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“BBQ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ’’
Εγρεηξίδην ζπλαξκνιόγεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο

ΠΡΟΟΧΗ!
Όηαλ ε ςεζηαξηά είλαη ζε ρξήζε, κελ ηελ αθήλεηε πνηέ ρσξίο επίβιεςε.
Μαγεηξεύεηε πάληα κε πνιύ πξνζνρή Να είζηε πξνεηνηκαζκέλνη ζε πεξίπησζε
αηπρεκάησλ, ε ππξθαγηάο. Να μέξεηε πνπ βξίζθνληαη θηη πξώησλ βνεζεηώλ,
ππξνζβεζηήξαο θαη πώο λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε. Να θαζαξίδεηε ηελ ςεζηαξηά
ζπρλά πξνζέρνληαο λα κελ κεγαιώζεηε ή βνπιώζεηε ηηο νπέο ηνπ θαπζηήξα ή
ησλ βαιβίδσλ. Καζαξίδεηε ζπζηεκαηηθά ηελ ςεζηαξηά. Η ζπζζώξεπζε ιίπνπο
ζε ζπλδπαζκό κε ςήζηκν ρσξίο επίβιεςε-θιεηζηό θαπάθη κπνξεί λα πξνθαιέζεη
εζσηεξηθέο αλαθιέμεηο ή θσηηά .
Παξαθαινύκε πξηλ μεθηλήζεηε δηαβάζηε πξνζεθηηθά.
Η κε ηήξεζε απηψλ ησλ νδεγηψλ κπνξεί λα επεξεάζεη ή λα πξνθαιέζεη
βιάβε ζηελ ζπζθεπή θαη ζε άιια αληηθείκελα , θαη λα νδεγήζεη ζε
ηξαπκαηηζκφ .
Γηα ην ιφγν απηφ ζαο ζπληζηνχκε λα δηαβάζεηε ην ζρεηηθφ θεθάιαην κε ηηο
νδεγίεο πξηλ ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηεο ζπζθεπήο θαη πξηλ απφ θάζε ρξήζε .
Αθνινπζήζηε ηα βήκαηα κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη θαη ιάβεηε ππφςε
ζαο ηηο πξνεηδνπνηήζεηο αζθαιείαο .
Απηέο νη νδεγίεο απνηεινχλ κέξνο ηνπ πξντφληνο .Δπνκέλσο , ζα πξέπεη
πάληα λα απνζεθεχνληαη καδί κε ην πξντφλ θαη λα δίλνληαη ζηνλ θάζε
επφκελν ρξήζηε .
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Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Έγθξηζε
ITS

Test number

- 0359, Pin/no. 359CL1126

Φεζηαξηά
Καηεγνξία πζθεπήο

I3+ according to βάζε ηνπ DIN EN 498

πλνιηθφ βάξνο

29 kg πεξίπνπ
approx. 1260 x 1055 x 530 mm

Γηαζηάζεηο (L x H x W)
Γηαζηάζεηο πεξηνρήο ςεζίκαηνο (L x W)

2 x approx. 400 x 275 mm

χζηεκα Τγξαεξίνπ
3x 3,2 kW + 1x 3,2 kW (total heat Input
πλνιηθή Ιζρχο 12,8kW)
Θεξκαληηθή απφδνζε
Ρπζκόο ξνήο κάδαο

3x 228,5 g/h + 1x 228,5 g/h = 914 g/h

Σύπνο Αέξηνπ

Τγξαέξην ( πξνπάλην/βνπηάλην )
ηάληαξ ηύπνπ βάξνπο 7 ή 11 Kg .

Φηάιε αεξίνπ

Πίεζε Αεξίνπ

28 -30 mbar ζην βνπηάλην θαη 37 mbar
ζην πξνπάλην .

Εύθακπηνο ζσιήλαο αεξίνπ

Εγθεθξηκέλνο ζσιήλαο ( κεγ. 1,5m)

Αλάθιεμε

Πηεδνειεθηξηθή
Απεξηόξηζηα ξπζκηδόκελνο 0-κεγ.

Ρπζκηζηήο Φιόγαο
0,85 mm, Πιατλνύ θαπζηήξα 0,85 mm
Δηάκεηξνο Αθξνθπζίνπ
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Υξήζε
Πξνβιεπφκελε Υξήζε
Σν bbq απηφ πξννξίδεηαη κφλν γηα εμσηεξηθή ρξήζε . Δίλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα
ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζχκθσλα κε απηέο ηηο νδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηξνθίκσλ
πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα bbq θαη απηέο νη νδεγίεο πξέπεη λα ηεξνχληαη αλά πάζα ζηηγκή .
Με ελδεδεηγκέλε ρξήζε .
Οπνηαδήπνηε άιιε εθαξκνγή ή εθαξκνγέο πνπ επεθηείλνληαη πέξα απφ ην δεισκέλν ζθνπφ
δελ επηηξέπνληαη . Απηφ ηζρχεη γηα ηνπο εμήο ηχπνπο θαηάρξεζεο :




Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε ην bbq κε θάξβνπλν ή άιιν θαχζηκν εθηφο απφ ην Τγξαέξην
(πξνπάλην/βνπηάλην )
Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε ην bbq ζαλ θνχξλν κε ζθεχε θαη θαηζαξφιεο
Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε ην bbq σο ζεξκαληηθφ ζψκα .

Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε ην BBQ γηα λα δεζηάλεηε πιηθά θαη άιιεο νπζίεο εθηφο απφ ηξφθηκα
πνπ είλαη θαηάιιεια γηα bbq .

Εγγύεζε θαη Απνπνίεζε
Σν bbq απηφ θαηαζθεπάζηεθε ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο ηερληθνχο θαλφλεο – πνπ ίζρπνπλ
ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ μεθίλεζε ε θαηαζθεπή ηεο .- θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ελδείμεσλ .
Δίλαη πηζηνπνηεκέλν θαη εγθεθξηκέλν απφ ην ITS (test number – 0359) . Tν bbq έθπγε απφ
ην εξγνζηάζην ζε άξηζηε θαηάζηαζε φζν αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ αζθάιεηα .
Σν πξντφλ θαιχπηεηαη απφ ηελ εγγχεζε καο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 2 εηψλ απφ ηελ
εκέξα πνπ αγνξάζηεθε . Η εγγχεζε ηζρχεη κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο απφδεημεο αγνξάο θαη
θαιχπηεη ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκέξα αγνξάο ηνπ πξντφληνο . ε
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ε απφδεημε αγνξάο ε εγγχεζε δελ έρεη ηζρχ .
Η εγγχεζε θαιχπηεη θαηαζθεπαζηηθά ειαηηψκαηα θαη ηα ειαηησκαηηθά κέξε, θαζψο θαη ηελ
αληηθαηάζηαζε απηψλ ησλ εμαξηεκάησλ.
Σν θφζηνο ηεο κεηαθνξάο, ηεο ζπλαξκνιφγεζεο, ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ θζαξκέλσλ
ηκεκάησλ, θαη άιια παξφκνηα έμνδα δελ θαιχπηνληαη απφ απηή ηελ εγγχεζε .
Η εγγχεζε παχεη λα ηζρχεη θαη θάζε επζχλε πξέπεη λα πεξάζεη ζην ρξήζηε ζε πεξίπησζε
πνπ :
- ε ςεζηαξηά δελ ρξεζηκνπνηείηαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν
- ηεζεί ζε ιεηηνπξγία παξά ηελ χπαξμε εκθαλψλ δεκηψλ ή φρη πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλε
- ην κπάξκπεθηνπ έρεη ππνζηεί νπνηεζδήπνηε ηερληθέο αιιαγέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε
ηηο πξνδηαγξαθέο απηνχ
- ρξεζηκνπνηεζνχλ αμεζνπάξ (π.ρ. εθαηζηεηαθέο πέηξεο ) πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί ξεηά γηα
απηή ηε ςεζηαξηά (ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ξσηήζηε ην ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ )
- δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γλήζηα αληαιιαθηηθά ηεο εηαηξίαο LANDMANN GmbH & Co.
Handels-KG .
.
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Εηθνλνγξάθεκα θαη όξνο ζήκαηνο

Υπνδείμεηο Αζθαιείαο
Ελλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ππνδείμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη .
Φξεζηκνπνηνύληαη ηα αθόινπζα εηθνλνγξάκκαηα θαη πξνεηδνπνηεηηθέο ιέμεηο
ζε απηέο ηηο νδεγίεο γηα λα επηζεκάλεη ηνπο θηλδύλνπο θαη ηηο ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο.
Υπνδείμεηο αζθαιείαο
Σύκβνιν θαη ιέμε

Υπόδεημε όηη ππάξρεη …..
…έλαο πηζαλόο θίλδπλνο πνπ κπνξεί λα
επηθέξεη ζνβαξέο ζσκαηηθέο βιάβεο ή
ζνβαξέο πιηθέο δεκηέο ,εάλ δελ ιεθζνύλ
ηα αλαθεξόκελα κέηξα .
….έλαο πηζαλόο θίλδπλνο
πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πιηθέο δεκηέο ,
εάλ δελ ιεθζνύλ ηα αλαθεξόκελα κέηξα .

Danger

Danger
Υπνδείμεηο ρξήζεο
Σύκβνιν

Υπόδεημε όηη ππάξρεη…..
….κηα ρξήζηκε ιεηηνπξγία ή
ρξήζηκε ζπκβνπιή
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Υπνιεηπόκελνη θίλδπλνη

Κίλδπλνο : Θεξκέο επηθάλεηεο θαη κέξε
Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο θάπνηα κέξε ηνπ κπάξκπεθηνπ αλαπηύζζνπλ πςειέο
ζεξκνθξαζίεο , θπξίσο ηα κέξε πνπ βξίζθνληαη δίπια ζηελ εζηία .
Πηζαλέο ζπλέπεηεο :



Σνβαξά εγθαύκαηα από ηελ επαθή κε ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη δίπια ζηελ εζηία .
Ππξθαγηά ή θσηηά αλ βξίζθνληαη εύθιεθηα πιηθά ή νπζίεο θνληά ζην κπάξκπεθηνπ .

Μέηξα αζθαιείαο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην κπάξκπεθηνπ :


Καηά ηε ζπλαξκνιόγεζε ηνπ κπάξκπεθηνπ , βεβαησζείηε όηη

-Δελ ππάξρνπλ , θαη δελ ζα ππάξμνπλ εύθιεθηα πιηθά ή νπζίεο θνληά ζην κπάξκπεθηνπ .Ειάρηζηε
απόζηαζε από εύθιεθηα πιηθά ή νπζίεο : 2 m από πάλσ θαη 1 m από ην πιάη. Απόζηαζε από ην
ιηγόηεξν εύθιεθηα πιηθά ή νπζίεο, π.ρ. ηνίρνπο: min. 0,25 m.
- Τν κπάξκπεθηνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηαζεξά ζε αξθεηά κεγάιε επηθάλεηα. Αζθαιίζηε ην
κπάξκπεθηνπ έλαληη θύιηζεο κε ηελ εθαξκνγή ησλ
Φξέλσλ ζηηο δύν δεμηά ξόδεο . Η ςεζηαξηά δελ πξέπεη λα κεηαθηλείηαη θαηά ηε ιεηηνπξγία.
Μέηξα αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα ςεζίκαηνο :
 Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα κπάξκπεθηνπ
 Μελ αθήλεηε ΠΟΤΕ ην κπάξκπεθηνπ ρσξίο επίβιεςε . Πξνζέμηε ηδηαίηεξα λα δηαζθαιίζεηε όηη
ηα παηδηά θαη ηα θαηνηθίδηα δώα θπιάζζνληαη καθξηά από ην κπάξκπεθηνπ.
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Κίλδπλνο : Σν αέξην είλαη εμαηξεηηθά εύθιεθην .
Σν αέξην είλαη εμαηξεηηθά εχθιεθην θαη εθξεθηηθφ .
Πηζαλέο ζπλέπεηεο :

νβαξέο βιάβεο ζε πξφζσπα ή δεκηέο ζε πεξηνπζία, αλ δηαθχγεη ή γίλεη αλάθιεμε
ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ αεξίνπ θαηά ηξφπν αλεμέιεγθην.
Μέηξα αζθαιείαο



Υξεζηκνπνηείηαη ην bbq κφλν ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη δηαζθαιίζηε φηη ην κέξνο
είλαη θαιά αεξηδφκελν .
Πξνζηαηέςηε ηε κπνπθάια αεξίνπ θαη ην ζσιήλα αεξίνπ απφ ην άκεζν ειηαθφ θσο
θαη απφ άιιεο πεγέο ζεξκφηεηαο πάλσ απφ 50 K. Πξνζέμηε ηδηαίηεξα θαη
δηαζθαιίζηε φηη ν εχθακπηνο ζσιήλαο αεξίνπ δελ αγγίδεηε θαλέλα ζεξκφ κέξνο ηνπ
κπάξκπεθηνπ.

Μελ ηνπνζεηείηε ηε κπνπθάια αεξίνπ ζην ρακειφηεξν ξάθη , επεηδή είλαη πνιχ θνληά ζην
θαπζηήξα .

Μελ ζθχβεηε πάλσ απφ ηελ ςεζηαξηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθιεμεο .

Κιείζηε άκεζα ηε βαιβίδα ηνπ αεξίνπ κεηά απφ θάζε ρξήζε (γπξίζηε ηε βαιβίδα
θαηά ηε θνξά ηνπ ξνινγηνχ )

Μελ αθήλεηε ην bbq ρσξίο επίβιεςε . Αλ ε θιφγα ζβήλεη , μαλαλάςηε ακέζσο ή
θφςηε ηε παξνρή αεξίνπ .

Όηαλ ζπλδέεηε ηε κπνπθάια βεβαησζείηε φηη δελ ππάξρεη θακία άιιε πεγή
αλάθιεμεο ζε αθηίλα 5 κέηξσλ .
Γψζηε κεγάιε πξνζνρή λα κελ ππάξρνπλ ειεχζεξεο εζηίεο θιφγαο , κελ θαπλίδεηε ή κελ
ελεξγνπνηείηαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (ζπζθεπέο , θψηα )θιπ. (πηζαλφο ζπηλζήξαο) .
Πξηλ απφ θάζε ρξήζε , βεβαησζείηε φηη φιεο νη ζπλδέζεηο αεξίνπ είλαη ζθξαγηζκέλεο θαη
άζηθηεο .
Δάλ θξηζεί απαξαίηεην ,αληηθαηαζηήζηε ην ζσιήλα , ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη ζχκθσλα κε
ηηο αληίζηνηρεο εζληθέο δηαηάμεηο .
Σν bbq δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη αλ νη ζπλδέζεηο γηα ηε πξνκήζεηα αεξίνπ είλαη
πνξψδεηο ή ειαηησκαηηθέο .
Απηφ ηζρχεη επίζεο , γηα παξάδεηγκα , ζε ζσιήλεο ή εμαξηήκαηα κπινθαξηζκέλα απφ έληνκα
, θαζψο απηφ κπνξεί λα παξάγεη κηα επηθίλδπλε επηζηξνθή θιφγαο απφ αλάθιεμε .
Βεβαησζείηε φηη ε ζέζε ηεο ζχλδεζεο εχθακπηνπ ζσιήλα δελ ππφθεηηαη ζε ζπζηξνθή.
Μελ κεηαθηλείηε ηε ζπζθεπή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.
• Κιείζηε ηελ παξνρή αεξίνπ ζην δνρείν κεηά ηε ρξήζε
• Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλε

7

Κίλδπλνο : Σν αέξην εθηνπίδεη ην νμπγφλν
Σν πγξαέξην είλαη βαξχηεξν απφ ην νμπγφλν .Καηαθάζεηαη επνκέλσο ζην δάπεδν θαη εθεί εθηνπίδεη ην
νμπγφλν .
Πηζαλέο ζπλέπεηεο
Αζθπμία ιφγσ έιιεηςεο νμπγφλνπ , φηαλ ζρεκαηηζηεί αληίζηνηρε ζπγθέληξσζε αεξίνπ .
Πηζαλέο Επηπηώζεηο


Αζθπμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έιιεηςε νμπγφλνπ , εάλ ε ζπγθέληξσζε ηνπ αεξίνπ
αθήλεηαη λα απμεζεί επαξθψο .
Μέηξα Αζθαιείαο
Υξεζηκνπνηείζηε ην bbq κφλν ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζε θαιά αεξηδφκελε πεξηνρή θαη πάλσ
απφ ην έδαθνο (φρη ζε κέξε πνπ είλαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο )

Κιείζηε ηε βαιβίδα ηεο κπνπθάιαο αεξίνπ κεηά απφ θάζε ρξήζε .

Μελ αθήλεηε ην bbq ρσξίο επίβιεςε .Δάλ ε θιφγα ζβήλεη , μαλαλάςηε ακέζσο ή
δηαθφςηε ηε παξνρή αεξίνπ .

Πξηλ απφ θάζε ρξήζε , βεβαησζείηε φηη φιεο νη ζπλδέζεηο αεξίνπ είλαη ζθξαγηζκέλεο
θαη άζηθηεο .
Δάλ θξηζεί απαξαίηεην , αληηθαηαζηήζηε ην ζσιήλα , ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη ζχκθσλα κε
ηηο αληίζηνηρεο εζληθέο δηαηάμεηο .

Σν bbq δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη αλ νη ζπλδέζεηο ηεο παξνρήο αεξίνπ είλαη πνξψδεηο ή
ειαηησκαηηθέο .

Αλ ην bbq δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα , δηαθφςηε
ηε παξνρή απφ ηε θηάιε αεξίνπ θαη απνζεθεχζηε ηε ζσζηά .
-Κιείζηε ηε βαιβίδα θηάιεο αεξίνπ κε έλα παμηκάδη θαη έλα θαπάθη αζθαιείαο .
- Μελ απνζεθεχεηε ηνλ θχιηλδξν αεξίνπ ζε δσκάηηα θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο,
ζε δηαδξφκνπο ή θνληά ζε ζθάιεο, πεξάζκαηα ή θαη νδηθέο αξηεξίεο κεηαμχ θηηξίσλ.
- Πάληα λα απνζεθεχεηε θηάιεο αεξίνπ ζε φξζηα ζέζε, αθφκα θαη αλ είλαη άδεην.

Σα κέξε πνπ έρνπλ ζθξαγηζηεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ δελ
πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ απφ ηνλ ρξήζηε .
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πλαξκνιόγεζε
Πξηλ Ξεθηλήζεηε
Δδψ ζα δηαβάζεηε κεξηθά tips πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ ζηελ εχθνιε θαη επηηπρήο
ζπλαξκνιφγεζε ηνπ bbq.

Διέγμηε φηη δελ ιείπνπλ κέξε , ηνπνζεηψληαο φια ηα μερσξηζηά κέξε ζε κία άδεηα
επηθάλεηα (δηαηεξνχκε ην δηθαίσκα λα γίλνληαη κηθξέο ηερληθέο αιιαγέο, φπσο ην
πεξηερφκελν ηηο ζπζθεπαζίαο ησλ κηθξψλ ηκεκάησλ ).

Αλ , παξά ην πξνζεθηηθφ έιεγρν ηνπ εξγνζηαζίνπ , ιείπεη έλα εμάξηεκα ,
παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ (βι. ηελ
ηειεπηαία ζειίδα), ην νπνίν ζα αζρνιεζεί άκεζα κε ην αίηεκά ζαο.

Ξερσξίζηε ηα κηθξά κέξε , θαζψο θάπνηεο βίδεο , γηα παξάδεηγκα , είλαη παξφκνηεο
θαη κπνξεί εχθνια λα κπεξδεπηνχλ .

Γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ζα ρξεηαζηείηε έλα θαηζαβίδη κεζαίνπ κεγέζνπο θαη έλα
θαηάιιειν θιεηδί .
Θα ρξεηαζηείηε έλα επίπεδν θιεηδί (ΑF17) γηα λα ζπλδέζεηε ηε θηάιε αεξίνπ .
Υξεζηκνπνηήζηε κφλν εξγαιεία πνπ είλαη άζηθηα θαη θαηάιιεια γηα ρεηξνλαθηηθή
εξγαζία . Φζαξκέλα ή αθαηάιιεια εξγαιεία δελ ζα ζαο επηηξέςνπλ λα ζθίμεηε ηηο βίδεο
επαξθψο , αιιά ζα ηνπο πξνθαιέζνπλ βιάβε ζε ζεκείν πνπ δελ ζα κπνξνχλ λα
πεξηζηξαθνχλ .

Σαηξηάμηε πάληα φια ηα ζπλδεηηθά ζηνηρεία (βίδεο , κπνπιφληα ,παμηκάδηα θιπ . )
φπσο θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο .Αλ ηνπνζεηήζεηε ιάζνο έλα ζπλδεηηθφ
ζηνηρείν , αληηθαηαζηήζηε ην κε ην θαηάιιειν εμάξηεκα . Μφλν αλ ην θάλεηε απηφ
κπνξεί λα δηαζθαιίζεηε φηη ε θαηαζθεπή ηεο ζα είλαη ηζρπξή θαη αζθαιήο .

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη!
Γηαβάζηε ην θείκελν γηα θάζε βήκα πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε, θαζψο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο
παξέρνληαη ελίνηε κφλν ζην ηέινο ηνπ ηκήκαηνο.
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Δηαδηθαζία ζπλαξκνιόγεζεο
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ύλδεζε θαη απνζύλδεζε ηεο θηάιεο αεξίνπ .
Μέξε θαη Δξγαιεία πνπ ζα ρξεηαζηείηε .

17mm θιεηδί (αλνηθηνχ ηχπνπ θιεηδί SW17 )

Φηάιε αεξίνπ
Μηα θνηλή θηάιε αεξίνπ κε ζπλνιηθφ βάξνο 3,5 έσο 11 kg . Απηά δηαηίζεληαη απφ
θαηαζηήκαηα DIY ή απφ πξνκεζεπηέο θπζηθνχ αεξίνπ .

Ρπζκηζηήο πίεζεο
Πξνθαζνξηζκέλνο θαη εγθεθξηκέλνο ξπζκηζηήο πίεζεο , κεγ. 1.5 kg/h , κε ιεηηνπξγία πίεζεο
28-30 mbar ζε βνπηάλην θαη 37 mbar ζε πξνπάλην , θαηάιιειν γηα ηε θηάιε αεξίνπ .
Απηνί νη ξπζκηζηέο είλαη δηαζέζηκνη θαη απφ ηνλ ηνπηθφ αληηπξφζσπν .

Αλίρλεπζε Γηαξξνήο
Μπνξείηε λα δηαπηζηψζεηε αλ ππάξρεη δηαξξνή ζην ζχζηεκα αεξίνπ κε έλαλ αληρλεπηή
δηαξξνήο . Απηφ δηαηίζεηαη απφ θαηαζηήκαηα DIY θαη απφ πξνκεζεπηέο θπζηθνχ αεξίνπ .
Παξαθαινχκε αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληρλεπηή δηαξξνήο .

Σα παξαθάησ κέξε πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπζθεπαζία . Αληαπνθξίλεηαη ζηα πξφηππα ηεο
ρψξαο ζηελ νπνία πξνκεζεχεη ε εηαηξία LANDMANN .

Δχθακπηνο ζσιήλαο αεξίνπ
-Δγθεθξηκέλνο ζσιήλαο αεξίνπ επαξθνχο κήθνπο , πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1,5 m, θαη
επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε ρσξίο ζπζηξνθέο .

ύλδεζε Φηάιεο Τγξαεξίνπ

Κίλδπλνο “Αλάθιεμε αεξίνπ πνπ έρεη δηαθύγεη’
Σν πγξαέξην είλαη εμαηξεηηθά εχθιεθην θαη εθξεθηηθφ .
Πηζαλέο Επηπηώζεηο


νβαξέο ζσκαηηθέο βιάβεο ή πιηθέο δεκηέο απφ αέξην πνπ δηαθεχγεη αλαθιέμεη ζε
έλα πεξηβάιινλ κε ειεγρφκελν .


Πξνθπιάμεηο Αζθαιείαο




Καηά ηε ζχλδεζε ηεο θηάιεο αεξίνπ δηαζθαιίζηε φηη δελ ππάξρνπλ πεγέο
αλάθιεμεο ζε αθηίλα 5 κέηξσλ .
Γψζηε κεγάιε πξνζνρή λα κελ ππάξρνπλ ειεχζεξεο εζηίεο θιφγαο , κελ θαπλίδεηε
ή κελ ελεξγνπνηείηαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (ζπζθεπέο , θψηα )θιπ. (πηζαλφο
ζπηλζήξαο) .
Δάλ θξηζεί απαξαίηεην , αληηθαηαζηήζηε ηνλ εχθακπην ζσιήλα πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκνξθσζεί κε ηελ αληίζηνηρε εζληθέο απαηηήζεηο.

1. Δπηιέμηε κηα θαηάιιειε ζέζε γηα λα ξπζκίζεηε ηε ζπζθεπή .
Βεβαησζείηε φηη:
-κε εχθιεθηα πιηθά θαη νπζίεο βξίζθνληαη θνληά ζηελ ζπζθεπή
Διάρηζηε απφζηαζε απφ εχθιεθηα πιηθά θαη νπζίεο : 2m κπξνζηά θαη 1 m απφ ην πιάη ,
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Απφζηαζε γηα ππξίκαρα πιηθά ή νπζίεο –ειαρ. 0,25 m
- H ζπζθεπή είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηαζεξά πάλσ ζε κηα επίπεδε, επαξθψο κεγάιε επηθάλεηα.
Γελ πξέπεη λα κεηαθηλεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο.
Πξίλ ζπλδέζεηε ην ξπζκηζηή κε ηε βαιβίδα ηεο θηάιεο , πξνζέμηε ην ιαζηηρέλην ζσιήλα
(3) λα είλαη ζσζηά ζπλαξκνινγεκέλν ζην αθξνθχζην ηνπ ζσιήλα ξπζκηζηή.
Σνπνζεηήζηε ην ζσιήλα ελδερνκέλσο κε ηε ρξήζε δηαιχκαηνο ζαπνπληνχ.
ηεξεψζηε ην ζσιήλα κε ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ θιηπ ζσιήλα (4),
απνθεχγνληαο λα ην ζθίμεηε πάξα πνιχ ψζηε λα κελ θαηαζηξέςεηε ηνλ
ζσιήλα απφ θανπηζνχθ (ζε νξηζκέλεο ρψξεο ην θιηπ ηνπ ζσιήλα θαη
νη εχθακπηνη ζσιήλεο απφ θανπηζνχθ έρνπλ ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο).
Δπηβεβαηψζηε ηελ αεξνζηεγή ηνπνζέηεζε ησλ εμαξηεκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο δηάιπκα
ζαπνπληνχ .
2. Σνπνζεηήζηε ηε θηάιε αεξίνπ δίπια ζην bbq .
- Μελ ηνπνζεηείηε πνηέ ηε θηάιε αεξίνπ ζηα πιατλά ηνπ ή ζην ξάθη ηεο βάζεο ηνπ .
- Ο εχθακπηνο ζσιήλαο αεξίνπ δελ πξέπεη λα είλαη ιπγηζκέλνο ή ππφ ηάζε.
3. Διέγμηε φηη ε θηάιε αεξίνπ θαη ν ξπζκηζηήο αεξίνπ (1) είλαη ζε θαιή ιεηηνπξγηθή
θαηάζηαζε.
4. Γπξίζηε ην θνπκπί ειέγρνπ (5) ζηηο 3 ψξα ξνινγηνχ θαη ηαηξηάμηε ην ξπζκηζηή πίεζεο (1)
πάλσ ζηελ βαιβίδα θηάιεο αεξίνπ .
5. Γπξίζηε ην θνπκπί ειέγρνπ (5) ζηηο 3 ψξα ξνινγηνχ . Διέγμηε γηα λα βεβαησζείηε φηη ν
ξπζκηζηήο πίεζεο (1) είλαη αζθαιηζκέλνο ζηε θηάιε .

6. Διέγμηε ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ξπζκηζηή αεξίνπ (1) θαη ηνπ εχθακπηνπ ζσιήλα . (3) θαη
ηνπ εχθακπηνπ ζσιήλα (3) κε ηε ζπζθεπή ξχζκηζεο γηα λα βεβαησζείηε φηη είλαη αζθαιήο .
7. Αλνίμηε ηε βαιβίδα ηεο θηάιεο ηξαβψληαο ηε θφθθηλε αζθάιεηα ζην θνπκπί αζθαιείαο (5)
πξνο ηα εκπξφο ιίγν θαη γπξλψληαο ην θνπκπί ειέγρνπ ζηε ξχζκηζε 12 ψξα .
Υξεζηκνπνηήζηε έλαλ αληρλεπηή δηαξξνψλ γηα λα βεβαησζείηε φηη φιεο νη ζπλδέζεηο είλαη
ζθηρηέο .
Παξαθαινχκε δηαβάζηε ηηο νδεγίεο γηα ηνλ αληρλεπηή δηαξξνήο !
-Πφηε κελ ειέγρεηε γηα δηαξξνή ρξεζηκνπνηψληαο κηα «γπκλή» θιφγα . Οχηε ε αθξφαζε
γηα δηαξξνέο απνηειεί αμηφπηζηε κέζνδνο αλίρλεπζεο .
-Αλ ε ζχλδεζε δελ είλαη ζθξαγηζκέλε θιείζηε άκεζα ηε βαιβίδα ηεο θηάιεο (γπξίζηε ην
θνπκπί ειέγρνπ ζηελ ψξα 3 ) θαη ζθίμηε ηε ζχλδεζε ή αληηθαηαζηήζηε ην ζεκείν δηαξξνήο
. Δπαλαιάβεηε ην test δηαξξνήο .
8. Δάλ δελ επηζπκείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην κπάξκπεθηνπ ακέζσο, θιείζηε ηε βαιβίδα ηεο
θηάιεο: ζηξνθή θνπκπί ειέγρνπ (5) ζηηο 3 ψξα .

Κιείζηκν Φηάιεο αεξίνπ
-φιεο νη ζηξφθηγγεο ηεο ζπζθεπήο είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλεο .
- ν ζσιήλαο ζχλδεζεο είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλνο
-Οη ιαβέο ηνπ ξπζκηζηή Compact Quick-on είλαη ζηελ ζέζε „off‟ .
Υσξίο ηε παξνπζία θιφγαο , αθαηξέζηε ην θαπάθη ζηεγαλνπνίεζεο απφ ηελ απηφκαηε
βαιβίδα , ηνπνζεηείζηε ην „Compact Quick-on“ ζηε βαιβίδα θαη ζπξψμηε πξνο ηα θάησ
ζηαζεξά θαη θάζεηα . Θα πξέπεη λα αθνχζεηε έλα θιηθ «Ο ήρνο ζεκαίλεη φηη ν ξπζκηζηήο έρεη
αζθαιίζεη» (ζρ. Νν.2)
1. Κιείζηε ηε βαιβίδα ηεο θηάιεο : γπξλψληαο ην θνπκπί ειέγρνπ(5) ζηηο 3 ψξα
2. Σξαβήμηε ην θφθθηλν επίπεδν αζθάιεηαο ζην θνπκπί ειέγρνπ (5) πξνο ηα εκπξφο
ιίγν, γπξίζηε ην θνπκπί ειέγρνπ t (5) ζηηο 3 ψξα θαη
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ηξαβήμηε ην ξπζκηζηή πίεζεο (1) απφ ηε βαιβίδα θηάιεο αεξίνπ .
3. Απνζεθεχζηε ην ξπζκηζηή πίεζεο (1) κε ην ζσιήλα αεξίνπ (3) θάησ απφ ηε
ςεζηαξηά. Βεβαησζείηε φηη ν εχθακπηνο ζσιήλαο αεξίνπ δελ είλαη ιπγηζκέλνο ή
ζηξηκκέλνο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.
4. Απνζεθεχζηε ζσζηά ηε θηάιε αεξίνπ :
--Κιείζηε ηε βαιβίδα θηάιεο αεξίνπ κε έλα παμηκάδη θαη έλα θαπάθη αζθαιείαο .
- Μελ απνζεθεχεηε ηνλ θχιηλδξν αεξίνπ ζε δσκάηηα θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο,
ζε δηαδξφκνπο ή θνληά ζε ζθάιεο, πεξάζκαηα ή θαη νδηθέο αξηεξίεο κεηαμχ θηηξίσλ.
- Πάληα λα απνζεθεχεηε θηάιεο αεξίνπ ζε φξζηα ζέζε, αθφκα θαη αλ είλαη άδεην!

εκείσζε : Σν "Compact Quick-on" είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα κελ κπνξεί λα
ηνπνζεηεζεί ζηε βαιβίδα, εθηφο εάλ ε ιαβή ξπζκηζηή είλαη ζηελ ζέζε "off" . Χο εθ ηνχηνπ,
πνηέ κελ πξνζπαζήζεηε λα ην ηνπνζεηήζεηε ή λα ην απνζπλδέζεηε, φηαλ ε ιαβή δελ είλαη
ζε απηή ηε ζέζε.

Εθθίλεζε Καπζηήξα
1.Πξηλ απφ ηε ρξήζε, πιχλεηε ην ηαςί (2) πνιχ θαιά κε δεζηφ λεξφ θαη ζαπνχλη θαη αθήζηε
ηα λα ζηεγλψζνπλ θαη ηα δχν θαιά. ηε ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη ιάδη καγεηξέκαηνο ζηελ άλσ
πιεπξά θαη ησλ δχν κεξψλ. Απηφ ζα απνηξέςεη ην καγεηξεκέλν θαγεηφ απφ ην λα θνιιήζεη
ζην ηαςί.
Διέγμηε γηα λα βεβαησζείηε φηη ....
- Με εχθιεθηα πιηθά ή νπζίεο βξίζθνληαη ζε ζηελή απφζηαζε απφ ην ζθεχνο. Διάρηζηε
απφζηαζε απφ εχθιεθηα πιηθά ή νπζίεο: 2m πάλσ θαη 1m απν ην πιάη Απφζηαζε απφ
ππξίκαρα πιηθά ή νπζίεο – ειαρ. 0,25 m.
- Σν ζθεχνο είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηαζεξά πάλσ ζε κηα επίπεδε, επαξθψο κεγάιε επηθάλεηα.
Γελ πξέπεη λα κεηαθηλεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο.
2. Διέγμηε γηα λα βεβαησζείηε φηη
- Ο θαπζηήξαο είλαη πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλνο θαη δελ έρεη εκθαλή ειαηηψκαηα.
-Δηζάγεηαη ην ηαςί (2) .
Μφιηο ην "Compact Quick-on" είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλν ζηε βαιβίδα, ε παξνρή αεξίνπ
είλαη εθηθηή κε ηελ πεξηζηξνθή ηεο ιαβήο ηνπ ξπζκηζηή (5) πξνο ηα πάλσ (πξνο ηα
αξηζηεξά). Γηα λα ζβήζεη ε Παξνρή αεξίνπ, θάληε αληίζηξνθα ηε παξαπάλσ δηαδηθαζία .
Έλα ηφμν ραξαγκέλν επί ηεο ιαβήο ππνδεηθλχεη ηελ θαηεχζπλζε θιεηζίκαηνο (εηθ. Νν. 3).
Πξνζνρή: Δάλ δελ κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ιαβή ηνπ ξπζκηζηή ζηε ζέζε "ON", απηφ
ζεκαίλεη φηη "Compact Quick on" ζαο δελ έρεη ζπλδεζεί ζσζηά κε ηε βαιβίδα. Μελ πηέδεηε
ηε ιαβή γηα λα αλνίμεη, θαη ε επαλέλαξμε ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη θάησ ησλ 3
αλσηέξσ.

Πξνζνρή : Μελ ζθχβεηε πάλσ απφ ηε ςεζηαξηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 7 θαη 8 βεκάησλ .
Γηαηεξήζηε κηα απφζηαζε αζθαιείαο .
3.Αλνίμηε ηε βαιβίδα ηεο θηάιεο ηξαβψληαο ηε θφθθηλε έλδεημε αζθαιείαο απφ ην θνπκπί
ειέγρνπ (5) πξνο ηα εκπξφο ιίγν θαη γπξίδνληαο ην θνπκπί ειέγρνπ γηα ηε ξχζκηζε 12 ε
ψξα.
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4.Διέγμηε γηα λα βεβαησζείηε φηη ην ζχζηεκα αεξίνπ είλαη ζηεγαλφ . Αλ φρη , γπξίζηε άκεζα
ην θνπκπί ειέγρνπ (5) ζηηο 3 ψξα .
5.Πηέζηε πξνο ηα θάησ ην κεζαίν θνπκπί ειέγρνπ θαη ζπλερίζηε λα παηάηε ηαπηφρξνλα
γπξίδνληαο πξνο ηα αξηζηεξά ζηελ "MAX" ζέζε (ζα αθνχζεηε έλα θιηθ), απηφ ζα αλάςεη ην
κεζαίν θαπζηήξα κέζσ ηνπ ρεηξηζηή. Αλ φρη, επαλαιάβεηε απηή ηε δηαδηθαζία.
6.Όηαλ ν κεζαίνο θαπζηήξαο αλάβεη, γπξίζηε ηα άιια θνπκπηά ειέγρνπ θαπζηήξα φπσο ζην
βήκα 5. Η αλάθιεμε γίλεηαη κε ην κεζαίν θαπζηήξα .
7.ε πεξίπησζε απνηπρίαο γπξίζηε ην θνπκπί ειέγρνπ ηνπ θαπζηήξα ζην 1(off) θαη
πεξηκέλεηε πεξίπνπ 5 ιεπηά. Δπαλαιάβεηε ην βήκα 5 .
8.Πηέζηε θαη γπξίζηε ηνλ αξηζηεξφ ξπζκηζηή θιφγαο (β) γηα δπλακψζεηε ηε θιφγα θαη
θξαηήζηε ην παηεκέλν κέρξη λα αλάςεη ν αξηζηεξφο θαπζηήξαο .
9.Πηέζηε θαη γπξίζηε ην δεμί ξπζκηζηή θιφγαο (β) γηα λα δπλακψζεηε ηε θιφγα θαη
θξαηήζηε ην παηεκέλν κέρξη λα αλάςεη ν δεμηφο θαπζηήξαο .
10. Αθήζηε ην θαπζηήξα λα δεζηαζεί ζε πιήξε ηζρχ .
Σε πξψηε θνξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί , ν θαπζηήξαο ζα πξέπεη λα ζεξκαίλεηαη ζε πιήξε
ηζρχ ρσξίο θαγεηφ γηα πεξίπνπ 20 ιεπηά γηα ηελ αζθαιή επηθάιπςε ησλ ηξνθίκσλ (φπσο
θνχξλν) .
11.Όηαλ ν θαπζηήξαο έρεη ζεξκαλζεί επαξθψο γπξίζηε ην ξπζκηζηή θιφγαο (Β) ζηελ
επηζπκεηή ξχζκηζε (ην κέγεζνο ηεο θιφγαο).
12. Μπνξείηε ηψξα λα ηνπνζεηήζεηε ην θαγεηφ ζην ηαςί (2). αο ζπληζηνχκε λα θνξάηε
γάληηα κπάξκπεθηνπ ή παξφκνηα γηα πξνζηαζία έλαληη ηεο ζεξκφηεηαο.

Αληηθαηάζηαζε Φηάιεο
Βεβαησζείηε φηη :
-φιεο νη ζηξφθηγγεο ζηε ζπζθεπή γθαδηνχ είλαη ζηε ζέζε „off” .
- H ιαβή ηνπ ξπζκηζηή „Compact Quick-on“ (5) είλαη ζηε ζέζε “off”
Σφηε , απνζπλδέζηε ην „Compact Quick-on“ πηέδνληαο νξηδφληηα ηε ιαβή (5) θαη
ηξαβψληαο πξνο ηα πάλσ ηαπηφρξνλα ( ζρέδην No. 4 ) .Μελ αθαηξέζεηε ηε θηάιε θαηά ηε
ιεηηνπξγία .

Αλάβνληαο ην πιατλό θαπζηήξα
1.
Γπξίζηε ην θνπκπί ειέγρνπ πξνο ηα δεμηά ζηε ζέζε "OFF" θαη αλνίμηε ηε βαιβίδα ηεο
θηάιεο αεξίνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο νδεγίεο .
2.
Πηέζηε πξνο ηα θάησ ην θνπκπί ειέγρνπ θαη ζπλερίζηε λα πηέδεηε γπξλψληαο
αξηζηεξφζηξνθα ζηε ζέζε “max” ( αθνχγεηαη έλα θιηθ) , απηφ ζα αλάςεη ην θαπζηήξα .Αλ
φρη , επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία .
3.
ε πεξίπησζε απνηπρίαο αλάθιεμεο γπξίζηε ην θνπκπί ειέγρνπ ηνπ θαπζηήξα ζην I
(OFF) θαη πεξηκέλεηε 5 ιεπηά . Δπαλαιάβεηε ην βήκα 2 .
4.
Πξνζαξκφζηε ην θνπκπί ειέγρνπ ηνπ θαπζηήξα ζηε ξχζκηζε πνπ επηζπκείηε .

Απελεξγνπνίεζε BBQ
1. Κιείζηε ηε βαιβίδα ηεο θηάιεο ( γπξίζηε ζην 1 δεμηφζηξνθα)
2. Γπξίζηε ην ξπζκηζηή θιφγαο (β) ζην "•" (off).
3. Πεξηκέλεηε κέρξη φια ηα ζεκεία λα θξπψζνπλ θαη κεηά θαζαξίζηε φια ηα ιεξσκέλα
εμαξηήκαηα .
4. Κιείζηε ην θαπάθη
5. ε πεξίπησζε ην bbq δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα :
Απνζπλδέζηε ηε θηάιε αεξίνπ (δεο θεθάιαην :Απνζχλδεζε θηάιεο πγξαεξίνπ )
Απνζεθεχζηε ην bbq ζε έλα ζηεγλφ κέξνο .
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Καζαξηζκόο
ράξα
Γηα λα δηαζθαιίζεηε φηη ην bbq ζα ζαο εμππεξεηήζεη ζσζηά γηα αξθεηά ρξφληα , ζα πξέπεη
λα θαζαξίδεηε κεηά απφ θάζε ρξήζε κε πγξφ θαζαξηζηηθφ , κηα βνχξηζα θαη έλα παλί –
βεβαησζείηε φηη φια ηα κέξε ηηο ςεζηαξηάο έρνπλ θξπψζεη πξψηα . Απηφ είλαη πην εχθνιν
απφ ην λα ην θαζαξίδεηε ζε επφκελν ζηάδην φηαλ ηα ιίπε ζα έρνπλ θξπψζεη .

Πξνζνρή “Μπεθ θαπζηήξα κπνξεί λα θακθζεί’
Σν κπεθ ηνπ θαπζηήξα κπνξεί λα θακθζεί ή λα ζπάζεη θαηά ηε δηάξθεηα θαζαξηζκνχ .
Πηζαλέο Δπηπηψζεηο
Ο θαπζηήξαο δελ αλάβεη
Μέηξα Αζθαιείαο
Γψζηε κεγάιε πξνζνρή φηαλ θαζαξίδεηε ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηνλ θαπζηήξα .
ύζηεκα Αεξίνπ
Αλ θξηζεί απαξαίηεην , ην αθξνθχζην εμφδνπ ηνπ αεξίνπ επί ηνπ ζηνηρείνπ ξπζκίζεσο (θάησ
απφ ηελ κπξνζηηλή πιεπξά) κπνξεί λα θαζαξηζηεί κε κηα βειφλα.
Όια ηα άιια κέξε κέζσ ησλ νπνίσλ δηέξρεηαη ην αέξην κπνξεί λα θαζαξηζηνχλ κφλν απφ
έλα εηδηθφ .
Πνηέ κελ απνζπλαξκνινγείηε ην ζηνηρείν ξχζκηζεο!

πληήξεζε
Η ζπληήξεζε ηνπ bbq είλαη δσξεάλ . Παξ 'φια απηά, ζα πξέπεη λα ειέγρεηε ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα . Σα δηαζηήκαηα εμαξηψληαη απφ ην πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ην bbq
θαη ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο εθηίζεηαη .
BBQ
Διέγμηε γηα λα βεβαησζείηε φηη φια ηα κέξε ηνπ bbq ππάξρνπλ θαη είλαη ζπλαξκνινγεκέλα
(νπηηθφο έιεγρνο )
Διέγμηε γηα λα βεβαησζείηε φηη φιεο νη ζπλδέζεηο ππάξρνπλ θαη είλαη θαιά πξνζδεκέλεο .
Δάλ θξηζεί απαξαίηεην ζθίμηε ηηο .

Πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο θαη κέηξα δηάζεζεο
Ελαπνκείλαληεο νπζίεο

Κίλδπλνο : Κίλδπλνο ππξθαγηάο θαηά ηελ απόξξηςε ππνιεηκκαηηθήο
νπζίαο .
Γηάζεζε ησλ ππνιεηκκαηηθψλ νπζηψλ κφλν φηαλ έρνπλ πιήξσο θξπψζεη θαη ζηε ζπλέρεηα
κφλν ζε θαζνξηζκέλα κεηαιιηθά δνρεία .
Σεξείηε ηνπο ηνπηθνχο θαλνληζκνχο .
Μπάξκπεθηνπ
Γψζηε πξνζνρή ζηελ θαζαξηφηεηα θαηά ηε ρξήζε ηνπ κπάξκπεθηνπ .
Γηα λα δηαζέζεηε ην κπάξκπεθηνπ ζσζηά , απνζπλαξκνινγήζηε ην ζε επηκέξνπο ηκήκαηα
.Αλαθπθιψζηε ηα κεηαιιηθά θαη ηα πιαζηηθά κέξε απηνχ .
Σεξείηε ηνπο ηνπηθνχο θαλνληζκνχο .
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ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θάπνην πξόβιεκα παξά ηε δένπζα πξνζνρή ,απηό ην
θεθάιαην ζα ζαο βνεζήζεη λα ιύζεηε νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία .
Γπζιεηηνπξγία

Αηηία

Τπάξρεη νζκή
αεξίνπ

Γηαξξνή πζηήκαηνο
Αεξίνπ

Λύζε
1.Κιείζηε άκεζα ηε βαιβίδα ηεο
θηάιεο (γπξίζηε ην G1 δεμηόζηξνθα
)
2. Απνηξέςηε ην ζρεκαηηζκό θιόγαο
ή ζπηλζήξα (κελ ελεξγνπνηήζεηε
θακία ειεθηξηθή ζπζθεπή)
3. θίμηε όιεο ηηο ζπλδέζεηο ηνπ
ζπζηήκαηνο αεξίνπ .
4. Διέγμηε όιεο ηα εμαξηήκαηα ηνπ
ζπζηήκαηνο αεξίνπ γηα εμσηεξηθέο
αιινηώζεηο,αληηθαηαζηήζηε ηα
ειαησκκαηηθά ηκήκαηα απζεληηθά
αληαιιαθηηθά .
5. Διέγμηε γηα δηαξξνέο κε ηνλ
αληρλεπηή δηαξξνήο .

Ο θαπζηήξαο δελ
αλάβεη
Άδεηα θηάιε αεξίνπ

Αληηθαηαζηήζηε ηε θηάιε αεξίνπ .

Κιεηζηή ε βαιβίδα θηάιεο

Γπξίζηε ηε βαιβίδα θηάιεο (G1)
αξηζηεξόζηξνθα .

Σα αθξνθύζηα ηνπ
ζηνηρείνπ ξπζκίζεσο
(θάησ από ην κπξνζηηλό
πίλαθα) δελ εηζάγνληαη
εληόο ησλ ζσιήλσλ ησλ
θαπζηήξσλ

Πξαγκαηνπνηείζηε νπηηθό έιεγρν
,αλ θξηζεί απαξαίηεην
επζπγξακκίζηε ηα αθξνθύζηα θαη
ηνπο εύθακπηνπο ζσιήλεο ζύλδεζεο
.

Η απόζηαζε κεηαμύ ηνπ
κπεθ θαη ησλ εμόδσλ ηνπ
αεξίνπ δελ είλαη ζσζηή

Οπηηθόο Έιεγρνο , δηόξζσζε αλ
θξηζεί απαξαίηεην .
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Πνιύ ρακειή
απόδνζε
ζεξκνθξαζίαο

Σα αθξνθίζηα ηνπ
ζηνηρείνπ ξύζκηζεο (θάησ
από ην κπξνζηηλό πάλει )
είλαη κπινθαξηζκέλν .

Αθαηξέζηε ην κπξνζηηλό πάλει θαη
θαζαξίζηε ηα αθξνθύζηα ηνπ
ζηνηρείνπ ξπζκίζεσο
ρξεζηκνπνηώληαο κηα θαξθίηζα .

Άιιν κπινθάξηζκα
ζπζηήκαηνο αεξίνπ .

Σν ζύζηεκα αεξηνπ ζα πξέπεη λα
θαζαξηζηεί από έλαλ εηδηθό .

Λίγνο ρξόλνο
πξνζέξκαλζεο

Κιείζηε ην θαπάθη θαη ξπζκίζηε ηε
θιόγα ζηε κέγηζηε ιεηηνπξγία .

Οη έμνδνη αεξίνπ ηνπ
Αθαηξέζηε ηα εκπόδηα από ην
θαπζηήξα κπινθαξηζκέλνη θαπζηήξα .,

Θόξπβνο

Δπηζηξνθή θιόγαο από
αλάθιεμε από εκπόδηα
ζην θαπζηήξα .

1. Κιείζηε ηε βαιβίδα ηεο θηάιεο
ακέζσο (γπξίζηε ηε G1
δεμηόζηξνθα)
Πεξηκέλεηε γηα 3 ιεπηά θαη κεηά
ελεξγνπνηήζηε μαλά ην
κπάξκπεθηνπ .
Αλ ν ζόξπβνο ζπλερίδεηε ,
απνζπλαξκνινγήζηε θαη θαζαξίζηε
ην θαπζηήξα .
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Οδεγίεο ρξήζεο Φηάιεο Τγξαεξίνπ

Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ζπζηήκαηα θηάιεο Τγξαεξίνπ .

1.Ιδηόηεηεο Τγξαεξίνπ
Σν πγξαέξην (πξνπάλην , βνπηάλην θαη κίμε απηψλ ) είλαη εμαηξεηηθά εύθιεθην ,άρξσκν αέξην κε
αηζζεηή νζκή . Δίλαη πην βαξχ απφ ην νμπγφλν θαη είλαη εχθιεθην κε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα
αηνζθαηξηθνχ αέξα .Πξνζνρή : αλεμέιεγθην αέξην πνπ κπνξεί λα αλαθιεγεί ή λα εθξαγεί . Σν
πγξαέξην βξίζθεηαη ζπκπηεζκέλν ζηε θηάιε . Πξνζηαηέςηε ηε απν απν ζεξκνθξαζίαο άλσ ησλ 40 β.C
.ε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ,εηδηθά φηαλ εθηίζεηαη ζε θσηηά , ππάξρεη θίλδπλνο αλεμέιεγθηεο
δηαξξνήο αεξίνπ ή αθνκα θαη έθξεμεο ηεο θηάιεο .

2. Οδεγίεο ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ή
δπζιεηηνπξγίαο
(π.ρ. νζκή αεξίνπ ,
ήρνο απφ δηαθπγή
αεξίνπ )
Κιείζηε ηε θηάιε
ακέζσο
(δεμηφζηξνθα)!Καηά
ζβεζε
νπνηαζδήπνηε
θιφγαο !Καιέζηε
εηδηθφ .

ε πεξίπησζε θσηηάο

(ε θηήξηα/Ορήκαηα)
Δπηπξνζζέησο:

Καιέζηε άκεζα ηε
Ππξνζβεζηηθή .

Μελ θαπλίδεηε !

Αλνίμηε ηα παξάζπξα θαη ηηο
πφξηεο !

Μελ ελεξγνπνηείηε
θακία ειεθηξηθή
ζπζθεπή !
Μελ ρξεζηκνπνηείηε
ην ηειέθσλν !

Μεηαθέξεηε ηε θηάιε πνπ
έρεη δηαξξνή ζε εμσηεξηθφ
ρψξν άκεζα !
Δθθελψζηε ην θηήξην ή ην
φρεκα!

Δπηζεκάλεηε ηε παξνπζία
δηαξξνήο ηεο θηάιεο
πγξαεξίνπ .
Δάλ είλαη δπλαηφ ,
κεηαθηλήζηε ηηο θηάιεο
απφ νπνηαδήπνηε κέξνο
πνπ είλαη επηξξεπέο ζε
θσηηά θαη θξχν κε λεξφ
αλ θξηζεί απαξαίηεην .

3.Λεηηνπξγία πζηήκαηνο Φηάιεο

Τγξαεξίνπ

Σν ζχζηεκα ηεο θηάιεο πγξαεξίνπ ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαηε , λα αλαηίζεηαη , λα ηξνπνηείηαη θαη λα
ειέγρεηαη κφλν απφ εηδηθεπκέλεο εηαηξίεο . Σν ζχζηεκα θηάιεο πγξαεξίνπ ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη
κφλν ζε εκπνξηθφ ηνκέα απφ εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη λα ειέγρεηαη απν θαηάιιεια εηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ ή , φηαλ πξφθεηηαη γηα νξηζκέλα ζπζηήκαηα θηάιεο , απν έλα πξφζσπν πνπ έρεη νξηζηεί απν
ηνλ αλάδνρν (θαλνληζκνί πξφιεςεο αηπρεκάησλ (BGV D 34 )
Η θηάιε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηε ζε φξζηα ζέζε .Οη θηάιεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε πιάγηα ζέζε
απνηεινχλ απεηιή . Οη νδεγίεο ιεηηνπξγίαο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ παξαγσγφ ηεο ζπζθεπήο πγξνχ
αεξίνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά απφ ηνλ ρξήζηε γηα ηε ιεηηνπξγία, θαη είλαη
απαξαίηεην, γηα ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ . Πξίλ απν ηελ αξρηθή ηεο ιεηηνπξγία , ή κεηά
απφ κία ηξνπνπνίεζε, ν δηαρεηξηζηήο ηεο θηάιεο πγξαεξίνπ πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ νκαιή
θαηάζηαζε ηεο κέζσ εμέηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο απν ηελ εηαηξία . (γηα ηα ζπζηήκαηα απηά ζα πξέπεη
λα απεπζχλεζηε ζε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ,ππέπζπλν γηα ηνλ αληίζηνηρν εκπνξηθφ ηνκέα ) . Οη
πηζηνπνηήζεο απν ηνλ έιεγρν ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηε θαηνρή ηνπ ρξήζηε .
Αλ ην ζχζηεκα δελ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα νη βαιβίδεο ζα
πξέπεη λα παξακείλνπλ θιεηζηέο , μεθηλήζηε απφ ηε ζπζθεπή θιείλνληαο ηε βαιβίδα πξνο ηε βαιβίδα
θηάιεο . Όηαλ ελεξγνπνηείηε ην ζχζηεκα μαλά νη βαιβίδεο ζα πξέπεη λα είλαη αλνηρηέο , μεθηλήζηε απν
ηε βαιβίδα ηεο θηάιεο πξνο ηε θιεηζηή βαιβίδα ηεο ζπζθεπήο .

Οη θιφγεο θαη ην θάπληζκα απαγνξεχνληαη ζε κέξε πνπ απνζεθεχνληαη κεγάιεο θηάιεο θαη ζε ζηελή
εγγχηεηα απφ κεγάια ζπζηήκαηα θηάισλ . Ο εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο θαη /'ε ν ρψξνο ηεο
θηάιεο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξέο .
Οη πξνεηδνπνηεηηθέο ελδείμεηο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη .
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Απαγνξεχεηαη ε κεηάγγηζε πγξαεξίνπ .

4.Αιιαγή Φηάιεο
Γηα αιιαγή ηεο θηάιεο μεζθίμηε κφλν ηε ζχλδεζε ηνπ ξπζκηζηή αθνχ έρεηε θιείζεη πνιχ θαιά ηε
βαιβίδα ηεο θηάιεο (δεμηφζηξνθα).Ο ξπζκηζηήο πίεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο θαη θαιά
ζθξαγηζκέλνο . Γψζηε πξνζνρή ζην ήδε ππάξρνλ δαρηπιίδη ζθξαγίζκαηνο (βιέπε δηάγξακκα) .Κάζε
θνξά πνπ πνπ ε θηάιε αιιάδεηαη ε ζθξάγηζε ηε ζχλδεζεο ηνπ ξπζκηζηή ζα πξέπεη λα δνθηκάδεηαη κε
αθξηζηηθά κέζα (π.ρ. ζαπνπλφλεξν ) .Γηα πνιιαπιά ζπζηήκαηα θηάιεο : Κιείζηε ηε βαιβίδα ηνπ
ππνδνρέα ηεο γξακκήο ζχλδεζεο , ξπζκίζηε ην δηαθφπηε γηα λα γεκίζεηε ηηο θηάιεο .
χλδεζε ξπζκηζηή πίεζεο ζε κηθξνχ κεγέζνπο θηάιεο . (5 θαη 11 kg νλνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα)
1.Κιεηζηή βαιβίδα θηάιεο .
Μαιαθφ δαθηχιην ζηεγαλνπνίεζεο ηεο θηάιε .
Βηδψζηε ην ξπζκηζηή κε ην ρέξη (αξηζηεξφζηξνθα ζηξίθσκα)
5. Παξαθνινύζεζεο αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ πγξαεξίνπ .
Σα ζπζηήκαηα πγξαεξίνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα . Οη εμεηάζεηο ζα
πξέπεη λα αξρίζνπλ απφ ηνλ ρξήζηε .
ηαζεξά ζπζηήκαηα ζε θηίξηα κε θηάιεο κέρξη θαη 11kg ρσξηηηθφηεηαο : θάζε 5 ρξφληα απφ
εμεηδηθεπκέλε εηαηξία
ηαζεξά ζπζηήκαηα ζε θηίξηα κε θηάιεο κεηαμχ 22 θαη 33 kg ρσξηηηθφηεηαο : θάζε 10 ρξφληα απφ
εμεηδηθεπκέλε εηαηξία
χκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πξφιεςεο αηπρεκάησλ BGV D 34 γηα εκπνξηθνχο ρψξνπο (εμαξηάηαη
απφ ην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο ) : θάζε 4 ρξφληα /θάζε 2 ρξφληα /εηεζίσο .
πζηήκαηα ζε νρήκαηα ηδησηηθήο ή επαγγεικαηηθήο ρξήζεο : θάζε 2 ρξφληα
πζηήκαηα ζε ζθάθε ηδησηηθήο ρξήζεο : Κάζε 2 ρξφληα
πληζηψζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ππφθεηληαη ζε θζνξά (π.ρ. ξπζκηζηέο θιπ) κπνξνχλ λα
αληηθαηαζηαζνχλ θαηά πεξίπησζε .
6. Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε
Γηα ηελ απνθπγή βιάβεο ηεο βαιβίδαο θαη γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ αεξίνπ γεκάησλ ή άδεησλ
θηάισλ πγξαεξίνπ ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη κε θιεηζηή βαιβίδα (ηνπνζεηείζηε
ην παμηκάδη θαη ην θαπάθη ) .
Όηαλ κεηαθέξνληαη κε νρήκαηα ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεηε φηη ππάξρεη επαξθήο εμαεξηζκφο ζηελ
πεξηνρή απνζήθεπζεο . Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε κε κεηαηφπηζεο ηνπο θαηά ηε κεηαθνξά.
Αθφκα θη αλ είλαη άδεηεο , ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε φξζηα ζέζε ζε κέξε κε θαιφ εμαεξηζκφ .Γελ
πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε κέξε θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο (ππφγεηα θιπ.) , ζε θιηκαθνζηάζηα
,δηαδξφκνπο , ππφγεηεο δηαβάζεηο , θνληά ζε εμνδνπο θηλδχλνπ , νδνχο δηαθπγήο θαη ζε πεξάζκαηα
κεηαμχ θηηξίσλ .Γελ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη παξαπάλσ απν 2 κηθξεο θηάιεο ζε έλα ζπίηη -θαη κφλν
φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηά δσκάηηα (φρη θξεβαηνθάκαξεο )

Οπνηαδήπνηε ρξήζε ελέξγεηαο εγθπκνλεί θηλδχλνπο .
πλεπψο παξαθαινχκε λα αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο .
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