Lampa 2269 PRIMUS MIMER LANTERN
Instrukcja obsługi
UWAGA: Przeczytaj tę instrukcję uważnie i zapoznaj się
z produktem przed podłączeniem lampy do kartusza z gazem.
Przeglądaj instrukcję regularnie, aby nie zapomnieć zawartych w niej
wskazówek. Zachowaj instrukcję na przyszłość.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie zużywa tlen, zapewnij dostateczną
wentylację (tlen). Aby uniknąć zagrożenia dla życia nie stosuj
urządzenia w niewentylowanej przestrzeni. Jeżeli więcej urządzeń
gazowych lub czynności wykorzystujących gaz ma miejsce w pobliżu
należy zapewnić dodatkową wentylację. Zalecane tylko do użytku
na otwartej przestrzeni.
I.

Wprowadzenie:
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowania
z gazem propan-butan mix w kartuszach firmy PRIMUS 2202,2206,
2207.
2. Używaj tylko kartuszy firmy Primus. Próby podłączenia innego
rodzaju pojemnika z gazem mogą okazać się niebezpieczne.
3. Zużycie gazu: 35g/h, 1,2 oz/h, 0,48kW, butanu pod ciśnieniem 1 bara.
4. Wielkość i rodzaj dyszy: 0,14 mm, (732100).
5. Urządzenie spełnia wymagania norm EN 521.
II.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa (rys.1)
1. Przed podłączeniem kartusza upewnij się, że uszczelka (1) znajduje
się na swoim miejscu i nie jest zużyta.
2. Upewnij się, że przestrzeń, w której będziesz używać lampy ma
dostateczną wentylację. UWAGA! Zaleca się używanie tylko na
otwartej przestrzeni.
3. Urządzenie musi być ustawione na płaskiej, poziomej powierzchni.
4. Upewnij się, że w pobliżu nie ma materiałów łatwopalnych - patrz
pkt.5.6.
5. Zawsze zmieniaj lub podłączaj kartusz z gazem w bezpiecznym
miejscu, wyłącznie na otwartej przestrzeni, z dala od źródeł zapłonu
jak otwarty ogień, iskra elektryczna, kominek elektryczny oraz z dala
od innych ludzi.
6. Jeśli musisz sprawdzić prawidłowość podłączenia zawsze rób to na
zewnątrz. Nigdy nie sprawdzaj szczelności przy pomocy otwartego
płomienia. Użyj na przykład wody z mydłem.
7. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonymi lub zużytymi
uszczelkami, również nigdy nie używaj urządzenia uszkodzonego,
nieszczelnego lub źle funkcjonującego.
8. Nigdy nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.
III. Użytkowanie urządzenia
1. Uważaj, aby nie dotykać gorących części w trakcie użytkowania, ani
po jego zakończeniu.
2. Przechowywanie: Zawsze odłączaj kartusz od lampy, gdy nie jest ona
używana. Przechowuj w suchym, bezpiecznym miejscu z dala od
źródeł ciepła.
3. Nie używaj lampy w niewłaściwy sposób lub niezgodnie
z jej przeznaczeniem.
4. Posługuj się urządzeniem ostrożnie. Nie wolno go upuścić.
IV. Zamontowanie lampy (rys.2)
1. Upewnij się, że pokrętło (2) znajduje się w pozycji zamknietej “off”
(przekręcone całkowicie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara).
2. Podczas podłączania trzymaj kartusz (3) w pozycji pionowej.
3. Umieść zawór bezpośrednio na szczycie kartusza, jak jest pokazane na
rys. 2.
4. Ostrożnie dokręć kartusz do zaworu do momentu kiedy dotknie
uszczelkę (O-ring) na zaworze. Upewnij się, że połączenie jest
szczelne. UWAGA! Zawór musi być przykęcony wyłącznie ręka. Nie
używaj zbyt wiele siły, bo możesz zniszczyć zawór.
5. Upewnij się, że urządzenie jest uszczelnione. Jeśli musisz sprawdzić
prawidłowość podłączenia zawsze rób to na zewnątrz. Nigdy nie
sprawdzaj szczelności przy pomocy otwartego płomienia. Używaj
wyłącznie ciepłej wody z mydłem, smarując nią miejsca połączeń.
Jakakolwiek nieszczelność ujawni się w postaci bąbelków wokół
miejsca nieszczelnego. Jeśli masz wątpliwości albo czujesz lub
słyszysz gaz nie próbuj zapalać lampy. Odkręć kartusz i skontaktuj się
ze swoim sprzedawcą.
6. Wstępne spalanie tekstylnej osłony żarnika przed pierwszym użyciem
lampy: zdejmij wieczko i klosz lampy. Upewnij się, że osłona (6)
żarnika jest umieszczona w wyżłobieniach (7) tuby żarnika (4), to
znaczy biały koniec osłony znajduje się w dolnym wyżłobieniu, a
zielony koniec w górnym wyżłobieniu tuby. Upewnij się, czy osłona
nie jest nigdzie podarta lub przetarta. Nigdy nie używaj uszkodzonej
osłony. Zapal ją przy pomocy zapałek lub zapalniczki. Osłona musi
się spalać około minuty, aż utworzy się w kształcie "jajka".
1.

7.

Otwórz dopływ gazu odkręcając pokrętło (2) i ponownie zapal osłone
żarnika. Osłona będzie się spalać aż uformuje się odpowiedni kształt i
światło stanie się mocniejsze. Po spaleniu tekstylnej osłony żarnika
zamknij dopływ gazu i nałóż z powrotem klosz lampy i wieczko.
8. Teraz lampa jest gotowa do użytku.
UWAGA: osłona po spaleniu jest bardzo krucha. Uważaj, aby jej nie
dotykać ani nie zniszczyć w inny sposób. Nie używaj lampy z
uszkodzoną osłoną żarnika, ponieważ może to spowodować pęknięcie
klosza. O zapasowe osłony pytaj u swojego sprzedawcy.
V.
Obsługa urządzenia
1. Zawsze używaj urządzenia na stabilnej, poziomej powierzchni.
2. Odkręć całkowicie pokrętło (2) przeciwnie z kierunkiem wskazówek
zegara i równocześnie rozpal żarnik (4).
3. Wyreguluj wielkość płomienia obracając pokrętło(2).
4. Po zapaleniu pozostaw lampę w pozycji pionowej i nie przenoś jej
w inne miejsce. Płomień może migotać i wybuchać, jeśli urządzenie
nie jest jeszcze dobrze rozgrzane lub było przenoszone nieuważnie.
5. Po użyciu upewnij się, że zawór jest całkowicie zamknięty (pokrętło
w pozycji “off”’ zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara).
6. Składany uchwyt do przenoszenia. Wieszając lampę pod sufitem lub
w podobny sposób zachowaj odpowiednią odległość od materiałów
łatwopalnych, przynajmniej 200 mm nad lampą. Te odległości muszą
być przestrzegane, aby uniknąć ryzyka pożaru.
VI. Zmiana kartusza
1.
Zamknij całkowicie zawór. Upewnij się, że płomień całkowicie
wygasł i nie ma żadnego innego ognia w pobliżu. Wynieś urządzenie
na zewnątrz z dala od innych osób. Odkręć kartusz od zaworu i
wymień uszczelkę (o-ring), jeśli jest uszkodzona lub zużyta.
2.
Ponownie zamontuj jak to opisano w pkt. IV.
VII. Konserwacja
1. Jeśli ciśnienie gazu spada lub gaz nie zapala się, sprawdź czy gaz jest
jeszcze w kartuszu (3). Jeśli jest, to znaczy, że dysza (10) może być
zablokowana.
Oczyść dyszę:
2. Całkowicie przekręć pokrętło (2) do pozycji “off” i odkręć kartusz
(3).
3. Zdejmij wieczko lampy i klosz. Zdejmij żarnik (4) przy pomocy
płaskich kombinerek, przesuwając go ruchem wahadłowym aż do
zsunięcia.
4. Uważaj, aby nie uszkodzić żarnika, nie używaj siły.
5. Odkręć podstawę żarnika (19) używając klucza 12mm oraz dyszę (10)
używając klucza 6mm lub oryginalnego klucza do dyszy firmy
PRIMUS (720610).
6. Wyczyść dyszę przedmuchując mały otwór w przedniej części. Nie
używaj żadnego rodzaju szpilek i tym podobnych narzędzi, ponieważ
możesz uszkodzić otwór i urządzenie przestanie być bezpieczne.
7. Z powrotem nałóż dyszę, dokręć dokładnie i upewnij się, że
uszczelnia gaz. Ponownie podłącz kartusz zgodnie z opisem w pkt.IV.
Dla pewności sprawdź podłączenie przy pomocy wody z mydłem.
Jeśli pojawią się bąbelki to znaczy, że połączenie nie zostało
wykonane dokładnie.
8. Ponownie przykręć żarnik i dalej postępuj jak opisano
w pkt. IV.6.
VIII. Standardowa obsługa i konserwacja
1. Zawsze sprawdzaj czy uszczelka O-ring została założona i czy jest w
dobrym stanie. Kontroluj to za każdym razem, gdy montujesz
urządzenie. Jeśli uszczelka jest zniszczona lub zużyta, wymień ją na
nową.
2. Nowe uszczelki są dostępne u twojego sprzedawcy.
IX. Naprawy
1. Jeśli nie możesz usunąć jakiejś wady korzystając z niniejszych
wskazówek, zwróć urządzenie do swojego sprzedawcy.
2. Nigdy nie próbuj innego rodzaju napraw ani konserwacji.
3. Nigdy nie modyfikuj urządzenia. To może sprawić, że urządzenie
przestanie być bezpieczne i utracisz gwarancję.
4. PRIMUS AB oraz PPH Konimpex-Plus Sp. z o.o. nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania
produktów firmy PRIMUS niezgodnie z przeznaczeniem lub
niezgodnie z instrukcją obsługi.
X.
Części zapasowe i dodatkowe wyposażenie
1. Używaj tylko firmowych części zamiennych PRIMUS-a. Zachowaj
ostrożność przy podłączaniu dodatkowych elementów. Unikaj
dotykania gorących części.
2. Wymiana kartusza: używaj tylko kartusza PowerGas LP
(Propan/Butan mix) 2202, 2206, 2207 firmy PRIMUS.
3. Części zamienne: dysza 732100, uszczelka 888506, osłona żarnika
730800, klosz lampy 720630.
4. Jeśli masz jakieś trudności w zakupieniu kartusza, części zamiennych
czy dodatkowego wyposażenia skontaktuj się z wyłącznym
dystrybutorem firmy PRIMUS w Polsce: PPH Konimpex-Plus Sp. z
o.o. 62-510 Konin, ul. Kilińskiego 1, tel. 63 2497649,fax 63 2497640

