
T1060KI

SAUGUMO INSTRUKCIJA

Prieš prijungdami prie dujų talpyklos, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, kad gerai 
išmanytumėte prietaiso veikimą. Išsaugokite šią instrukciją ateičiai. 1060KIT veikia su vožtuvo tipo 175 g. 
tiesiogiai suslėgto butano / propano talpykla (EN417). Naudokite tik su „Kemper srl“ dujų talpyklomis (576, 
575, 580). Naudoti nepatvirtintas talpyklas gali būti pavojinga. Vidutinės sąnaudos: 110 g/h (1,5 KW). 
Naudokite tik lauke arba gerai vėdinamose vietose, saugiu atstumu nuo visų šilumos šaltinių, atviros liepsnos 
ar kibirkščių, atokiau nuo šiukšlių ir degių medžiagų. Įsitikinkite, kad prietaisas niekaip nepažeistas. Niekada 
nejunkite pažeisto prietaiso. Nenaudokite prietaiso su pažeistais ar nusidėvėjusiais tarpikliais. Nenaudokite 
prietaiso, jei pastebite dujų nutekėjimą, jei jis yra sugedęs arba veikia netinkamai. Jei iš prietaiso nuteka 
dujos (užuodžiate dujų kvapą), nedelsdami išneškite jį į lauką arba į vietą, kurioje gera oro cirkuliacija ir 
kurioje nėra ugnies šaltinių, kad nustatytumėte nuotėkio vietą ir pašalintumėte problemą. Prietaisą tikrinkite 
tik lauke. Ieškodami dujų nuotėkio niekada nenaudokite atviros liepsnos! Tam naudokite muiluotą vandenį 
arba purškiamą dujų nuotėkio indikatorių, pvz., mūsų gaminį 1726 – „Revelgas“. Niekaip nekeiskite litavimo 
prietaiso. Niekada neišmontuokite prietaiso ar jo komponentų. Prietaiso remonto darbus atlikti gali tik 
kvalifikuoti specialistai. Prietaisą visada laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kai dirbate su prietaisu, 
dėvėkite apsauginius akinius, atitinkančius galiojančias nuostatas, ir neriebaluotus apsauginius drabužius. 
Prietaisą visada naudokite švarioje, ugniai atsparioje darbo vietoje. Niekada iš naujo nepripildykite 
vienkartinės talpyklos. Niekada nelaikykite talpyklos aukštesnėje negu 50 ºC (122 ºF) temperatūroje. 
Stenkitės neįkvėpti talpyklos dujų arba naudojant susidarančių dūmų. Dėl žalos, padarytos netinkamai 
naudojant prietaisą, garantija nebegalioja. Su prietaisu dirbkite atsargiai – dujos yra ypač degios. Dirbant su 
talpyklomis, rūkyti draudžiama.

SURINKIMAS IR NAUDOJIMAS 

Įsitikinkite, kad dujų reguliatorius visiškai išjungtas („OFF“). Nuimkite gaubtą. Priveržkite talpyklą prie 
degiklio. Jei iš prietaiso nuteka dujos (užuodžiate dujų kvapą), nedelsdami išneškite jį į lauką arba į vietą, 
kurioje gera oro cirkuliacija ir kurioje nėra ugnies šaltinių, kad nustatytumėte nuotėkio vietą ir pašalintumėte 
problemą. Prietaisą tikrinkite tik lauke. Ieškodami dujų nuotėkio niekada nenaudokite atviros liepsnos! Tam 
naudokite muiluotą vandenį arba purškiamą dujų nuotėkio indikatorių. Naudokite tik lauke arba gerai 
vėdinamose patalpose, atokiau nuo bet kokių šilumos šaltinių. Ketvirčiu pasukimo atidarykite dujų 
reguliatorių („ON“ kryptimi) ir nedidele liepsna uždekite dujų srovę. Jei dirbdami pastebite ką nors 
neįprasto, nedelsdami išjunkite prietaisą. Dirbant ilgesnį laiką, normalu, kad apatinė talpyklos dalis atvėsta. 
Baigę naudotis prietaisu, uždarykite dujų reguliatorių („OFF“ kryptimi). DĖMESIO: litavimo prietaiso dalys 
gali labai įkaisti. Prietaisą visada laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Norėdami pareguliuoti 
galingumą, pasukite degiklio ratuką į dešinę (jei galingumą reikia sumažinti) arba į kairę (jei galingumą 
reikia padidinti). Be to, galingumą galima reguliuoti sukiojant degiklio žiedą (tik mūvint apsaugines 
pirštines).

DUJŲ TALPYKLOS PAKEITIMAS

Prieš atjungdami talpyklą, įsitikinkite, kad degiklis išjungtas. Uždarykite dujų reguliatorių sukdami ratuką į 
dešinę („OFF“ kryptimi). Priveržkite talpyklą ir įsitikinkite, kad degiklis užblokuotas: viduje esantis 
vožtuvas sustabdo dujų nuotėkius. Prieš prijungdami naują talpyklą, patikrinkite tarpiklius. Nekeiskite 
prietaiso. Kai keičiate dujų balioną, darykite tai gerai vėdinamoje vietoje, pageidautina gryname ore, kuo 
toliau nuo visų galimų ugnies šaltinių ir atokiau nuo kitų žmonių. Naują talpyklą priveržkite tik ranka, kad 
nepažeistumėte sriegio. Trumpam atidarykite dujų reguliatorių ir patikrinkite, ar nenuteka dujos. Jei naujos 
talpyklos prijungiamos prie šalto prietaiso, gali pasikeisti liepsna. Tačiau ji greitai atgauna įprastą formą. 
Neišmontuokite ir nesupakuokite neatvėsusio prietaiso. Tuščias talpyklas atiduokite perdirbti.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Reguliariai tikrinkite litavimo prietaiso tarpiklį, kad įsitikintumėte, jog jis teisingai uždėtas ir yra idealios 
būklės. Jei tarp prietaiso ir talpyklos nuteka dujos, pakeiskite guminį sandarinimo žiedą. Įsitikinkite, kad 
atsikišusi tarpiklio pusė yra nukreipta į apačią. Naudokite tik originalias „Kemper“ atsargines dalis. Jei 
prietaisas sugedo, nugabenkite jį įgaliotai įmonei. Dujų talpyklas visada laikykite vertikaliai saugioje ir 
sausoje patalpoje, atokiau nuo visų šilumos šaltinių. Jei litavimo prietaisas ilgą laiką nenaudojamas arba 
negabenamas, talpyklas visada reikia atsukti (atjungti).



T1060KI

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju. Kategorija: tiešā spiediena butāna/propāna inžektors: 0,25 mm

IETEIKUMI DROŠĪBAI

Nekad nestrādājiet alkohola vai medikamentu ietekmē. Aizvāciet no darbavietas jebkādus iespējamas 
uzliesmošanas avotus, tādus kā viegli uzliesmojoši priekšmeti, piemēram, koks, papīrs vai plastmasa. Turiet 
gatavībā ūdens spaini. Nodrošiniet pastāvīgu ventilāciju. Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukcijas. Atverot 
iepakojumu, pārliecinieties, ka nedz iekšējais, nedz ārējais iepakojums nav bojāti.UZMANĪBU: pieejamās 
daļas var būt ļoti karstas. Sargāt no bērniem. Aizdedziniet degli, turot pavērstu to prom no sejas un apģērba. 
Pēc lietošanas pārliecinieties, ka degļa liesma ir pilnīgi apdzisusi.

NORĀDĪJUMI DARBAM.

Pirms gāzes balona pievienošanas deglim rūpīgi izlasiet turpmākos norādījumus. Jums un citiem lietotājiem 
ir jāpārzina šie norādījumi. Šo ierīci drīkst lietot tikai kopā ar Kemper izstr. 575-576-580-581. Mēģinājums 
pievienot cita veida gāzes balonu var būt bīstams.Pirms pievienošanas gāzes balonam pārliecinieties, ka 
blīves starp ierīci un gāzes balonu ir savā vietā un nav bojātas.Nelietojiet ierīci, ja tai ir bojātas vai nodilušas 
blīves.Nelietojiet ierīci, kam ir noplūde, kas ir bojāta vai nedarbojas pienācīgi.Turot gāzes balonu vertikāli, 
ieskrūvējiet to pulksteņrādītāja kustības virzienā precīzās regulēšanas gāzes vārstā. Pārliecinieties, ka vītne ir 
nebojāta un tai ir atbilstošs uzgalis. Ja balons tiks uzskrūvēts šķībi, garantija būs zaudējusi spēku. Pirms 
aizdedzināšanas pārbaudiet, vai savienojums starp gāzes balonu un smalkās regulēšanas gāzes vārstu ir 
gāznecaurlaidīgs. Rūpīgi notīriet pievienojamās detaļas.Ja jūsu ierīcei ir noplūde (gāzes smaka), nekavējoties 
iznesiet to ārpusē labi ventilējamā un ugunsdrošā telpā, kur noplūdes vietu var noteikt un novērst.Ja vēlaties 
pārbaudīt, vai jūsu ierīcei nav noplūdes, dariet to ārpus telpām. Nemēģiniet noteikt, izmantojot liesmu, 
lietojiet ziepjūdeni vai mūsu izstrādājumu 1726 – Revelgas.

GĀZES BALONA NOMAIŅA:

Pirms gāzes balona atvienošanas pārliecinieties, ka degļi ir nodzēsti. Pārbaudiet blīves pirms jauna gāzes 
balona pievienošanas ierīcei. Gāzes balona nomaiņu veiciet ārpus telpām un prom no cilvēkiem. 
Nepārveidojiet ierīci.

AIZDEDZINĀŠANA

Pagrieziet gaisa regulēšanas uzmavu tā, lai atveres būtu pilnībā atvērtas.Pagrieziet gāzes regulēšanas rokturi 
pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Nospiediet aizdedzināšanas pogu, lai iededzinātu degli.Lai 
noslāpētu (liesmu), pagrieziet gāzes regulēšanas rokturi pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz galam.

DARBINĀŠANA

Pēc iededzināšanas noregulējiet liesmu līdz tās pilnam darbības garumam, atgriežot sarkano precīzās gāzes 
regulēšanas rokturi par vismaz vēl vienu apgriezienu.Gāzes balons vienmēr jādarbina vertikālā stāvoklī, 
vārstu pavēršot uz priekšu un augšup. Vislabākais attālums starp 22 mm sprauslu un lodējamo savienojumu 
ir apmēram 40 mm. Liesmas viskarstākais punkts ir gaišā (iekšējā) liesmas konusa galā.


