
Dane techniczne

Kategoria gazowa I3B/P (30)

Obciążenie cieplne od HS 2 x 4,5kW

Zużycie gazu 330g/h

Ciśnienie gazu 30mbar

Importer:
Sun Beam Sp. z o.o.

Błaszków 1s
26-220 Stąporków

Instrukcja obsługi Taboretu gazowego 
VL-400/2



• WAŻNE! Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania
w celu zaznajomienia się z urządzeniem przed podłączeniem
go do pojemnika na gaz. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

• Producentem urządzenia jest Arhan Grup Turkey Aydınlı Mahallesi İstanbul Anadolu Yakası 
O.S.B., 1 Sk. No.14 34953, Tuzla - İstanbul / TÜRKİYE.

• Urządzenie dostosowane jest wyłącznie do zasilania gazem propan-butan.
• Nie modyfikuj urządzenia. 
• Chronić przed dziećmi.
• Używać min. 2m od materiałów łatwopalnych i materiałów, które reagują na ciepło oddawane 

przez urządzenie.
• Nie używać urządzenia, które jest niesprawne, bądź działa wadliwie.
• Celem naprawy skontaktuj się ze sprzedawcą.

Instalacja
• Przed podłączeniem

do butli z gazem, sprawdź stan gumowych uszczelnień. Uszczelki
nie mogą być podarte, zawinięte i muszą być
na swoim miejscu.

• Upewnij się, że zawór na butli i zawory w taborecie są w pozycji zamkniętej.
W tym celu, przekręć pokrętłem w kierunku pozycji „-” (rys.1)

• Butlę z gazem podłączaj tylko i wyłącznie na zewnątrz,
bądź w dobrze przewietrzonym pomieszczeniu, z dala od źródeł ognia. Nie pal tytoniu przy montażu 
kartusza.

• Załóż wąż na króciec trójnika taboretu (rys.2) i zabezpiecz opaskami. Podobnie zrób z reduktorem. 
Przykręć reduktor do butli.

• Sprawdż szczelność przy pomocy piany mydlanej. Nie używaj do tego celu otwartego ognia!
• W przypadku nieszczelności natychmiast zakręć zawór butli.

Instrukcja użytkowania
• Postaw urządzenie na stabilnej powierzchni. Zadbaj, aby nie dopuścić do przewrócenia się naczyń na 

taborecie.
• Naczynie wraz z zawartością nie może mieć średnicy większej, niż 45cm i wagi wyższej, niż 80kg.
• Przekręć zawór w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara i odpal przy pomocy źródło ognia 

(najlepiej skorzystać z zapalniczki z przedłużką, albo długich zapałek)
• W przypadku problemów z użytkowaniem, skontaktuj się ze sprzedawcą.
• Przed odłączeniem butli upewnij się, że urządzenie jest wygaszone i jego elementy nie są gorące. Jeśli 

nie, zaczekaj do całkowitego ostygnięcia.
W przypadku wykrycia przecieku gazu

Jeżeli w Twoim urządzeniu jest wyciek gazu:
• Natychmiast zakręć zawór gazu, zabierz urządzenie na otwartą przestrzeń lub do przewietrzonego 

pomieszczenia. 
• Zachowaj ostrożność i usuń pojemnik z gazem. 
• W ŻADNYM wypadku nie zapalaj płomienia w celu sprawdzenia przecieku gazu, w zamian użyj 

mydlanej piany. Jeżeli wytwarzają się pęcherzyki w miejscu użycia mydlanej piany, występuje wyciek 
gazu.

Czyszczenie konserwacja oraz przechowywanie
• Czyść urządzenieza pomocą mokrej ściereczki.
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ani nie wylewaj na nie wody.
• Absolutnie nie czyść urządzenia chemikaliami lub materiałami palnymi. 
• W razie naprawy odesłać urządzenie do dystrybutora. W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj 

się ze sprzedawcą. Po użytkowaniu urządzenie przechowywać w suchym, czystym i dobrze 
przewietrzonym pomieszczeniu.
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