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ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

Tärkeää: Lue nämä ohjeet huolellisesti läpi ja tutustu laitteeseen ennen sen käyttöä. 
Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

1. TUOTTEEN KUVAUS
Tuotenimi:  Kaasupoltin
Malli:   D2210 / Pietsosytytys
Kaasutyyppi:  Butaani - Propaani
Kulutus:   123 g/h
Nimellislämpöteho: 1,7 kW

Tämä laite toimii butaanikaasupatruunalla, jossa on sisäkierteinen venttiili ja EN417 
keskiö. Muuntyyppisten kaasusäiliöiden liittäminen tähän laitteeseen voi olla vaarallis-
ta.

2. TÄRKEÄT VAROITUKSET KOSKIEN KAASUPOLTTIMEN KÄYTTÖÄ JA HUOLTOA
1) Käytä ainoastaan hyvin tuuletetuissa ja hyvällä ilmanvaihdolla 
olevissa tiloissa.
2) Älä muuntele laitetta. Valmistaja ei ole vastuussa ongelmista tai vahingoista johtuen:
- Laitteen virheellisestä käytöstä
- Laitteen käytönaikaisesta huolimattomuudesta
- Väärien komponenttien kiinnitys (kaasupanos, varaosat, varusteet)
3) Lue kaasupatruunaan kiinnitetyt ohjeet ennen sen liittämistä.
4) Kaasupatruuna on irrotettava ja liitettävä ulkona.
5) Varmista, että laite säilytetään lasten ulottumattomissa.
6) Älä käytä laitetta jos sen o-rengas on viallinen tai huonossa kunnossa.
7) Älä käytä laitetta jos havaitset kaasuvuotoja, jos laite on vaurioitunut tai jos se ei 
toimi oikein.
8) Jos havaitset kaasuvuotoja, aseta laite ulos ja kauas avotulesta sekä muista herkästi 
syttyvistä lähteistä ja materiaaleista. Tarkasta kaasuvuodot ulkona käyttämällä saippua-
vettä. Älä koskaan tarkasta avotulta käyttämällä.
9) Laitteen tarkoituksenmukainen ja turvallinen käyttötapa:
- Käytä tätä laitetta aina vaakasuorassa asennossa ja varmista, että myös laitteen tuki-
pinta on vaakasuorassa.
- Paras suorituskyky sekä oikea ja turvallinen liekkiteho saavutetaan välttämällä liekin 
leimahdusta polttimesta.



- Älä ravistele laitetta ennen käyttöä tai sen jälkeen.
10) Laitetta ei saa käyttää herkästi syttyvien materiaalien läheisyydessä.
11) Varmista, että kaasuventtiilin nuppi on täysin kiinni ennen kaasupatruunan liittä-
mistä tai vaihtamista.

3. PUHDISTUS
Ennen laitteen asettamista säilytykseen, varmista että kaasuventtiili on täysin kiinni ja 
laite on puhdistettu huolellisesti. Puhdistus on erittäin tärkeää mikäli laitetta ei käytetä 
pitkiin aikoihin.

4. TYÖOHJEET

a. KAASUPATRUUNAN LIITTÄMINEN TAI VAIHTO
1) Patruuna vaihdetaan ulkona, kaukana mistä tahansa syttymislähteestä kuten, avotu-
lesta, kipinöistä, sähköpaloista sekä muista ihmisistä.
2) Varmistam että säiliö on tyhjä ennen sen vaihtamista (ravistele kuullaksesi, onko 
säiliössä nestettä).
3) Sulje laitteen venttiili huolellisesti.
4) Varmista, että o-rengas on hyvässä kunnossa.

5) Tarkasta tiivisteiden kunto ennen uuden patruunan liittämistä laitteeseen.
6) Kierrä tyhjä patruuna irti laitteesta.

O-rengas on kunnossa O-rengas on kadonnut O-rengas on vaurioitunut



7) Kierrä uusi patruuna laitteeseen.

b. KAASUPOLTTIMEN SYTYTYS
1) Varmista ettei kaasuvuotoja ole.
2) Sytytä tulitikku ja laita se polttimen lähelle. Avaa kaasuventtiiliä hitaasti kunnes 
poltin syttyy.
3) Säädä liekkitehoa avaamalla tai sulkemalla kaasuventtiilin nuppia.
4) Liekin soihtumainen muoto voi esiintyä lämmityksen aikana tai laitteen liikuttami-
sen aikana.

c. KAASUPOLTTIMEN SAMMUTUS
Sammuta kaasupoltin sulkemalla kaasuventtiilin nuppi. Varmista, että se on täysin 
kiinni. Odota laitteen käytön jälkeen että kaasupoltin on jäähtynyt kauttaaltaan.

d. TEHON SÄÄTÖ

 
HUOMIO! käsiteltävät osat voivat olla erittäin kuumia.
Pidä pienet lapset kaukana laitteesta.

5. HUOLTO
Mikä laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys jälleenmyyjääsi tai lähimpään huoltoliikkee-
seen. 
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