификация на уреда; 
- Неправилно използване на компонентите (патрони, уплътнения). 
· Уредът работи само с газови патрони PROVIDUS с вентил 7/16 ''. 
· Преди да поставите патрона с газ, внимателно прочетете инструкциите, 
отбелязани върху него 
. Използвайте този уред само на проветриви места, първоначалното поставяне 
на газовия патрон, както и всички следващи да се извършват само на открито. 
· Газта е опасна за здравето, бъдете внимателни. 
· Не оставяйте уреда в обсега на деца, съхранението трябва да бъде на 
безопасно място. 
· Не използвайте уреда, ако е повреден или с износени уплътнения. 
· Не използвайте уреда, ако има изтичане на газ, или, ако уредът не работи 
добре. 
· В случай на изтичане на газ, оставете уреда на открито и проветриво място, 
където няма запалими източници : проверката за изтичане на газ трябва да се 
извърши на открито, като не се използва пламък, а единствено вода и сапун. 
· Уредът трябва винаги да бъде поставен върху хоризонтална повърхност. 
· Уредът не трябва да се използва в близост до запалими материали.  
 
ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА  
- Преди да приберете уреда за съхранение, трябва да се уверите, че той е 
правилно почистен и че газовият клапан е напълно затворен. Това почистване 
се препоръчва особено в случаите, когато уредът дълго време не е бил 
използван.  
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
ПОСТАВЯНЕ НА ГАЗОВИЯ ПАТРОН В ГОРЕЛКАТА  
· Първоначалното поставяне на патрона, както и всички следващи, трябва да се 
извършват на открито и далеч от запалими източници и други хора и животни. 
· Затворете крана на уреда (1). 
· Разхлабете и повдигнете горната част на уреда (2). 
· Внимателно завийте горната част на уреда (3).  
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ЗАПАЛВАНЕ НА ГОРЕЛКАТА 
· Запалете с кибритена клечка или запалка основата на дюзата и внимателно 
отворете кранчето, докато освободеният газ се запали. 
· За пиезо запалване натиснете черния бутон, след като внимателно сте 
отворили кранчето на газта. 
· За да регулирате силата на пламъка, трябва да използвате бутона на 
кранчето, като го завинтвате или отвивате. 
 
ИЗГАСВАНЕ НА ГОРЕЛКАТА  
· За да изгасите горелката трябва да затворите кранчето за газта. 
 
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА НА УРЕДА  
 
Тази горелка е произведена в съответствие с Директива 2009/142 ЕО [Ex ЕО 
90/396]. 
В случай, че уредът не работи правилно, моля, свържете се с вашия доставчик. 

Та
ше
в-
Га
лв
ин
г О
ОД

 

ww
w.

ta
sh

ev
-g

alv
ing

.co
m




