Rengaspoltin (Tuotenumero: 3274)
Huomautuksia
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia.
1. Rengaspoltinta saa käyttää vain ulkona tuulelta suojattuna. Sijoita se mahdollisimman tukevaan
asentoon pois lämmönlähteiden, syttyvien aineiden, puiden, oksien yms. läheisyydestä.
2. Suojaa poltin auringonvalolta. Älä käytä sitä sisällä tai tiloissa, joissa ilmanvaihdosta ei ole
huolehdittu.
3. Älä käytä poltinta palonaralla pinnalla (puu, linoleumi). Sijoita se mieluiten lämpöä kestävälle alustalle
(pihatiilet, sementti yms.), joka kestää vähintään 90 asteen lämpötilan.
4. Älä jätä päällä olevaa poltinta vartioimatta. Älä päästä lapsia sen lähelle, sillä osat ovat kuumia.
5. Älä siirrä poltinta sen ollessa päällä.
6. Kaasuvuodon sattuessa poltin on suljettava ja laite toimitettava huoltoon.
7. Älä etsi kaasuvuotoa liekin avulla.
8. Kiinnitä tai vaihda poltin ulkotiloissa tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto eikä liekkejä, kipinöitä tai
muita lämmönlähteitä.
Ohjeita
Rengaspoltin on suunniteltu nestekaasulle(butaani g30/propaani g31), 30mbar.
Ei saa käyttää metaanikaasulla.
1. Polttimen on oltava vähintään 50 cm:n päästä laitteesta.
2. Kumiletkun on oltava voimassa olevien säännösten mukainen. Tarkista letku säännöllisesti. Siinä ei saa olla
taipumia, murtumia tai kulumisen merkkejä. Letku on sijoitettava niin, ettei siihen kohdistu vetovoimaa, eikä se
saa koskettaa kuumia osia. Tarkista letkun käyttökunto säännöllisesti ja vaihda se ajoissa.
3. Ennen rengaspolttimen käyttöönottoa sen liittimet on tarkistettava. Jos havaitset kaasuvuodon, sulje polttimen
hana ja ota yhteys huoltoon.
4. Jos poltin on ollut pitkään käyttämättä, tarkista hanan liike ja toiminta ja ettei polttimessa tai suppiloputkessa ole
hämähäkinseittejä tai –pesiä.
5. Poltin täytyy korjauttaa vain asiantuntijaliikkeessä.
6. Poltinta ei saa muuttaa millään tavalla (esim. metaanille sopivaksi). Se on vaarallista ja aiheuttaa
takuun raukeamisen, ja valmistaja vapautuu kaikesta laitetta koskevasta vastuusta.
7. Kaasuhana on suljettava, kun poltin ei ole käytössä.
8. Jos käsittelet kuumia osia, käytä suojakäsineitä.
9. Säilytä jäähtynyttä poltinta alkuperäispakkauksessa ja varastoi se kuivassa, pölyltä suojatussa
paikassa.
Rengaspolttimen liittäminen ja vaihtaminen
Polttimen liittämiseksi kaasupulloon tarvitaan seuraavia osia, jotka eivät sisälly toimitukseen
(poikkeuksena kansalliset säännökset):
1. Kaasunpaineen säädin (30 mbar, kapasiteetti 1 – 1,5 kg/h).
2. Enintään 1,5 metriä pitkä kumiletku, joka vastaa kansallisia asetuksia.
3. 2 letkunkiinnikettä.
Toimi näin:
1. Sulje polttimen hana (5).
2. Kiinnitä säädin (2) polttimeen ja tarkista, että sinetti on hyvässä kunnossa
3. Vaihda matalapainesäädin, jos se on huonossa kunnossa tai muuten epäsopiva.
4. Varmista, että polttimen hanat ovat kiinni.
5. Liitä kumiletku toisesta päästään polttimen renkaalla varustettuun liittimeen ja toisesta päästään
matalapaineensäätimeen. Varmista kiinnitys letkunkiinnikkeillä
6. Avaa kaasupolttimen hana.
7. Tarkista kaikki kaasuliitännät. Kuplat ovat merkkinä kaasuvuodosta.
8. Keitintä saa käyttää vasta, kun mahdolliset kaasuvuodot on korjattu.

Rengaspolttimen käyttö
1. Liitä matalapaineensäädin kaasupulloon ja avaa säätimen hana.
2. Avaa polttimon hana (5) kääntämällä sitä vastapäivään.
3. Vie samalla tulitikku tai sytytin polttimolle.
4. Varmista, että polttimeen on syttynyt liekki.
5. Kun poltin on syttynyt, voit säätää liekin voimakkuutta vaikka minimiasentoon.
6. Jos liekki sammuu tahattomasti esim. tuulen tai nesteen ylikiehumisen seurauksena, sammuta
välittömästi kaasuhana ja sitten polttimen hana. Selvitä liekin sammumisen syy, ja jos kyse ei ole
laiteviasta, sytytä se uudelleen seuraamalla kohdasta 1 alkavia ohjeita.
7. Kun rengaspoltin halutaan sammuttaa, säädin käännetään OFF-asentoon.
8. Sulje polttimon kaasuhana aina käytön jälkeen.
Astioiden käyttö
Suosittelemme käyttämään astioita, joiden halkaisija on 25-50cm
1. Aseta astia ritilän päälle ja varmista, että se on kunnolla tasapainossa.
2. Varmista, ettei liekki ulotu astian reunojen ulkopuolelle.
3. Säädä liekki sopivaksi niin, ettei astiassa oleva neste kiehu yli, mikä saattaa sammuttaa liekin
kokonaan.
Huolto
1. Puhdista rengaspoltin vasta sitten, kun se on jäähtynyt.
2. Puhdista laite kostealla liinalla, joka tarvittaessa on kostutettu hankaamattomaan pesuaineeseen.
3. Pese poltin saippualla ja vedellä. Anna polttimen kuivua. Tarkista puhdistuksen jälkeen, etteivät
polttimen reiät ole tukossa.
4. Jos suppiloputki on tukossa, pura poltin ja poista tukos paineilmalla.
5. Säilytä tuote sateelta suojattuna tai pakkaa se jäähtyneenä takaisin alkuperäiseen pakkaukseensa.
Säilytä sitä kuivassa ja pölyltä suojattuna. Näin taataan tuotteen mahdollisimman pitkä käyttöikä.
Tekniset tiedot
Kaasuluokka

Nimellisteho

I3B/P(30)

5,5 kW

Kaasunpaine
mbar
30

Kaasunkulutus
381g/h

Muut tiedot:
- keittotason korkeus 17cm
- kolmijalkainen
- paino 4,16kg
- vain ulkokäyttöön
Maahantuoja/Importör: Blue Import BIM Oy

Polttimen hana (5)

Venttiili matalapainesäätimen letkulle (2)

Suppiloputki

