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955 Laboratorní kahan
VAROVÁNÍ

Je naprosto nezbytné, abyste se seznámili s tímto návodem. Chybnou manipulací můžete způsobit požár, popáleniny. Uchovejte návod pro budoucí
použití

Nepoužívejte kahan v přítomnosti dětí nebo zvířat. Nikdy nenechávejte toto zařízení, pokud je v provozu, bez dozoru. Skladujte na suchém a větraném
místě, udržujte kahan mimo dosah dětí.

Před připojením plynové kartuše ke kahanu si důkladně přečtěte pokyny pro její použití.

Zajistěte, aby byly všechny spoje řádně zkontrolovány. Zkontrolujte, zda je plynová hadice nepoškozená.

Nikdy nepoužívejte kahan, pokud je poškozen.

Při výměně plynové kartuše a během provozu nikdy nekuřte.

Varování! Zabraňte přehřátí plynové láhve a hadice.

Pokud nastane nějaký provozní problém, obraťte se, prosím, na kvalifikované servisní středisko.

Po ukončení práce s kahanem uzavřete přívod plynu.

Nikdy nezasahujte do továrního nastavení přístroje. Jakýkoli zásah do zařízení může být nebezpečný.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím .

Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů.

Nepokládejte zařízení na hořlavý podklad a nenechávejte jej v blízkosti hořlavých a vznětlivých materiálů.

Pracujte v dobře větraném prostoru

Po ukončení práce a před každou kontrolou nechte kahan vychladnout.

Při práci s přístrojem dbejte bezpečnostních pokynů, jakékoli rozptýlení může způsobit vážné zranění. Hrozí nebezpečí popálení plamenem.

Pří práci používejte ochranné brýle, rukavice a jiné ochranné prostředky. Nepoužívejte zařízení, pokud je znečištěno.

Nevdechujte výpary produkované spalováním

Udržujte vlasy, oblečení a rukavice v dostatečné vzdálenosti od plamene.

Pokud zpozorujete únik plynu (vůně plynu), ihned vezměte kahan do venkovních prostor a bez přítomnosti plamene vyzkoušejte jeho těsnost.
Používejte pouze mýdlový roztok.

Varování! Zařízení obsahuje extrémně hořlavý plyn pod tlakem.

Neobracejte kahan proti tváři, končetinám, oděvu a hořlavým materiálům.

Zařízení obsahuje extrémně hořlavý plyn pod tlakem. Nidky nevystavujte kahan teplotám na 40°C nebo přímému slunci. Nikdy nádobu nepropichujte,
nevhazujte do ohně. Výměnu plynové nádoby provádějte pouze, pokud je kahan zcela vychladlý.

Používejte pouze nádoby s propanem nebo propan/butanem. Nikdy je znovu neplňte.

Je-li plynová nádoba připojena ke studenému kahanu, může dojít ke změně barvy planeme. Tento stav je dočasný.
NÁVOD
1) Ujistěte se, že kohout pro přívod plynu k hořáku je pevně uzavřen.
2) Připojte hadici k hořáku pomocí vhodných klíčů. Mějte na paměti, závit je levý.
3) Před vložením plynové nádoby zkontrolujte, zda je kohout pro přívod plynu pevně uzavřen.
4) Odšroubujete barevnou základnu od vrchní části kahanu.
5) Do barevné základny vložte plynovou nádobu pouze značky Kemper / Plein Air (1120S, PL707, 1121F, PL880). Ujistěte se, že
je plynová nádoba umístěna ve středu základny hořáku.
6) Ujistěte se, že kohout hořáku je správně utažen a není poškozen.
7) Našroubujte barevnou základnu na horní část hořáku. Dbejte, prosím, aby byl hořák umístěn na rovném a stabilním
povrchu.
8) V případě výměny kartuše, opakujte operaci od bodu 5 do bodu 8. Vždy se ujistěte, že je kartuše prázdná.
9) Utáhněte základnu k horní části hořáku a zkontrolujte těsnění mezi kartuší a kohoutem.
10) Neoddělujte základnu od horní části hořáku, není-li plynová kartuše zcela prázdná.
11) Kontrolu těsnění kontrolujte vhodným sprejem pro únik plynu (1726 Ekologický detektor úniku plynu)
12) Pokud zjistíte jakýkoli únik plynu, uzavřete kohout pro přívod plynu a znovu zkontrolujte těsnění. Pokud problémy nezmizí,
kontaktujte svého prodejce.
13) Zcela oteřete kohout kazety ve směru hodinových ručiček.
14) Pootevřete (1/2 otáčky) ventil hořáku ve směru hodinových ručiček a přiložte plamen k ústí hořáku. Postupujte opatrně.
15) Pro maximální výkon hořáku otevřete ventil na maximum.
16) Dbejte, aby hořák byl ve svislé poloze. Nikdy jím neotáčejte ani jinak nemanipulujte, zabráníte tak uniku zkapalněného plynu.
17) Po ukončení práce s hořákem uzavřete ventil hořáku
Pomocný návod pro instalaci kartuše:*
1. ujistěte se, že regulační ventil je v pozici zavřeno
2. odšroubujte držák kartuše
3. plynovou kartuši 1120S nebo 1121F vložte do držáku kartuše, ujistěte se, že kartuše je stabilně umístěna v patřičném osazení
4. našroubujte zpět k přístroji, po dotažení dojde k propíchnutí propichovací kartuše 1120S, u kartuše 1121F propichovací jehla protlačí ventil této
závitové kartuše
*Kartuše 1121F se do přístroje nešroubuje, závit kartuše je pro tento přístroj bezpředmětný. Postupujte dle pomocného návodu bod 1-4.

Dovozce a servis pro ČR:
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info@walkover.it - www.kempergroup.it
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