NAVODILA ZA UPORABO PLINSKIH GRELCEV !!!
1. Po odprtju valja, ki drži plinsko jeklenko, vstavite jeklenko, priklopite regulator na gumijasto
cev in na jeklenko.
2. Odprite jeklenko in se prepričajte (z uporabo milnice), da ni nikakršnega uhajanja plina.
Nikakor in po nobenim pogojem v ta namen ne uporabljajte ognja.
3. Popolnoma odprite ventil na gorilniku v smeri urinega kazalca.
4. Počakajte par trenutkov, da pride plin po cevi in pritisnite gumb za vžig.
5. Skozi posebno krožno režo (H) na gorilniku preverite gorenje plamena in sprostite (malo
zaprite) ventil na gorilniku.

6. V primeru ne vžiga ponovite koraka 3 in 4.
7. Da bi zagotovili maksimalno moč naprave, obrnite ventil na gorilniku v smeri urinega kazalca
– v desno.
8. Da bi zagotovili minimalno moč naprave, obrnite ventil na gorilniku v levo.
9. Za izključitev naprave zaprite ventil na jeklenki. Če ste menjavali jeklenko, opravite to
operacijo stran od plamena in izvorov toplote.
10. Priporočamo, da opravite redne preglede (servise) in po potrebi zamenjate gumijasto cev.
11. Da bi se izognili nevarnosti požara naj bo naprava vedno postavljena navpično (vertikalno).

POZOR!!!
VEDNO POPOLNOMA IZKLOPITE GRELNO GOBICO IN ZAPRITE TUDI VENTIL NA JEKLENKI!!
Grelne gobice morajo biti uporabljene na prostem ali v prostorih, kjer je zagotovljena
neprestana ventilacija oziroma zadostno prezračevanje (ni primeren za pisarne ali notranjost
hiše).
Grelne gobice se lahko uporabljajo samo za ogrevanje.
Grelne gobice naj bodo postavljene vsaj dva metra od vnetljivih materialov ali snovi.
Morebitna vnetljiva pokrivala (tende) morajo biti oddaljene vsaj 1 meter od aluminijastega
pokrova.
V primeru močnega vetra priporočamo, da obtežite podstavek ali ga pritrdite na tla ter
odstranite aluminijast pokrov grelnika.
Strogo je prepovedano regulirati vijak /min/max, ker so bili nastavljeni že pri proizvajalcu.
Take ali podobne posege mora opraviti proizvajalec ali njegov pooblaščen izvajalec.
V primeru da naprava dalj časa ne obratuje, izolirajte oziroma zaščitite gorilec (npr. z uporabo
plastične vrečke). S tem se boste izognili problemom zapraševanja ali gnezdenja mrčesa, za kar
proizvajalec ne prevzema odgovornosti.
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PREDLOGI ZA BOLJŠO NAMESTITEV GRELNIH GOBIC
Vaša grelna gobica ogreva v primeru 6,5 metrov, odvisno od vremenskih pogojev, kar zadošča za
postavitev približno 5 miz. Za primer popolnega pokrivanja pa priporočamo, da svoje grelne gobice
razporedite glede na spodnjo skico.

POZOR!
Ko prvič prižgete grelno gobico lahko nastane nekoliko dima zaradi odstranitve zaščitnega premaza.
Priporočamo, da odpravite to operacijo na odprtem. Priporočljivo je tudi, da se to opravi pred
montažo aluminijastega pokrova na gorilec. Počakajte na popolno ohladitev gorilca pred ponovnim
sestavom.
Med sestavljanjem se prepričajte, da je drog ki podpira gorilec v dobrem vertikalnem položaju, zaradi
zagotavljanja stabilnosti grelne gobice.
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