
INSTRUKCIJOS
1 – Įsitikinkite, kad stoginio degiklio dujų tiekimo čiaupas tvirtai užsuktas. Ratuko užsukimo jėga turi būti 0,3
N/m.
2 – Naudodami tinkamą veržliaraktį prijunkite žarną prie stoginio degiklio.
3  -  Prijunkite  žarną  prie  slėgio  reduktoriaus,  o  po  to  prie  čiaupo.  DĖMESIO:  patikrinkite,  ar  tarp  slėgio
reduktoriaus ir dujų baliono čiaupo yra tarpiklis. Nuo sprogimo saugantis apsauginis vožtuvas (jeigu yra) turi
būti montuojamas tarp žarnos ir slėgio reduktoriaus. 
4 – Atsukite dujų baliono čiaupą.
5 – Naudodami tinkamą purškiamą dujų nuotėkio detektorių (pvz., mūsų gaminį art. 1726), patikrinkite tarpiklį
tarp stoginio degiklio ir žarnos bei tarp žarnos ir dujų baliono.
6  – Jei  pastebite  dujų  nuotėkį,  užsukite  dujų  balioną ir  dar  kartą  patikrinkite  priveržimus ir  tarpiklius.  Jei
problema nedingsta, susisiekite su savo pardavėju.
7 – Šiek tiek (1/2 pasukimo) atsukite čiaupo ratuką prieš laikrodžio rodyklę ir prikiškite antgalį prie liepsnos.
8 – Norėdami naudoti maksimalią stoginio degiklio galią, atsukite čiaupą iki galo.
9 – Baigę darbą, visada užsukite dujų baliono čiaupą, o po to – stoginio degiklio čiaupą.
10 – Norėdami pakeisti tuščią dujų balioną nauju, visada darykite tai gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo
šilumos šaltinių ar liepsnos. Pakartokite veiksmus nuo 1 punkto.

PERSPĖJIMAI
11 – Naudokite tik su propano dujomis, kurių slėgis nuo 0,5 iki 3 BAR.
12 – Nenaudokite reduktorių, sukalibruotų buitiniam naudojimui, nes jų tiekiamo slėgio nepakanka. 
13 – Naudokite tik lauke arba gerai vėdinamoje vietose. 
14 – Baigus darbą, antgalis yra labai karštas; jį laikykite saugioje vietoje, atokiau nuo degių medžiagų.
15  –  Šio  prietaiso  techninės  priežiūros  darbus  turi  atlikti  tik  gamintojo  įgaliotas  kvalifikuotas  technikas.
Naudokite tik originalias atsargines dalis.
16 – Mes rekomenduojame stoginį degiklį naudoti su nuo sprogimo saugančiu apsauginiu vožtuvu.

            

Dujų sąnaudų lentelė Ø Antgalio diametras, mm
30 45 60

Slėgis
0,5 BAR

0,39 kg/h 0,85 kg/h 2,20 kg/h

3 BAR 1 kg/h 2,25 kg/h 5,70 kg/h



NORĀDĪJUMI
1 – Pārliecinieties, ka gāzes padeves krāns uz degļa ir cieši aizvērts. Aizvēršanas spēkam 
uz
roktura jābūt 0,3 N/m.
2 – Pievienojiet cauruli deglim ar atbilstošu uzgriežņa atslēgu palīdzību.
3 – Pievienojiet cauruli spiediena reduktoram un pēc tam krānam. UZMANĪBU: pārbaudiet 
vai
starp spiediena reduktoru un gāzes balona krānu atrodas paplāksne. Pretizšļākšanās 
drošības
vārstam (ja tas ir vietā) jābūt novietotam starp cauruli un spiediena reduktoru.
4 – Atveriet gāzes balona krānu.
5 – Pārbaudiet blīvi starp degli un cauruli starp cauruli un gāzes balonu, izmantojot 
piemērotu
izsmidzināmo gāzes noplūdes detektoru (piemēram, mūsu izstr. 1726).
6 – Ja pamanāt gāzes noplūdi, aizveriet gāzes balonu un vēlreiz pārbaudiet spriegojumus 
un
blīves. Sazinieties ar savu tirdzniecības starpnieku, ja šī problēma neizzūd.
7 – Viegli atgrieziet (1/2 pagrieziens) krāna rokturi pretēji pulksteņrādītāja virzienam un
pielieciet liesmu sprauslas tuvumā.
8 – Pilnībā atveriet krānu, lai iegūtu no jūsu degļa maksimālo jaudu.
9 – Beidzot darbu, vienmēr aizveriet gāzes balona krānu un pēc tam degļa krānu.
10 – Nomainot tukšu gāzes balonu pret jaunu, vienmēr veiciet šo darbību labi vēdinātā telpā 
un
tālāk prom no karstuma avota vai liesmām. Pēc tam atkārtojiet darbības no 1. punkta.
BRĪDINĀJUMI
11 – Lietojiet tikai propāna gāzi ar spiedienu no 0,5 līdz 3 BAR.
12 – Neizmantojiet saimniecībā izmantojamos reduktorus ar noteiktu kalibrāciju, jo 
pienākošais
spiediens nav pietiekams.
13 – Lietojiet tikai ārpus telpām vai labi vēdinātās telpās.
14 – Pēc darba pabeigšanas sprausla būs ļoti karsta, glabājiet to drošā vietā atsevišķi no
degošiem materiāliem.
15 – Šīs ierīces apkope jāveic tikai kvalificētam meistaram, ko pilnvarojis ražotājs. 
Izmantojiet
tikai oriģinālās rezerves daļas.
16 – Mēs Jums iesakām izmantot degli ar pretizšļākšanās drošības vārstu

            

Gāzes patēriņš tabula Ø Uzgalis, mm
30 45 60

Spiediens
0,5 BAR

0,39 kg/h 0,85 kg/h 2,20 kg/h

3 BAR 1 kg/h 2,25 kg/h 5,70 kg/h
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