IGT kompakt gyorscsatlakozó.
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÉS ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS
A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el
1) Azonosítás:
A csatlakozó (1) 20 mm-es hengerszelepekre szerelhető, amely lehetővé teszi a menetes csatlakozó
(3) csatlakoztatását. A jelzés (2) a csavarmenet jellemzőit mutatja a csatlakozáshoz (1. ábra).
Megjegyzés: A csatlakozó nem gáznyomás-szabályozó. Ez egy olyan csatlakozó, amely kinyitja a
hengerszelepeket és kiáramlik csökkentett nyomást.
2) Telepítési feltételek
A csatlakozó kapcsoló csak a megfelelő 20 mm-es hengerszeleppel kompatibilis. A csatolást mindig
szakképzett szakember végezheti. Mielőtt a tömör csatlakozót a gázpalack szelepére helyezi,
ellenőrizze, hogy a csatlakozó (5) és a csatlakozó (4) kompatibilisek-e. Ha a menetes csatlakozó nem
fém-fém csatlakozásra van tervezve, ügyeljen arra, hogy megfelelő tömítőgyűrűt használjon (6) (2.
ábra).
Végezze el ezt a műveletet egy megfelelő csavarkulccsal, és soha ne a palackhoz már csatlakoztatott
csatlakozóval. Mindig legyen egy reduktor, amely a csatlakozó és az berendezés között van. A
reduktor és az berendezés közötti rugalmas csatlakozáshoz megfelelő gáz- (propán-bután) csövet kell
használni, amelyet a gyártási dátummal jelöltek.
Amikor a rugalmas csövet a reduktor tömlőcsúcsaihoz csatlakoztatják, és a gázberendezés teljesen
illeszkedjen a csőhöz, és mindkét végén jól rögzített bilincseket használjon.
A rugalmas csőre nyomtatott lejárati időt mindig szigorúan be kell tartani.
Soha ne használjon lángot a gázszivárgás ellenőrzésére. Ezt szappannal és habspryvel végezze.
3) Útmutató a kompakt gázpalack szelepre történő felszereléséhez
Győződjön meg róla, hogy a kompakt csatlakozó és a reduktor közötti kapcsolat szoros. Győződjön
meg arról, hogy minden berendezés ki van kapcsolva (szelepek zárva), és hogy a közelben nincs láng.
Miután a fenti utasításokat betartották, a gázpalack függőleges helyzetben (szelep felfelé), és az
adapter vezérlőgombja kikapcsolt helyzetben (7), azaz lefelé mutatva.
Kövesd ezeket a lépeseket:
Távolítsa el a védőtömítést a gázpalack szelepéről, helyezze a csatlakozót a szelepre, és erősen
nyomja lefelé.
Kapcsolja be a ki-be kapcsolót vízszintes helyzetbe. A csatlakozó most be van kapcsolva.
Az adapter helyesen van beszerelve (3. ábra)
Soha ne mozgassa és ne tolja el a gázpalackot a beépített kompakt csatlakozóval.
4) Működés
Ha a gyorscsatlakozót megfelelően illesztette a gázpalack szelepéhez, a gázt a csatlakozógomb (8)
óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatásával lehet bekapcsolni.

A gázellátás blokkolásához forgassa el a gombot a vízszintes irányba. (1. ábra).
Ha nem tudja az adapter gombot nyitott helyzetbe forgatni, akkor az adapter nem lett megfelelően
behelyezve a gázpalack szelepére. Ne próbálja meg erősíteni a gombot; indítsa újra a 3. pontban leírt
összeszerelési eljárást.
5) Palackok cseréje
A palackok cseréje előtt ellenőrizze, hogy a készülék összes szelepe zárva van-e.
Zárja le a kapcsolót úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja a gombot.
. Távolítsa el a gyorscsatlakozót kapcsolót felfelé húzva (4. ábra).
FONTOS: A gyorscsatlakozó úgy lett megtervezve, hogy csak a szelepre lehet felszerelni, ha a
kapcsoló zárt helyzetben van, ezért soha ne próbálja felhelyezni vagy eltávolítani, ha a kapcsoló nincs
zárt állapotban.
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