ARZĂTOR LASERBRENNER 60
INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZARE ŞI INTREŢINERE
ATENŢIE
Citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni inainte de
folosirea aparatului şi păstraţi-le pentru uz viitor.
Instrucţiunile conţin toate informaţiile necesare
pentru a corecta folosirea aparatului astfel incât să se
evite pericolele şi daunele. OXYTURBO nu va fi
responsabilă pentru orice fel de pagubă datorată
nefolosirii necorespunzătoare a aparatului sau de
modificări neautorizate ale acestuia.
PĂRŢILE COMPONENTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Robinet butelie
Garnitură
Regulator de inaltă presiune
Furtun flexibil cu piuliţe de racord G 3/8” st.
Mâner cu economizor
Buton de reglare a gazului
Ajutaj incorporat in mâner
Suport tip cârlig
Tija tub de prelungire 600mm
Arzător cu diametrul 60mm
Ajutaj

DATE TEHNICE
Temperatura maximă de lucru: 1.800°C
Diametru duza arzător: 1,45 mm
Consum minim de gaz: 2.0 kg/h
Consum maxim de gaz: 4.3 kg/h
Piuliţele de cuplare de la capatul furtunului flexibil
au filetul pe stânga de G 3/8” .
CODURI
A. Tipul de gaz
B. Diametrul duzei de ardere
C. Tipul ajutajului de ardere
D. Consumul maxim
E. Cod de fabricaţie
1. ALIMENTAREA CU GAZ
Acest aparat trebuie alimentat numai de la butelii cu gaz
de tip GPL care necesită o presiune maxima de 2.5bar,
6 kg/h.
AVERTISMENT !
Există posibilitatea schimbării buteliei de gaz LPG chiar
dacă aceasta nu a fost golită complet sau dacă unealta
este prevazută cu regulator de presiune.
Utilizarea unei butelii de gaz cu diametrul racordului
regulatorului diferit faţă de cel inscripţionat este
periculoasă. Umplerea buteliei de gaz trebuie să fie
facută de către centre specializate in distribuirea gazului.

!

Utilizaţi arzătorul numai in aer liber.
Folosirea altor tipuri de butelii poate fi periculoasă.
Utilizaţi butelia de gaz numai in pozitie verticală
pentru a evita căderea accidentală a acesteia.
Nu fumaţi in timpul inlocuirii buteliei de gaz.
2. FOLOSIREA ARZĂTORULUI
2.1 Montarea arzătorului
Prindeţi tubul prelungitor (9) de mâner (5) prin
inşurubare şi strângeţi piuliţa cu ajutorul unei chei.
Fixaţi cârligul (8) pe tija de prelungire (vezi figurile
1,2,3)
Inşurubaţi arzătorul (10) la capătul tijei tubului de
prelungire (9) si strângeţi cu o cheie.
Cuplaţi un capăt al furtunului flexibil (4) de mânerul
(5) si celălalt capăt la regulatorul buteliei de gaz.
2.2 Cuplarea la butelie
Asiguraţi-vă că robinetul de reglare al buteliei (1) este
inchis.
Inlocuiţi garnitura (2) dacă este deteriorată sau dacă
lipseşte (vezi figura, 5/3)
Cuplaţi intregul ansamblu la robinetul buteliei (1)
strângând piuliţa regulatorului cu ajutorul unei chei.
Verificaţi garnitura (vezi figura, 5/2)
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PRECAUŢII
Inlocuirea sau montarea buteliei trebuie făcute in
aer liber sau intr-o zonă bine aerisită, departe de
materiale sau substanţe inflamabile şi de surse
de căldură precum flăcări deschise, ţigări aprinse,
etc. şi departe de persoane şi animale. Asiguraţi-vă
ca butelia să fie goală inainte de a o inlocui.
Nu folosiţi aparatul dacă garnitura (2) este defectă
sau lipseşte (vezi figura, 5/3).
3. INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE
3.1 APRINDEREA
Rotiţi butonul regulatorului de gaz a buteliei
(1) in sens invers acelor de ceasornic.
Rotiţi butonul de reglare a gazului de pe mânerul
(6) o tură completă in sens invers acelor de ceas.
Aprindeţi imediat gazul la arzător folosind un
chibrit sau o brichetă.
3.2 REGLAREA
Flacăra se reglează prin apăsarea uşoară a
economizorului aflat pe mâner până ajunge la
debitul maxim.
3.3 STINGEREA
Inchideţi robinetul buteliei (1) prin rotirea lui in sens
orar. Lăsaţi flacăra să se stingă complet.
Inchideţi robinetul de pe mâner (6) prin rotirea lui in
sens orar.

AVERTISMENT !
!
Arzătorul trebuie să fie folosit in spaţii bine aerisite şi
la distanţă faţă de materiale sau substanţe
inflamabile. Pericol de producere a incendiilor! Este
periculoasă utilizarea arzătorului dacă prezinta
defecte sau funcţionează incorect. In cazul apariţiei
problemelor in alimentarea cu gaz verificaţi dacă
butelia are gaz (vezi figura, 5/4) si dacă da, atunci
problema poate fi rezolvată prin curăţarea ajutajului
din maner (vezi figura, 5/5). Nu lăsaţi arzătorul
nesupravegheat atunci cand are flacăra aprinsă.
Niciodată nu lasaţi jos arzătorul atunci cand acesta
are flacăra deschisă (păstraţi o distanţă minima de
10cm faţă de obiectele din jur). Utilizaţi arzătorul
inclinat inspre partea de jos (la un unghi de maxim
45°) si la distanţă faţa de oameni sau animale.
Inlocuiţi imediat furtunul flexibil (4) in cazul in care
acesta are crapaturi, este deteriorat sau prezintă alte
defecte. Evitaţi răsucirea sau supraincălzirea
furtunului flexibil (4). In timpul lucrului, unele
părţi ale aparatului ajung la o temperatură foarte
ridicată, aşa că după stingerea flăcării lăsaţi
arzătorul să se răcească inainte de a-l depozita.
Atenţie! După terminarea lucrului cu arzătorul există
posibilitatea rămânerii de gaz in interiorul furtunului
flexibil si atunci flacăra se va menţine aprinsă pentru
o perioadă scurtă de timp.
4. DEPOZITAREA ARZĂTORULUI
După terminarea lucrului, decuplaţi arzătorul de la
butelia cu gaz (vezi figura, 3/4)
- Depozitaţi arzătorul impreună cu butelia intr-un loc
rece, uscat şi bine aerisit.
AVERTISMENT
- Protejaţi butelia de acţiunea directă a razelor solare.
- Nu expuneţi arzătorul la temperaturi mai ridicate
de 50° C.
- Nu lăsaţi arzătorul la indemâna copiilor.
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5. INTRETINEREA ARZĂTORULUI
Efectuaţi operaţii de reparaţie sau de intreţinere
numai in următoarele cazuri:
Utilizaţi numai piese de schimb şi accesorii
originale marca OXYTURBO.
Piesele de schimb originale sunt disponibile la
magazinul de unde aţi cumpărat arzătorul.
Dacă apar defecţiuni care nu pot fi reparate
urmărind aceste instrucţiuni, returnaţi arzătorul
magazinului de unde l-aţi cumpărat.

5.1 SCURGERI DE GAZ
Dacă apar scurgeri de gaz (miros de gaz), inchideţi
robinetul regulatorului de la butelie si reglaţi debitul
gazului prin rotirea butonului de la maner. Scoateţi
imediat arzătorul intr-o zonă bine aerisită, departe de
surse de căldură, unde va fi posibilă controlarea
garniturii.
5.2 CONTROLAREA GARNITURII
Pentru a controla garnitura, lucraţi in aer liber şi nu
folosiţi niciodată o flacără: trebuie folosită apă cu
săpun sau soluţii special destinate pentru detectarea
scurgerilor de gaz (Gascontrol cod 405020).
Stropiţi soluţia de detectare a scurgerilor de gaz pe
zona care trebuie controlată.
Scurgerile de gaz sunt detectate prin apariţia bulelor de
aer sau a spumei.
5.3 INLOCUIREA GARNITURII
Scoateţi vechea garnitură din locaşul ei.
Puneţi noua garnitură in locaşul ei apăsând pe
marginile ei cu o şurubelniţă cu vârf lat fiind atenţi să
nu o deterioraţi.
5.4 CONTROLAREA NIVELULUI DE
INCĂRCARE A GAZULUI IN BUTELIE
Detaşaţi butelia de arzător (vezi figura, 3/4).
Scuturaţi butelia pentru a controla zgomotul produs
de gazul lichid aflat inăuntru astfel incât să se audă.
5.5 CURĂŢAREA AJUTAJULUI
Demontaţi ajutajul (7/11) din locaşul lui
folosind o cheie hexagonală cu deschiderea de
7mm.
Curăţaţi ajutajul (7/11) suflând aer in orificiul lui.
Asamblaţi ajutajul prin strângerea lui completă.
Controlaţi garnitura (vezi figura, 2).
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PRECAUŢII
Nu folosiţi ace sau cuie pentru curăţarea
ajutajului (7/11) doarece s-ar putea deteriora
şi folosirea aparatului ar deveni periculoasă.
Dacă ajutajul nu poate fi desfundat, inlocuiţi-l.
N.B. Unele detalii ilustrate prin scheme pot diferi faţă
de aparatul care se află in posesia d-voastră.
Producătorul işi rezervă dreptul de a modifica
propriile produse fără o prealabilă avertizare.
GARANTIA ACORDATA: 12 LUNI
Garantia se refera la viciile de fabricaţie si de material.
Defectele de garantie se vor soluţiona prin inlocuirea
produsului sau a componentei cu defect de garantie dupa
constatarea la un CENTRU SERVICE AUTORIZAT
PARTENER.

