
ÖSSZESZERELÉS

A készülék gáztartályhoz történő csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket:
- Győződjön meg arról, hogy a gázpalack szelepe és a tűzhely összes szelepe zárva van.
- Minden használat előtt ellenőrizze a csatlakozótömlő (6) és a nyomásszabályozó (7) állapotát. Sérült
  vagy kopott tömlők vagy szabályozók nem használhatók.
- Csatlakoztassa a nyomásszabályozót (7) a gázpalackhoz.
- Csatlakoztassa a gáztömlőt a nyomásszabályozóhoz és a tűzhelyhez (5). Győződjön meg arról, hogy a  
  tömlő nincs feszültség alatt, és nem érhet hozzá olyan részekhez, amelyek felforrósodhatnak.
- Nyissa ki a gázpalackot.
- Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás szoros-e (pl. szivárgásérzékelő spray segítségével), és szükség esetén  
  fordítsa el a csatlakozások is szorosabbak. Ne használja a tűzhelyet, ha szivárgásra gyanakszik.

HASZNÁLAT 

A készülék begyújtásához és a láng beállításához az alábbiak szerint járjon el:
- Nyissa ki a gázpalackot a csap óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásával.
- Nyomja meg a használni kívánt égő gombját, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes  
  irányba a legmagasabb szintre (A). Tartson egyidejűleg lángot az égő előtt.
- Miután a készülék begyulladt, csökkentheti a lángot, ha tovább nyomja a gombot.  
  Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba (B).
- Ha a láng kialszik, azonnal zárja el a gázcsapot. Ellenőrizze a tűzhelyet és gyújtsa meg.  
  Ha nem talál semmi szokatlant, indítsa újra a készüléket a fent leírtak szerint.
- Használat után fordítsa a gombot „Ki” állásba (C).
- Zárja el a gázpalackot az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.

NYOMÁSSZABÁLYOZÓ ÉS CSATLAKOZÓ TÖMLŐ 

Csak a mellékelt szabályozót és tömlőt használja. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal vagy a régiójával
Gázkereskedő, ha cserére lenne szüksége. A nem engedélyezett vagy módosított alkatrészek használata veszélyes 
és veszélyes súlyos sérüléseket okozhat. A vezérlő cseréje öt év után javasolt.  
A csatlakozótömlőnek meg kell felelnie a vonatkozó regionális jogszabályoknak. A tömlő nem lehet hosszabb, mint
Legyen 1,5 méter. A kopott vagy sérült tömlőket ki kell cserélni. Győződjön meg arról, hogy a tömlő nincs becsípve vagy  
megtörve, és a csatlakozáson kívül nem ér hozzá a tűzhely egyetlen részéhez sem.
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HIBAELHÁRÍTÁS

HIBA   LEHETSÉGES OK   MEGOLDÁS 

Az égő nem kapcsol be  Nincs minden gázcsap megnyitva  Nyissa ki a gázpalack és a tűzhely csapját 

   Üres a gázpalack   Cserélje ki a gázpalackot

   A nyomás szabályzó meghibásodott Cserélje ki a nyomás szabályzót

A láng nagyon gyenge,

szabálytalan, sárga...  Majdnem üres a gázpalack  Cserélje ki a gázpalackot

   A nyomás szabályzó meghibásodott Cserélje ki a nyomás szabályzót

   Az égő  és/vagy a csövek eltömődtek Távolítsa el az égőt, és tisztítsa  

       meg sűrített levegővel

Egy szelepből szivárog a gáz Hibás gázcsap   Szakemberrel javítassa meg a készüléket

    A nyomás szabályzó meghibásodott Cserélje ki a nyomás szabályzót

ÚJRAHASZNOSÍTÁS  
A használhatatlan eszközöket újrahasznosítás céljából adja le egy újrahasznosító központban. Ne a háztartási hulladék 
tárolóba dobja. További információkat az illetékes hatóságtól kaphat. A csomagolást az anyag típusának és az Ön lakóhelyén 
érvényes helyi előírásoknak megfelelően dobja ki.



BEVEZETÉS

Fontos: Olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy használat előtt megismerje a készüléket. 
Csatlakoztassa a gáztartályt. Kérjük, őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi használatra.

MŰSZAKI ADATOK A 035940-ES DUO TŰZHELYHEZ (VERZIÓ AT - DE - CH): 

Gáztípus     bután G30 / propán G31

Gázkategória, üzemi nyomás   I3B / P (50), 50 mbar

G csatlakozás    1/4”’ balmenetes

Nagy égő befecskendező átmérője   0,55 mm

A középső égő befecskendező átmérője  0,50 mm

Névleges teljesítmény    2,90 kW (208 g/h)

    Nagy égő      1,70 kW (121 g / h)

    Közepes égő   1,20 kW (85 g / h)

Az edények ajánlott átmérője   16-22 cm

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Égő
2. Rács
3. Gombok
4. Biztonsági burkolat
5. Csatlakozás
6. Csatlakozó tömlő
7. Nyomásszabályozó 

Csak szabadban használja! Vigyázat! Az alkatrészek nagyon forróak lehetnek.  
Tartsa a kisgyermekeket távol. Használat előtt olvassa el a használati útmutatót

A CSOMAG TARTALMA

- 1 db 2 égős kempingtűzhely 50 mbar, G 1/4 ‘’ tömlőcsatlakozás balos menettel, Cikkszám: 035940H
- 1 gáznyomás-szabályozó (50 mbar alacsony nyomás, teljesítmény 1,5 kg / h), Cikkszám: 035921
- 1 gáztömlő, 800 mm, G 1/4 ‘bal menet x G 1/4’ bal menet, Cikkszám: 035915 
 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

EZT AZ EGYSÉGET CSAK FOLYÉKONY GÁZZAL (PROPÁN VAGY BUTÁN) KELL üzemeltetni.
SOHA NE PRÓBÁLJON MÁS TÍPUSÚ GÁZ HASZNÁLATÁRA. 

- Ez a tűzhely csak a szabadban használható.
- Figyelem! A hozzáférhető részek nagyon forróak lehetnek.
- A készüléket legalább 0,5 m-re más tárgy mellett vagy 1,0 m-re alatta kell felállítani.
- Működés közben a gyúlékony anyagokat távol kell tartani.
- A csatlakozótömlőt nem szabad megcsavarni vagy becsípni.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a tűzhelyet használat közben. Tartsa távol a gyermekeket.
- A készüléket működés közben nem szabad mozgatni.
- Soha ne kapcsolja be a tűzhelyet zárt biztonsági fedéllel. Működés közben ne zárja le a fedelet.
- Óvja a gázpalackokat a közvetlen napfénytől. A gázpalackokat csak jól szellőző helyiségben tárolja.  
  Ne zárt helyiségekben tároljuk.
- A gázpalackot a készüléktől legalább 60 cm-re kell elhelyezni.
- A gáztartályoknak jól szellőző helyen kell lenniük, lehetőleg szabadban, távol minden lehetséges gyújtóforrástól,  
  mint pl. Nyílt lángtól, jelzőlámpától, elektromos főzőkészüléktől és más emberektől távol tartandó.
- Ritka szivárgás (gázszag) esetén azonnal zárja le a gázpalackot, és kapcsolja ki a készüléket 
  Műszaki ellenőrzés. Csak a szabadban ellenőrizze a készülék tömítettségét. Soha ne keressen egy szivárgást 
  lánggal, használjon szappanos vizet!
- Ne érintse meg a készülék forró részeit. Tárolás előtt hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Ha nem használja, tárolja a készüléket hűvös, biztonságos helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- A készüléken végzett bármilyen változtatás veszélyes lehet.


