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ΠΡΟΕΙΔΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ σε απουσία φλόγας και πολύ ζεστών 
επιφανειών. Ο απαραίτητος αέρας είναι 2  για κάθε kw ονομαστικής θερμικής ισχύος που 
έχει εγκατασταθεί. Οι συσκευές λειτουργγούν με αέριο, βουτάνιο και προπάνιο, με 
προσαρμοστή πιέσεως ρυθμισμένο  σε 28  για το προπάνιο.  Η συσκευή και η μεταλλική 
φιάλη στην οποία διατηρούνται ή μεταφέρονται τα υγραέρια πρέπει να είναι 
τοποθετημένες σε επίπεδο έδαφος και ανθεκτισές σε θερμοκρασία έως 80°C με την εστία 
προφυλαγμένη από τον άνεμο, προσέχοντας να μην υπάρχουν εύφλεκτα υλικά σε 
κοντινή απόσταση. Η μεταλλική φθιάλη που θα περιέχει τουγραέριο πρέπει να 
προστατεύεται από τις ακτίνες του ήλιου. και θα πρέπει να τοποθετηθεί καθέτως και να 
προστατεύεται απο τυχόν πτώσεις. Η μεταλλική φιάλη που θα περιέχει υγραέριο δεν 
πρέπει να διατηρείται ούτε σε σπίτι ούτε σε μέρη που ο αέρας δεν ανακυκλώνεται, και 
πρέπει να προστατεέυται έτσι ώστε να αποφεύονται επαφές με μικρά παιδιά. Η συσκευή 
δεν πρέπει να μεταφέρεται όταν είναι ακόμη ζεστή ή σε λειτουργία. Μετά τηνχρήση 
κλείστε το διακόπτη τροφοδοσίας αερίου της φιάλης. ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΡΙΣΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΙΤΑ ΜΕΡΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 
ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ ΤΑ ΜΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ.
ΣΥΝΔΕΣΗ
Για τη σύνδεση της μεταλλικής φιάλης που περιέχει το υγραέριο είναι απαραίτητο να 
διαθέτεται
-Φιάλη από 5 έως 13 kg.
-Προσαρμοστή πιέσεως με μόνιμη ρύθμιση. Πίεση λειτουργίας 28/37 mbar 
-Λαστιχένιο σωλήνα κατάλληλου μήκους (μεγ. 1,5 μ.) που πληροί τις προδιαγραφές των 
τεχνικών κανονισμών, εγκατεστημένος χωρίς να παρουσιάζει διπλώματα ή συστροφές.
- Ο λαστιχένιος σωλήνας πρέπει να αντιγκατασταθεί στην ημερομηνία λήξεως που 
αναγράφεται επάνω του. Spray ή άλλο αφρογενές μέσο όπως σαπουνάδα.
-Spray ή άλλο κατάλληλο αφρογενές μέσο π.χ. νερό με σαπουνάδα.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1) Πριν απο την σύνδεση πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα ρουμπινέτα της εστίας είναι 
κλειστά.
2) Κλειστε το ρουμπινέτο του ρυθμιστή πιέσεωςή της μεταλλικής φιάλης που περιέχει 
υγραέριο.
3) Συνδέστε το σωλήνα στο ρυθμιστή και στην υποδοχήτης συσκευής.
4) Ασφαλίστε το σωλήνα στις δύο άκρες του με κατάλληλους σφικτήρες.
5) Μετά την σύνδεση πρέπει να πραγματοποιηθεί μια δοκιμασία στεγανότητας. 
Χρησιμοποιήστε για αυτό το σκοπό ένα διάλυμα με νερό και σαπουνάδα. Ο σχηματισμός 
φυσαλίδων δείχνει διαρροές αερίου. Σε περίπτωση διαρροής αερίου αμέσωςκλείστε το 
διακόπτη παροχής αερίου. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ  ΦΛΟΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΟΚΙΜΑΣΊΑ ΣΤΕΓΑΝΌΤΗΤΑΣ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η αντικατάσταση της φιάλης πρέπει να γίνεται μακρυά από παιδιά και από 
πηγές θερμότητας. Η κενή φιάλη υγραερίου πρέπει να κλειστεί και να διατηρηθεί σε 
κατάλληλο μέρος έως την παράδοση στον πωλητή υγραερίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ  Σας συνιστούμε να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση της συσκευής έγινε σωστά. 
Είναι απαραίτητο μεταξύ άλλων να ελέγχετε την συσκευή μια φορά το χρόνο προκειμένου 
να βεβαιωθείτε για την καλή καταστασή του λαστιχένιου σωλήνα και των 
ρουμπινέτων.κ.,λ.π. Σ εόλες τις συσκευές με καυστήρα από χυτοσίδερο η ρύθμιση του 
πρωτευόντος αέρα πραγματοποιείτε σύμφωνα με τις διατάξεις στη φάση δοκιμής  
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Ο παραγωγός αρνείται κάθε υπευθυνότητα για ζημιές που φέρουν σαν αίτιο 
λανθασμένη σύνδεση ή λανθασμένη χρήση της συσκευής.
1) ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Ο διακόπτης βρίσκεται πάντα μπροστά απο τον αντίστοιχο 
καυστήρα.
2) ΧΡΗΣΗ ΔΟΧΕΙΩΝ  Η φλόγα δεν πρέπει ποτέ να προεξεχει από το κάτω μέρος της 
κατσαρόλας Οταν είναι δυνατόν σκεπάστε το δοχείο αυτό θα σας επιτρέψει οικονομία 
ενέργειας.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 14 έως 28 εκατ.
3) ΑΝΑΦΛΕΞΗ Ανοίξτε το ρουμπινέτο γυρνώντας το διακόπτη προς τα αριστερά 
παρουσιάζοντας μία φλόγα κοντα στο καυστήρα. Πατήστε για μερικές στιγμές το κουμπί 
κοντα στο ρουμπινέτο και μετά αφήστε το Για τη πρώτη ανάφλεξη σε συσκευές με πιλότο 
πατήστε για μερικές στιγμές το κουμπί κοντα στο ρουμπινέτο και παρουσιάστε τη φλόγα 
κοντα στο πιλότο περιμένετε μερικές στιγμές  πριν αφήσετε το κουμπί. Για την ανάφλεξη 
του καυστήρα ανοίξτε το ρουμπινέτο γυρνώντας το διακόπτη προς τα αριστερά 
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΕΙΣ χρησιμοποιήστε μόνο το διακόπτη ρύθμισης.
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4) ΣΒΗΣΙΜΟ Για τις συσκευές χωρίς φλόφγα πιλότου γυρίστε εντελώς το διακόπτη προς 
τα δεξιά. Για τις συσκευές  με φλόγα πιλότου γυρίστε το διακόπτη προς τα δεξιά για να 
σβήσετε τον καυστήρα. Η φλόγα πιλότος θα σβήσει κλείνοντας το ρουμπινέτο της 
μεταλλικής φιάλης που περιέχει το υγραέριο.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Για να διατηρήσετε για πολύ χρόνο τη συσκευή σας είναι απαραίτητη η 
διαρκείς συντήρηση. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται ότα η συσκευή είναι κρύα με σαπούνι 
και νερό ή υγρά καθαρισμού μη διαβρωτικά. Μετά τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι οι 
τρύπες εξόδου του αερίου δεν είναι βουλωμένες.
ΠΡΟΣΟΧΗ Οταν το άνοιγμα ή το κλείσιμο του ρουμπινέτου γίνεται με δυσκολίαμην 
ασκήσετε δύναμη αλλάκαλέστε επειγόντος την τεχνική βοήθεια. Ελέγχετε συχνά την 
κατάσταση του λαστιχένιου σωλήνα και αν ε'ίναι απαραίτητο αλλάξτε τον πριν την 
ημερομηνία ληξεώς του. Οτα η συσκευή παραμένει εκτός λειτουργίας για πολύ καιρό 
κλειστε το γενικό ρουμπινέτο αερίου.
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