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P 60 topidlo
Výkon :
59 kw
Množství vzduchu : 1800 m3/h
Palivo
:
propan-butan
Spotřeba plynu : 2,7-4,6 kg/h
Hmotnost :
20 kg
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Teplovzdušná plynová topidla smí obsluhovat pouze osoba seznámená
s návodem.
Topidla jsou vhodná pro vytápění skladů, pracovních míst ve velikých
prostorách, skleníků a venkovních pracovních míst, NENÍ URČEN PRO
DOMÁCNOST.
Zařízení musí být instalováno na pevné, nehořlavé podložce.
Je zakázáno instalovat topidla v prostoru s hořlavým materiálem, hořlavými či
výbušnými plyny či prachy.
Minimální vzdálenost od zdí a ostatních předmětů je 2 metry, od hořlavých
předmětů 3 metry.
Použití agregátů v uzavřené místnosti je možné za předpokladu – nejsou-li
v prostoru přítomny osoby, musí být velikost prostoru 10x větší v m3 než je
výkon agregátu v kw. Za přítomnosti osob musí být prostor větší 30x, dále je
nutné zajistit dostatečné větrání místnosti.
Láhve na PB se smí měnit pouze v prostoru, kde není otevřený oheň.
Uvedení do provozu:
a. Připojovací hadice ani zásobníky plynu nesmí být umístěny v prostoru
tepelného dosahu topidla
b. Před jakoukoliv manipulací s topidlem se ujistěte, že je odpojen od elektrické
sítě.
c. Start – přepněte do polohy I a zkontrolujte, zda se roztočil ventilátor, otevřete
uzávěr plynu, domáčkněte ventil na hadici. Zmáčkněte tlačítko pojistného
ventilu, držte je zamáčknuté a současně aktivujte několika zamáčknutím
červeného tlačítka zapalovač.
d. Pokud po uvolnění hořák zhasne, startovací postup opakujte.
e. Nastavení tlaku plynu – otáčením kolečka regulátoru plynu proti směru hod.
ručiček provedete zvýšení výkonu, ve směru pohybu hod. ručiček výkon
snížíte.
f. Stop – nejprve uzavřete přívod plynu a následně přepněte hlavní přepínač do
polohy OFF
V případě poruchy stroje – do stroje nezasahovat, nepoškodit plomby,
neprodleně nahlásit telefonicky, nebo SMS na QT Technik vzniklý problém

V případě ztráty tohoto VNP–QT 1/2007 je nájemce povinen uhradit poplatek ve výši 100 Kč.
Vzniklé poškození, ztráty nebo odcizení neprodleně hlaste v pracovní dny (obvykle PO – PÁ od 7:00 do 17:00 hod) osobně
nebo telefonicky na 596 235 250, 736 626 938, v jinou dobu emailem info@qt.cz nebo sms zprávou na číslo 731 504 055.
Tento VNP–QT 1/2007 nenahrazuje plné znění návodu k použití, ale slouží pouze pro základní orientaci uživatele
(nájemce).
Dodržujte všeobecné i speciální bezpečnostní předpisy, které souvisí s provozem Vámi zapůjčeného nářadí a strojů.
Nejsou-li některé údaje, nebo postupy jasné, případně srozumitelné, kontaktujte firmu QT Technik spol. s r.o..
Za škody vzniklé nepochopením, popřípadě i chybami nese plnou zodpovědnost uživatel (nájemce).

