
 
 
 
 

     Г А З О В И  У Р Е Д И  Н А  P R O V I D U S  
          I T A L Y  
 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
ПРЕДИ УПТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА 

УРЕДА 
 

Всички наши газови уреди – газова лампа и газов котлон за 
къмпинг, функционират с течен газ /бутан или пропан/ при ВИСОКО 
НАЛЯГАНЕ от 1 до 7 Бара. 

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 кранчето за пускане и спиране на газта дали е 

затворено; 
2. При газовата лампа  - да се постави чорапчето върху горивната 

дюза:  
3. Да се отвие долната капачка на тялото на газовия уред:  
4. Да се постави газовата бутилка / 190 гр /:  
5. Да се завие отново капачката, плътно до перфориране на бутилката:  
6. Пристъпете към запалване, като приближите до отвора на газовия 

уред запалена кибритена клечка; 
7. В случай, че газовия уред има пиезо запалване, след отваряне на 

крана се натиска бутона за пиезо и се регулира силата на пламъка: 
8. За да може по-добре да гори оставете газовия уред да работи за 

кратко на минимум, а след това отворете кранчето, за да получите 
по-голяма мощност; 

 
 

СЛЕД УПОТРЕБА: 
1. Да не се допуска замърсяване на уредите с вещества които биха 
нарушили пропускането на газ или въздух през тях:  
2. Да не се използва уреда в закрити помещения:  
3. 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. Почиствайте старателно отвън газовия уред, така че евентуалното 

замърсяване да не пречи на затваряването/отварянето на кранчето и 
лоста за бързо управление (когато продуктът е снабден с такъв). 

2. Уверете се, че няма изпускане на газ.  
 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Винаги използвайте бутилки за газ подходящи и произведени конкретно 
за тези газови уреди, с цел да не се запушва горивната дюза.  

 
ГАРАНЦИЯ: 

Дванадесет месеца гаранция от датата на фактурата за 
закупуване, издадена от нашия продавач. Фирмата не отговаря за 
евентуални повреди, дължащи се на подправяне на продукта, неправилна 
употреба или неправилна поддържка. 

Газовия уред е произведен 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  Г А З О В И  У Р Е Д И  Н А  P R O V I D U S  

                          I T A L Y  
 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
ПРЕДИ УПТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА 

УРЕДА 
 

Всички наши газови уреди – газова лампа и газов котлон за 
къмпинг, функционират с течен газ /бутан или пропан/ при ВИСОКО 
НАЛЯГАНЕ от 1 до 7 Бара. 

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 кранчето за пускане и спиране на газта дали е 

затворено; 
2. При газовата лампа  - да се постави чорапчето върху горивната 

дюза:  
3. Да се отвие долната капачка на тялото на газовия уред:  
4. Да се постави газовата бутилка / 190 гр /:  
5. Да се завие отново капачката, плътно до перфориране на бутилката:  
6. Пристъпете към запалване, като приближите до отвора на газовия 

уред запалена кибритена клечка; 
7. В случай, че газовия уред има пиезо запалване, след отваряне на 

крана се натиска бутона за пиезо и се регулира силата на пламъка: 
8. За да може по-добре да гори оставете газовия уред да работи за 

кратко на минимум, а след това отворете кранчето, за да получите 
по-голяма мощност; 

 
 

СЛЕД УПОТРЕБА: 
1. Да не се допуска замърсяване на уредите с вещества които биха 
нарушили пропускането на газ или въздух през тях:  
2. Да не се използва уреда в закрити помещения:  
3. 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. Почиствайте старателно отвън газовия уред, така че евентуалното 

замърсяване да не пречи на затваряването/отварянето на кранчето и 
лоста за бързо управление (когато продуктът е снабден с такъв). 

2. Уверете се, че няма изпускане на газ.  
 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Винаги използвайте бутилки за газ подходящи и произведени конкретно 
за тези газови уреди, с цел да не се запушва горивната дюза.  

 
ГАРАНЦИЯ: 

Дванадесет месеца гаранция от датата на фактурата за 
закупуване, издадена от нашия продавач. Фирмата не отговаря за 
евентуални повреди, дължащи се на подправяне на продукта, неправилна 
употреба или неправилна поддържка. 

Газовия уред е произведен 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТА
ШЕ
В-
ГА
ЛВ
ИН
Г О
ОД

 

www.ta
sh

ev
-ga

lvi
ng

.co
m




