PERFECT HOME GB-12 típusú
PROPÁN_BUTÁN GÁZZSÁMOLY

„Kizárólag kültéri használatra”

Szerelési, kezelési és karbantartási útmutató
FIGYELEM! A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el a használati útmutatót!

Gyártó/Importőr:

Itália Konyhastúdió Kft.
H-1106 Budapest, Keresztúri út 198.
Tel: +36-1-433-62-62; Fax: +36-1-433-62-63;
www.italiakonyhastudio.hu
Származási hely: Kína
1008 17
FONTOS: Kérjük, hogy használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el a használati
útmutatót, mert az üzembe helyezéshez és a biztonságos használathoz lényeges információkat
tartalmaz!
Őrizze meg, mert a későbbi használathoz, szüksége lehet rá!
A készülék csak szabadtérben vagy jól szellőzött csarnokban 30 mbar nyomású
reduktoron keresztül használható max. 1,5 méter hosszú pb.-gáz használatra alkalmas
minősítésű gáztömlő alkalmazásával (a reduktor és a gáztömlő nincs a szállítási
terjedelemben).
Műszaki adatok:
Gáztípus: propán-bután
Készülékkategória: I3B/P(30)
Gáznyomás: 30 mbar (fúvóka átmérő 1,40 mm)
Névleges hőterhelés: QN= 7,6 kW
Gázfogyasztás: 550 g/h (propán-bután keverék és a palack hőmérséklettől függő)
Max. tömlőhossz: 1, 5 m
Használható főzőedények átmérője: min.220 mm; max. 400mm
A készülék az MSZ EN 497:2001 szabvány követelményeinek megfelel.
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Alkalmazási lehetőségek
A Perfect Home GB-12 típusú gázzsámoly az edényekben lévő folyadékok melegítésérefőzésére használható. Minden más alkalmazás vagy a készülék megváltoztatása
rendeltetésellenesnek számít, és jelentősen növeli a baleset veszélyt. Ez a készülék kizárólag
propán vagy propán-bután keverékkel használható egy 30mbar kimenő nyomású
nyomáscsökkentő szabályozó alkalmazása mellett.
megfelelőségi jellel ellátott
szabályzó használatát tartjuk szükségesnek.
Kizárólag a gázpalack cseretelepeken rendszeresített PB 11 vagy kisebb palackokat
használjon. Veszélyes lehet, ha másfajta nyomás alatti gázpalackot próbál csatlakoztatni. A
Magyar PB Gázipari Egyesület tagvállalatai által forgalmazott PB gáz UN1965 A1 jelölésű
palackozott keveréket javasoljuk használni.

A zsámoly összeszerelése és üzembe helyezése:
FIGYELEM!
A készüléket csak kellő szakismerettel rendelkező személyek helyezhetik üzembe és
használhatják.
A gázzsámolyt csak szabadtéren használja!
A készülék csak szabadtérben vagy jól szellőzött csarnokban 30 mbar nyomású
megfelelőségi jellel ellátott reduktoron keresztül használható, max. 1,5 méter hosszú
pb.-gáz használatra alkalmas minősítésű gáztömlő alkalmazásával (a reduktor és a
gáztömlő nincs a szállítási terjedelemben).
Kizárólag propán-bután gázzal üzemeltethető!
A doboz tartalma:
1db zsámolytest; 3 db láb; 8 db csavar; 1 db szelep; 1 db levegőszabályozó lapka (2 részből
áll)
Összeszerelés:
• A csavarok segítségével rögzítse a lábakat a zsámolytesthez.

•

Csavarja a szelepet a zsámoly végébe.
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•

A levegő arányszabályzó lapkák amennyiben nincsenek gyárilag felhelyezve, akkor
csavarozza össze a levegőszabályozó lapkákat és illessze a levegőnyíláshoz úgy, hogy
a nyílást eltakarja.

Működtetéshez szükséges eszközök (nem tartozékok!):
1. PB gázpalack (pl.Primagáz 11kg)
2. gyárilag 30mbar nyomásra beszabályozott
megfelelőségi jelölésű
nyomáscsökkentő
3. legalább 1,2 méter hosszú (max.1,5m), speciális (pl.Rothenberger Propán-Bután Gas
9mm jelű) pentán álló műanyagköpenyes gumitömlő. Cseréje 5 évenként célszerű.

Biztonságtechnikai útmutató
A készülék üzembe helyezését és beszabályozását csak hozzáértő szakember végezze!
A gázpalack csatlakoztatása előtti teendők:
− Kizárólag szabad térben használja a készüléket vagy jól szellőzött csarnokban 30 mbar
nyomású reduktoron keresztül
− Kizárólag 11kg-os vagy a cseretelepeken forgalmazott PB palackot használjon
− A gázpalack csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a tömítés be van-e
szerelve (a nyomásszabályozó és a gázpalack között) és jó állapotban van.
− Gázpalack cserénél minden esetben új tömítést tegyen a palack és a
nyomásszabályozó reduktor közé
− Soha ne használja a készüléket sérült vagy elkopott tömítésekkel. Soha ne használja a
készüléket, ha szivárog, vagy sérült, vagy nem rendeltetésszerűen működik.
− Ellenőrizze a tömlőket esetleges sérülésekre.
− A készüléket sohase vegye használatba megsérült részekkel.
− A gázpalackot jól szellőztetett helyen, lehetőleg a szabadban, minden lehetséges
szikraforrástól, például nyílt lángtól, gyújtólángoktól, elektromos főzőkészülékektől
távol, az emberektől messze cserélje ki ill. csatlakoztassa.
− Mindig győződjön meg az összes csatlakoztatási hely tömítettségéről, és mindig
ügyeljen arra, hogy a kapcsolat a gázzal szemben tömített legyen, mielőtt a gázégőt
meggyújtaná.
− A gázpalackok csatlakoztatása során dohányozni tilos! Vegye figyelembe a
tartálycserére vonatkozó utasításokat. Az összeszerelést mindig a gázpalacktól
kezdje.
− Vigyázzon a gázpalack felmelegedésére vagy a tömlők átégésére. Adott esetben
cserélje ki a tartozékokat.
A gázpalack csatlakoztatása:
− Győződjön meg róla, hogy valamennyi szelep be van zárva
− Győződjön meg arról, hogy a tömítés be van szerelve (a nyomásszabályozó és a
gázpalack között) és jó állapotban van.
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− A tömlő és a szabályozó megfelelő állapotát a készülék minden használata előtt
ellenőrizze. Ne használjon olyan tömlőt vagy szabályozót, amely sérüléseket vagy
elhasználódási jeleket mutat.
− Csatlakoztassa a nyomásszabályozót a gázpalackhoz. FIGYELEM! A rögzítő anya
balmenetes.
− Csatlakoztassa a gáztömlőt a nyomásszabályozóhoz.
− A csatlakozást húzza meg. Ne fejtsen ki túlzott erőt, hogy a menetek ne
csavarodjanak túl és ne sérüljenek meg
− Nyissa ki a palackszelepet. Győződjön meg arról, hogy valamennyi csatlakozás
tömített. Ehhez használjon szivárgáskereső sprayt vagy szappanos vizet. A
csatlakozásokat esetleg után kell húzni, amennyiben gázszivárgást észlel.
− Csak tökéletesen tömített, gázszivárgás-mentes készüléket használjon.
− Ne használja a készüléket, ha a rendszer tömítetlenségére gyanakszik.
− A tömítettségi teszt elvégzése után zárja be a palackszelepet.
A működtetéshez szükséges eszközök összekapcsolási rendje:
A gázzsámoly csatlakozócsonkjára húzza rá a gumitömlőt és rögzítse szorítóbilinccsel.
Ugyanígy rögzítse a gumitömlő másik végét a nyomáscsökkentőhöz.
A nyomáscsökkentőt csatlakoztassa a gázpalackhoz.
Fontos! A gáztömlőt csavarodás mentesen kell elhelyezni!
Ellenőrizze az összes csatlakozásnál, hogy nem szivárog-e a gáz. Ellenőrzéshez használjon
gázszivárgás ellenőrző sprayt, vagy szappanos vizet. Szivárgás esetén a gázpalack szelepét
azonnal zárja el. A szivárgás helyén a tömítést vagy a tömlő szorítóbilincsét húzza meg, majd
ismét ellenőrizze a szivárgás megszűnését.
Kiürült palack cseréjét csak szabadtérben, mindenfajta tűzforrástól távol kell elvégezni!
Amennyiben a felállítási hely felületének hőmérséklete 50C°-al a környezeti hőmérsékletet
meghaladja, akkor gondoskodjon a palack felületének védelméről a túlhevülés megelőzése
érdekében.
A PÉBÉGÁZ rendkívül tűzveszélyes
gáz. A palack gyermekektől elzárva
tartandó! Hőtől, szikrától, nyílt
lángtól, forró felületektől távol
tartandó! Tilos a dohányzás! Égő
szivárgó gázt csak akkor szabad
oltani, ha a szivárgás biztonságosan
megszüntethető. Meg kell szüntetni
az összes gyújtóforrást, ha ezt
biztonságosan megteheti! Jól
szellőző helyen tárolandó!
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Működtetés:
„A készüléket éghető anyagoktól távol kell tartani”!
„A készülék helyzetét üzem közben nem szabad megváltoztatni”!
Nyissuk meg a gázzsámoly csapját, és ezután gázpalack csapját is.
A gázzsámoly égőrózsájához helyezzünk egy égőgyufát, gyújtsuk meg a gázt.
A láng erősségét a gázzsámoly csapjának nyitásával illetve zárásával szabályozhatjuk.

A levegőszabályozó lapka mozgatásával állíthatjuk a zsámolyba jutó levegő-gáz keverékének
mennyiségét. A láng akkor megfelelő, ha kék színű. Sárga láng levegő hiány esetén jön létre.
Ilyen esetben a levegő szabályzó lapka állításával növeljük a bejutó levegő mennyiségét.
Működés közben ne mozgassuk se a palackot, se a gázzsámolyt.
Használat után először a gázpalack csapját zárjuk el, utána a gázzsámolyét.
A készülék bármilyen módosítása veszélyes lehet.
Karbantartás:
A gázzsámolyt úgy tároljuk, hogy rovarok (pl: pókok) ne férjenek a közelébe, mert
eltömíthetik a gázrózsa réseit.
Használat előtt mindig ellenőrizzük, hogy a gázrések teljesen nyitottak, szabadok legyenek.
Amennyiben szükséges óvatosan tisztítsuk ki, lehetőleg sűrített levegő használatával.
Tárolás:
A gázzsámolyt pára és pormentes helyen, a behatoló rovarok pókok ellen csomagoltan tárolja.

FIGYELEM!
A készüléket csak kellő szakismerettel rendelkező személyek helyezhetik üzembe és
használhatják.
A gázzsámolyt csak szabadtéren használja!
Kizárólag propán-bután gázzal üzemeltethető!
Ne hagyjuk az üzemelő gázzsámolyt őrizetlenül!
Tilos gyúlékony anyagok közelében használni!
Gyermekek ne kerüljenek a közelébe!
A gázzsámoly használat közben felmelegszik, csak kesztyűvel fogja meg!
A gázzsámolyon tilos bárminemű változtatás, módosítás, mert balesethez vezethet.
A gyártó nem vállal felelősséget a gázpalack helytelen használatából vagy a gázzsámoly
módosításából eredő károkért.
Gyártó/Importőr:
Itália Konyhastúdió Kft.
H-1106 Budapest, Keresztúri út 198.
Ügyfélszolgálat: +36-1-433-6262
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