NAUDOJIMOSI PRIETAISAIS PORTASOL PROFESSIONAL IR PORTASOL SUPERPRO,
Pro11 INSTRUKCIJA
ĮSIDĖMĖKITE !
1.1. Portasol Professional ir Portasol SuperPro, Pro11 yra užpildomi degiomis dujomis aukštu
slėgiu – būkite atsargūs.
1.2. Nepatartina laikyti temperatūroje aukštesnėje nei +50°C bei tiesioginiuose saulės spinduliuose
ilgesnį laiką.
1.3. Nedaužykite ir nedeginkite.
1.4. Per smarki dujų srovė ar katalizerio pulsavimas raudonais pliūpsniais galimi, kai reguliatorius
per daug atsuktas, todėl uždegimo metu laikykite prietaisą toliau nuo veido ir kūno.
1.5. Nevykdykite uždegimo ar užpildymo dujomis arti atviros liepsnos ar greit užsiliepsnojančių
medžiagų.
1.6. Nedėkite apsauginio gaubtelio neįsitikinę, kad prietaisas yra išjungtas ir ataušęs.
1.7. Jei degimas nenutrūksta 30 sekundžių eigoje po išjungimo, reikia pakeisti antgalį.
1.8. Užpildymui naudokite kokybiškas dujas.
1.9. Neremontuokite šių prietaisų patys.
1.10. Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
UŽPILDYMAS
2.1. Balionėlių adapteriai paprastai nereikalingi.
2.2. Vykdant užpildymą dujomis laikykite Potasol’ą užpildymo vožtuvu aukštyn, nes dujas irgi
veikia gravitacijos jėga. Sustabdykite veiksmą, kai dujos pradeda veržtis aplinkon. Speciali vožtuvo
konstrukcija įgalina atlikti viską lengvai ir greitai.
2.3. Dujų lygis patikrinamas vizualiai pro langelį rezervuaro korpuse.(SuperPro,Pro11)
UŽDEGIMO SEKA
Naudojant Portasol Professional’ą su:
3.1. litavimo ar “karšto peilio” angaliu. Nustatykite temperatūros reguliatorių į vidurinę padėtį.
Tada, laikydami prietaisą toliau nuo veido ir kūno, įjunkite dujų tiekimo jungiklį. Laisvąja ranka
žybtelėkite uždegiklį. Keletui sekundžių pasirodys liepsna, kuri savaime užges. Prieš atlikdami
reguliavimą įsitikinkite, kad šviečia abu išėjimo portai.
3.2. pučiančio fakelo antgaliu. Nustatykite reguliatorių į vidurinę padėtį. Nukreipkite uždegiklio
kibirkštis į antgalio galą.
3.3. karšto oro antgaliu. Nustatykite reguliatorių į maksimalią padėtį. Atidenkite išėjimo portą.
Nukreipkit uždegiklio kibirkštis į jį. Jei portas švyti, dengiančiąją movą galite grąžinti į pradinę
padėtį. Po šių veiksmų prietaisas yra paruoštas darbui.
Naudojant Portasol SuperPro,Pro11
3.4. atviros liepsnos fakelui. Nuimkite antgalį ir srieginę movą. Nustatykite temperatūros
reguliatorių į vidurinę padėtį. Įjunkite dujų tiekimo jungiklį. Nykščiu truktelėkite uždegimo jungiklį
atgal t.y. rodyklės kryptimi. Neužlaikykite jungiklio grįžimo, nes dujų srautas gali užgesinti liepsną.
Po keleto bandymų įgusite.
3.5. su litavimo, “karšto peilio” ar karšto oro antgaliais. Uždėkite pasirinktą antgalį bei srieginę
movą. Nustatykite temperatūros reguliatorių į maksimalią padėtį. Įjunkite dujų tiekimo jungiklį.
Truktelėkite uždegimo jungiklį ir truputį užlaikykite keletui sekundžių, po to leiskite jam grįžti

lengvai prilaikydami tam , kad dujų srauto įsiterpimas užgesintų uždegimo liepsną, o degimo
proceso kontrolę paimtų katalizeris. Katalizerio švytėjimas reiškia, kad antgalis netrukus įkais ir
prietaisas bus parengtas darbui.
TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS
Darbinė temperatūra užduodama reguliatoriumi, esančiu dujų rezervuaro gale. Norint sureguliuoti
norimą temperatūra reikia, kad antgalis būtų deramai įkaitęs.
ANTGALIŲ KEITIMAS
Antgaliai keičiami paprasčiausiai atsukus srieginę movą, pakeitus angalį ir vėl užsukus movą.
Professional – nusukus irprisukuskitą antgalį.
ĮSPĖJIMAS !!! Įjungto prietaiso nepalikite be priežiūros!

