
INSTRUKCJA SB 601
• WAŻNE! Przeczytać uważnie instrukcję użytkowania w celu zaznajomienia się z urządzeniem
przed podłączeniem go do pojemnika na gaz. Zachować tę instrukcję na przyszłość.

• Producentem urządzenia jest ARHAN GRUP TALAŞLI IMALAT SAN Ve TIC. LTD. ŞTI ISTANBUL / TURKEY
• Usuń wszelkie źródła ognia znajdujące się w pobliżu przed podłączeniem urządzenia do butli.
• Nie modyfikować urządzenia. Nie przemieszczać urządzenia w czasie, gdy jest włączone.
• Nie stosować w zamkniętych pomieszczeniach
• Obudowa ogrzewacza może być gorąca. Trzymać z dala od dzieci!
• W razie wyczucia woni gazu, zakręć zawory butli, sprawdź podłączenie. Nie odpalaj zapałek ani, zapalniczek.
• Jeżeli ulatnianie gazu nadal występuje, kiedy zawór jest ponownie odkręcony oraz po wywietrzeniu
przestrzeni, skontaktuj się ze sprzedawcą.
• Nie kładź butli w pozycji poziomej, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet pożar.
• Używaj promiennika tylko w celu ogrzewania. Urządzenie nie jest przystosowane do innych celów.
• Używaj urządzenia z dala od materiałów łatwopalnych oraz od materiałów, które mogą reagować na ciepło
oddawane przez ogrzewacz ( 2 metry odstępu od strony płomienia).
• Siatka ochronna jest by chronić od oparzeń i pożarów. Nie pozwól dzieciom lub osobom niezapoznanym z
obsługą urządzenia przebywać w pobliżu powierzchni spalania.
• Płytki ceramiczne użyte w ogrzewaczach Orgaz zapewniają kompletne spalanie gazu.
• Nie używać urządzenia, jeśli ma ono uszkodzone lub zużyte uszczelnienia lub elementy promieniujące.
• Nie używać urządzenia, które jest nieszczelne, uszkodzone lub które nie działa prawidłowo.
• Nie zaleca się wymiany uszczelnień promiennika i niemetalowego elementu promieniującego przez użytkownika.
Celem wymiany w/w elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą.

INSTALACJA
• Sprawdź uszczelnienie nakrętki promiennika(strzałka rys.2) i przykręć promiennik do zaworu butli (rys. 1)
• Odkręć zawór butli i sprawdź połączenie używając piany mydlanej (rys.2) UWAGA! Nie używać ognia w celu
sprawdzenia szczelności! Usiłowanie podłączenia innych rodzajów pojemników na gaz może stwarzać
niebezpieczeństwo.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
• Odkręć zawór butli
• Odpal płomień przy dolnej części płytki ceramicznej.
• Zaraz po odpaleniu płomień może być słabo widoczny. Elementy promieniujące nagrzewają się w kilka minut od
odpalenia. Zadbaj w tym czasie o bezpieczeństwo i nie pozwól na zbliżanie się dzieci i osób, które nie zapoznały się
z instrukcją obsługi.

• By wyłączyć przepływ gazu ogrzewacza trzeba zakręcić zawór butli.
• W przypadku problemów z użytkowaniem, skontaktuj się ze sprzedawcą.
• Narzędzie zabezpieczające uszczelkę powinno być na swoim miejscu ( nie powinno być pęknięte ani podarte).
• Przed odłączeniem pojemnika na gaz sprawdź, czy palniki są wygaszone. Następnie zakręć zawór na butli.
• Jeżeli ogrzewacz nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, usuń butlę z gazem oraz przechowuj
ogrzewacz w taki sposób, aby chronić płytki ceramiczne. Odczekaj do całkowiteg ostygnięcia urządzenia.

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.
• Jeżeli chcesz sprawdzić czy nie ma wycieku gazu, zrób to na otwartej przestrzeni.
• 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. Natychmiast
zakręć kurek i skontaktuj się ze sprzedawcą.

UMIESZCZENIE URZĄDZENIA
• Urządzenie musi pracować na płaskiej powierzchni. Trzymaj przynajmniej 200 cm od materiałów łatwopalnych.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA ORAZ PRZECHOWYWANIE
• Czyść urządzenie za pomocą mokrej ściereczki. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ani nie wylewaj wody na
ogrzewacz.
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.

2 Lata Gwarancji
Promienniki są przystosowane do zasilania gazem propan-butan

Rys.1

Rys.2

Dane techniczne
Model: SB-601
Rodzaj gazu: Propan-Butan
Kategoria: I3B/P
Obciążenie cieplne od Hs: 1,29kW
Znamionowy strumień gazu: 100g/h
Używać tylko z butlą gazową wielokrotnego napełniana o zaworze pionowym 3/8”



INSTRUKCJA OBSŁUGI PROMIENNIKA
GAZOWEGO SB 601

Dystrybutor

Błaszków 1s
26-220 Stąporków
tel. +41 332 42 38

email: kontakt@sun-beam.pl
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