
1.  Avage regulaatori klapp. Käepidemel on kaks klappi: suurem põhileegi ja väiksem süüteleegi  
   jaoks. Põletiga tööd alustades peavad mõlemad klapid olema veidi avatud. 
2.  Ärge veel käepidemele vajutage. Gaasi sisinat kuuldes süüdake põleti tulemasina või tikuga.   
   Süüteleeki saate reguleerida väikese klapi abil (+ ja -). Reguleerige süüteleeki vastavalt 
   ilmastikutingimustele (temperatuur, tuul jne).
3.  Vajutage käepidemele. Käepide lülitab põletit ümber põhileegi ja süüteleegi vahel, sellega      
   saate põhileeki reguleerida (+ ja -). 
4.  Kui mõlemad leegid on reguleeritud sobivaks, võite alustada tööd, tehes leekide vahel üm-    
   berlülitusi. Ümberlülitamine aitab piirata gaasi kasutamist. Ohutuse tagamiseks kasutage      
   udara depileerimisel ainult põhileeki ja liikumisel ainult süüteleeki.
5.  Depileerimiseks hoidke põletit mõni sekund udara all.

Tootja: Ukal Elevage Sarl

Põletiga töö alustamine:

Kruvige komplekti osad kokku, veendudes, et gaasi ei leki. Kahtluse korral kasutage lekete 
avastamiseks seebivett, spetsiaalset vedelikku või detektorit.

1.  Voolikul on üks fikseeritud ühenduspuks ja üks pöörlev ühenduspuks. Keerake pöörlev        
   ühenduspuks käepideme külge. Pöörlev ühenduspuks on eristatav väljaulatuva rõnga         
   poolest. Tähelepanu: täketega kruvidel on keere vasakule. 

2.  Enne ballooni külge kruvimist kinnitage regulaatorile konks, mille abil saate ballooni vööle    
   riputada. Tähelepanu: konks peab olema regulaatori ümber. Regulaatori ja ballooni           
   vahele jäädes võib konks ballooni kahjustada ja põhjustada lekkeid. 

3. Keerake balloon regulaatori külge. Tähelepanu: liiga kõvasti kinni keerates võite              
   blokeerida balloonis oleva ohutusventiili. Soovitus: avage regulaatori (suur) klapp ja 
   kruvige balloon selle külge. Lõpetage keeramine niipea, kui kuulete gaasi väljumist, 
   ja sulgege regulaator.

Kokkupanek:

• Ühekordselt kasutatav balloon 750 ml propaangaasiga
• Regulaator, rõhk 2 baari
• Voolik, 2 m (20 baari)
• Gaasitoru, 80 cm
• Ergonoomiline käepide 2 ventiiliga, üks põhileegi 
  ja teine süüteleegi jaoks
• Konks ballooni vööle kinnitamiseks

Põleti komponendid:

Põleti kasutab lehma udara valutuks depileerimiseks pehmet leeki, 
mis on ohutu nii loomale kui seadme kasutajale.

Kasutusjuhend

Udarakarva eemalduskomplekt
propaaniballooniga

AS Dimedium, Roheline 9, Tähtvere, Tartu 61410
Info ja tellimine: tel 800 8800, tellimused@dimedium.ee

www.dimedium.ee


