
Az Ön által vásárolt grill gázpalack használatba vételéhez és kezeléséhez kívánunk segítséget nyújtani az alábbiakban:
A gyorscsatlakozós grill gázpalack kizárólag a szettben található nyomáscsökkentővel működtethető, más típusú nyomáscsökkentőhöz 
fizikailag nem csatlakoztatható.

A nyomáscsökkentő szett tartalma:

•  1 db Reca-Cavagna típusú gyorscsatlakozós nyomáscsökkentő (üzemi nyomás: 29 mbar, teljesítmény: 1.8 kg/h) 
•  1 db flexibilis gáztömlő a gázkészülékhez (grillsütő) történő csatlakozáshoz (hosszúsága: 1.2 m)
•  1 db bilincs a gáztömlő és a nyomáscsökkentő csatlakoztatásához (gyárilag felszerelve)
•  1 db bilincs a gáztömlő gázkészülékhez történő csatlakoztatásához
•  1 db 7.0 mm-es villáskulcs
•  1 db kezelési útmutató.

Grill gázpalack üzembe helyezésének lépései:

1.  A gáztömlő szabad végét a szettben található bilinccsel rögzítse a gázkészülék (grillsütő) csatlakozási pontjához. Csatlakoztatás 
előtt kérjük olvassa el a gázkészülék használati leírását tartalmazó dokumentációt is.

2.  A grill gázpalack szelepéről távolítsa el a zsugorfóliát, majd a csatlakozóról húzza le a szelep mechanikai védelmét biztosító 
műanyag kupakot.

3.  A grill gázpalack esetében - a hagyományos, menetes szelepekkel ellentétben,- tömítőgyűrű alkalmazására nincs szükség, a gáz-
tömör csatlakozást a szelep belsejében lévő tömítések biztosítják.

4.  A nyomáscsökkentő biztonságos csatlakoztatása érdekében a grill gázpalackot helyezze egy vízszintes felületre. Ügyeljen arra, hogy 
a grill gázpalack használat során mindig függőleges helyzetben álljon!

5.  A nyomáscsökkentő csatlakoztatása előtt az elfordítható szelepnyitó csapot állítsa olyan állásba, hogy a csapon a zöld jel legyen 
felfelé. (lásd: 1. ábra) Ebben az állásban a szelep zárva van, a nyomáscsökkentő kizárólag ennél az állásnál csatlakoztatható a 
palack szelepéhez.

6.  A nyomáscsökkentőt egy határozott mozdulattal nyomja rá a szelep csonkjára, a megfelelő csatlakozást egy kattanás jelzi. (lásd: 2. ábra)

7.  A szelepet a szelepnyitó csap elforgatásával tudja megnyitni, ekkor a piros színű láng-jel legyen felül. (lásd: 3. ábra)

8.  A csap megnyitását követően ellenőrizze a csatlakozások és a gázkészülék tömörségét szivárgás ellenőrző spray vagy szappanos 
víz segítségével. Szivárgás észlelése esetén zárja el a csapot! (a zöld jel legyen felül) Amennyiben a szivárgást nem sikerül meg-
szüntetnie, kérje szakember segítségét!

9.  A nyomáscsökkentő eltávolítása: a csapot zárja el (a zöld jel legyen felül), majd a csap benyomásával a nyíllal jelzett irányba (lásd: 
4. ábra) a nyomáscsökkentő eltávolítható a szelepről. Ekkor mind a grill gázpalack szelepe, mind a nyomáscsökkentő lezár.  
(A nyomáscsökkentőt kizárólag ebben az állásában tudja a grill gázpalackról eltávolítani.)

10.  Amennyiben a grill gázpalack üres vagy üzemen kívül van helyezve, kérjük szíveskedjen a védőkupakot visszahelyezni a szelepcsonkra.

11.  A gázkészülék használata során minden esetben tartsa be a gázkészülékre vonatkozó kezelési utasításokat!

12.  Tűz, vagy rendkívüli esemény esetén értesítse tűzoltóságot a 105 vagy a 112 hívószámon!

Tájékoztatjuk, hogy a grill gázpalackot a MOL Nyrt. az eredeti  áron visszavásárolja Öntől. A grill gázpalackhoz vásárolt nyomás-
szabályzó-szett nem betétdíjas termék.
Visszavásárlás helye: a grill gázpalackot értékesítő kijelölt MOL töltőállomások. (a kijelölt töltőállomások listáját keresse a MOL honlapján)
Visszavásárlás feltételei: megfelelő esztétikai állapotú, sértetlen, ép szeleppel ellátott grill gázpalack visszavásárlását biztosítjuk. 
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