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1 Εισαγωγή 

 

Ο Tube προορίζεται μόνο για χρήση εκτός 
σπιτιού. 
Συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τον 
οδηγό εγκατάστασης και το εγχειρίδιο 
χρήστη. 
Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις 
οδηγίες για τις Ευρωπαϊκές συσκευές αερίου 
(Οδηγία Συσκευών Αερίου) και φέρει το σήμα 
CE. 
 

2 Οδηγίες ασφαλείας 

 Ο Tube πρέπει να τοποθετείται και να 
ελέγχεται ετησίως σύμφωνα με αυτές 
τις οδηγίες εγκατάστασης και τους 
ισχύοντες εθνικούς και τοπικούς 
Κανονισμούς Ασφαλείας Αερίων 
(Εγκατάσταση και Χρήση). 

 Ελέγξτε αν τα δεδομένα στην πλάκα 
εγγραφής συμφωνούν με τον τοπικό 
τύπο οικιακών αερίων και πίεσης. 

 Ο υπεύθυνος εγκατάστασης δεν 
επιτρέπεται να αλλάζει αυτές τις 
ρυθμίσεις ή την κατασκευή Του Tube ! 

 Την πρώτη φορά που ενεργοποιείται 
Ο Tube, λειτουργείστε τον στη 
μέγιστη τιμή για ορισμένες ώρες ώστε 
να ρυθμιστεί η επικάλυψη λάκας. 

 Ο Tube προορίζεται μόνο για χρήση 
εκτός σπιτιού. 

 Μην μετακινείτε Τον Tube όταν 
βρίσκεται σε χρήση. 

 Ο Tube έχει σχεδιαστεί για 
ατμοσφαιρικούς σκοπούς και σκοπούς 
θέρμανσης. Αυτό σημαίνει ότι η 
επιφάνεια Του Tube, 
συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού, 
μπορεί να ζεσταθεί υπερβολικά 
(περισσότερο από 100 °C). Με 
εξαίρεση το κάτω μέρος Του Tube και 
των χειριστηρίων. 

 Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά σε 
απόσταση 0.5 m από Τον Tube. 

 Όταν χρησιμοποιείται Ο Tube, δεν 
πρέπει να εκτίθεται σε βροχή. 

 Αν δεν χρησιμοποιείται Ο Tube, 
καλύψτε τον με το παρεχόμενο 
κάλυμμα. 

 Αφήστε Τον Tube να κρυώσει πριν 
τοποθετήσετε το κάλυμμα. 

 Αν χρησιμοποιηθεί Ο Tube για αρκετό 
χρονικό διάστημα, συνιστούμε να τον 
αποθηκεύσετε σε εσωτερικό χώρο. 

 Σημείωση: η φθορά στη λάκα θα 
προκαλέσει διάβρωση. 

 

2.1 Συμβουλές για ασφαλή χρήση των 
μπουκαλών αερίου 

 Οι μπουκάλες αερίου πρέπει να 
τοποθετούνται πάντα σε όρθια θέση, 
όταν χρησιμοποιούνται αλλά και κατά 
τη μεταφορά τους. 

 Μην τοποθετείτε ποτέ πηγή φλόγας ή 
αντικείμενο που καίγεται κοντά στην 
μπουκάλα αερίου κατά την 
εγκατάσταση. 

 Εντοπίστε διαρροές με κάποια 
βούρτσα, απορρυπαντικό πιάτων και 
νερό. Αν αναπτυχθούν φουσκάλες 
τότε ξέρετε ότι υπάρχει διαρροή. 

 Χρησιμοποιείτε πάντα ρυθμιστή πίεσης 
ανάμεσα στη μπουκάλα και τη 
συσκευή. Αντικαθιστάτε τον ρυθμιστή 
πίεσης κάθε 5 χρόνια. 

 Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους 
σωλήνες σύνδεσης αερίου. 
Αντικαθιστάτε αυτούς τους σωλήνες 
κάθε δύο χρόνια. 

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντα σωστή 
εξαέρωση. 

 Κλείνετε την μπουκάλα αερίου αν δεν 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή. 

 Αφήστε την πλήρωση των μπουκαλών 
αερίου στα χέρια εγκεκριμένου 
σταθμού πλήρωσης κυλίνδρου αερίου. 

 

3 Απαιτήσεις εγκατάστασης 

3.1 Τοποθέτηση Του Tube 

Η συσκευή παρέχεται με έναν "Διακόπτη 
κλίσης". Αυτός ο διακόπτης απενεργοποιείται 
όταν πέφτει η συσκευή 
 

 Τοποθετήστε Τον Tube έξω σε μια 
επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. 

 Αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 
0.5 m πίσω από Τον Tube για τη 
λειτουργία των χειριστηρίων. 

3.2 Μπουκάλα αερίου και σύνδεση 

Φυσικό αέριο: 
 Η σύνδεση αερίου πρέπει να 

συμμορφώνεται με τις τοπικές 
ισχύουσες Οδηγίες. 

 Χρησιμοποιείτε αλυσίδα 
σταθεροποίησης. Αυτή θα κρατήσει 
Τον Tube σταθερό και θα αποτρέψει 
τη φθορά στον εύκαμπτο Tube. 

Προπάνιο: 
 Η σύνδεση αερίου πρέπει να 

συμμορφώνεται με τις τοπικές 
ισχύουσες Οδηγίες. 

 Η μπουκάλα αερίου πρέπει να 
τοποθετηθεί σε μέρος κάτω από τον 
καυστήρα. (Βλ. εικ. 1.1 C ) 
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3.3 Μετακινήστε τη συσκευή 

 

Χρησιμοποιείστε το παρεχόμενο χερούλι αν 
θέλετε να μετακινήσετε τον Tube (βλ. Εικόνα 
1.7) 
 • Ασφαλίστε με τη χρήση της παρεχόμενης 
ακίδας. 
 • Απενεργοποιήστε τον Tube 
 

4 Οδηγός εγκατάστασης 

4.1 παρέχεται 

Αφαιρέστε την πίσω επιτοίχια πλάκα και τα 
χαλαρά μέρη από το κάλυμμα και ελέγξτε Τον 
Tube για πιθανές φθορές κατά τη μεταφορά. 
(Αναφέρετε τέτοιου είδους φθορές στον 
προμηθευτή σας.) 
Θα βρείτε: 
 

1. Εγχειρίδιο οδηγιών 

2. κάλυμμα  
 
Δεν παρέχεται : 

1. Μπουκάλα αερίου  
2. Εγκεκριμένος Tube αερίου με 

ρυθμιστή πίεσης …..  mbar. (Βλ. 
τις Τεχνικές προδιαγραφές για τη 
σωστή πίεση) 

3. Αλυσίδα ασφαλείας. 

4.2  Σύνδεση αερίου 

Λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις εγκατάστασης. 
(κεφάλαιο 3) 
 
Μπουκάλα προπανίου:  

 Ανοίξτε τον χώρο της μπουκάλας 
αερίου αφαιρώντας της πλάκα 
πρόσβασης (βλ. εικ. 1.1 B ) 

 Τοποθετήστε τον Tube αερίου στον 
ρυθμιστή πίεσης με έναν σφιγκτήρας 
Tube. 

 Τοποθετήστε το άλλο άκρο με τον ίδιο 
τρόπο στην σπειρωμένη υποδοχή που 
βρίσκεται στην τάπα του χειριστηρίου 
αερίου. (βλ. εικ. 1.3) 

 Αφαιρέστε τη στεγανοποίηση που 
βρίσκεται στη μπουκάλα αερίου. 

 Συνδέστε τον ρυθμιστή πίεσης στην 
μπουκάλα αερίου. 

 Ελέγξτε ολόκληρη τη σύνδεση αερίου 
για διαρροές. 

 Τώρα, τοποθετήστε την μπουκάλα 
αερίου στο χώρο και ασφαλίστε την 
με το λουρί. (βλ. εικ. 1.1 C ) 

 Τώρα μπορείτε να ανοίξετε τη 
μπουκάλα αερίου. 

 
Φυσικό αέριο: 

 Βεβαιωθείτε ότι η εσοχή αερίου είναι 
εύκολα προσβάσιμη στο εξωτερικό 
Του Tube. 

 Χρησιμοποιείτε αλυσίδα 
σταθεροποίησης. Με αυτόν τον τρόπο 
θα κρατηθεί Ο Tube σταθερός και θα 
αποφευχθεί η φθορά στον ευέλικτο 
Tube. Για τη συναρμολόγηση μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τις οπές στο κάτω 
μέρος της πλάκας. 

 Αποσυνδέστε Τον Tube αν σχεδιάζετε 
να μετακινήσετε Τον Tube. 

 

4.3 Αφαίρεση γυαλιού 

Αφαιρέστε την άνω πλάκα του Tube και 
βιδώστε τον βραχίονα τοποθέτησης και 
αφαιρέστε τα τέσσερα κλιπ γυαλιού. Τώρα, 
μπορεί να αφαιρεθεί το γυαλί. (Εικ. 1.2 A, 1.2 
B en 1.2 C) 
Η αντικατάσταση του γυαλιού γίνεται σε 
αντίθετη σειρά. 
Αφαιρέστε όλα τα Αποτυπώματα από το 
γυαλί. Αυτά θα αποτυπωθούν στο γυαλί όταν 
θα χρησιμοποιηθεί Ο Tube. 
 

5 Εγχειρίδιο χρήστη 

 

Ο Tube παρέχεται με βαλβίδα ελέγχου με 
ενσωματωμένη ανάφλεξη για την φλόγα 
εναύσματος. 
Το επίπεδο της φλόγας μπορεί να ρυθμιστεί 
αναλόγως. 
Ο πίνακας ελέγχου τοποθετείται στο πίσω 
μέρος της πλάκας πρόσβασης. (βλ. εικ. 1.4) 
 

5.1 Φλόγα εναύσματος ανάφλεξης 

 Γυρίστε το κομβίο της βαλβίδας 
ελέγχου στη θέση OFF. 

 Ανοίξτε τη μπουκάλα αερίου. 

 Πατήστε το κομβίο και γυρίστε το στη 

θέση . Θα ακούσετε ένα κλικ και θα 
εμφανιστεί ένας σπινθήρας, ο οποίος 
θα πρέπει να αναφλέξει τη φλόγα 
εναύσματος. 

 Αν δεν ανάψει το έναυσμα, τότε 
επαναλάβετε τη διαδικασία. 

 Κρατήστε πατημένο το κομβίο για 
περίπου δέκα δευτερόλεπτα μετά την 
ανάφλεξη της φλόγας εναύσματος. 

 Αφήστε το κομβίο και ελέγξτε αν η 
φλόγα εναύσματος παραμένει 
αναμμένη. 
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5.2 Ανάφλεξη και ρύθμιση του κύριου 
καυστήρα. 

 Γυρίστε το κομβίο στη θέση της 
μεγάλης φλόγας. Ο κύριος καυστήρας 
θα ανάψει και το επίπεδο της φλόγας 
θα μπορεί να ρυθμίζεται συνεχώς. 

 Γυρίζοντας το κομβίο στο επίπεδο της 
μικρής φλόγας, τότε η εικόνα της 
φλόγας θα κατέβει. 

 Γυρίζοντας ξανά στο σημείο , ο 
κύριος καυστήρας θα γυρίσει στην 
εξωτερική θέση. 

5.3 Πυρόσβεση της φλόγας εναύσματος. 

 Γυρίστε το κομβίο στη θέση OFF και η 
φλόγα εναύσματος θα σβήσει. 

 Απενεργοποιήστε την τάπα που 
βρίσκεται στην μπουκάλα αερίου. 

 

6 Έλεγχος 

6.1 Έλεγχος της ανάφλεξης του καυστήρα 
εναύσματος, του κύριου καυστήρα. 

 Αναφλέξτε τον καυστήρα εναύσματος 
όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 5  

 Ελέγξτε την ανάφλεξη του κύριου 
καυστήρα στην πλήρη θέση και στη 
χαμηλή θέση (η ανάφλεξη θα πρέπει 
να συνεχίσει ομαλά). 

6.2 Έλεγχος για διαρροές αερίου.  

Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις και προσαρτήσεις 
για πιθανές διαρροές αερίου. 
Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια: 

 μικρής βούρτσας με απορρυπαντικό 
πιάτων και νερό 

 σπρέι διαρροής αερίου 
 συσκευής εντοπισμού διαρροής 

αερίου 
Στεγνώστε τις ελεγμένες συνδέσεις μετά από 
τον έλεγχο. 
 

7 Οδηγίες για τον πελάτη 

 Συνιστάται το ετήσιο σέρβις από 
καταχωρημένο υπεύθυνος 
εγκατάστασης Ασφαλούς Αερίου για 
ασφαλή χρήση και μεγάλη διάρκεια 
ζωής. 

 Δώστε έμφαση στη διάρκεια ζωής του 
σωλήνα αερίου και στον ρυθμιστή 
πίεσης στον πελάτη. 

 Συμβουλέψτε και καθοδηγήστε τον 
πελάτη σχετικά με τη συντήρηση και 
τον καθαρισμό του γυαλιού. Δώστε 
έμφαση στον κίνδυνο από εγκαύματα 
στα δακτυλικά αποτυπώματα. 

 Καθοδηγήστε τον πελάτη σχετικά με 
τη λειτουργία της συσκευής. 

 Δώστε στον πελάτη: 

 Τον οδηγό εγκατάστασης. 
 

8 Ετήσια συντήρηση 

8.1 Έλεγχος: 

Ελέγξτε και καθαρίστε, αν είναι απαραίτητο, 
μετά από τον έλεγχο: 
του κύριου καυστήρα, ειδικά για την κύρια 
είσοδο αέρα (βλ. εικ.1.5)  
της φλόγας εναύσματος, ειδικά για την κύρια 
είσοδο αέρα (βλ. εικ.1.6) 
το γυαλί  
Το σετ από κούτσουρα για πιθανές ρωγμές 
στον Tube αερίου και τον ρυθμιστή πίεσης. 

 

8.2 Καθαρισμός του γυαλιού 

Τα περισσότερα καθιζήματα μπορούν να 
αφαιρεθούν με στεγνό πανί. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε καθαριστικό για κεραμικό 
μάτι για να καθαρίσετε το γυαλί. 
Σημείωση: μην αφήνετε αποτυπώματα στο 
γυαλί. Αυτά θα αποτυπωθούν όταν 
χρησιμοποιηθεί η συσκευή και δεν θα μπορούν 
να αφαιρεθούν. 
 
Τώρα, πραγματοποιήστε τον έλεγχο όπως 
περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 “Έλεγχος”. 
 
 

9 Μετατροπή σε διαφορετικό τύπο 

αερίου. (π.χ. φυσικό αέριο) 

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αντικαθιστώντας τη 
σωστή μονάδα καυστήρα. Απευθυνθείτε στον 
προμηθευτή σας για αυτό. 
Αναφέρετε πάντα τον τύπο και τον σειριακό 
αριθμό της συσκευής όταν δίνετε παραγγελία. 
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10 Τεχνικές προδιαγραφές 

 

  

Κατ. αερίου  II2H3B/P II2H3B/P 

Τύπος συσκευής 
 A1 εξωτερικού 

χώρου  

A1 εξωτερικού 

χώρου 

Αέριο αναφοράς  G31 G20 

Καθαρή είσοδος kW 6.5 6.5 

πίεση εισόδου mbar 30 20 

Τιμή αερίου στους 15ºC και 1013 

mbar 
l/h 267 698 

Τιμή αερίου στους 15ºC και 1013 

mbar 
gr/h 500 - 

Πίεση καυστήρα σε πλήρες επίπεδο mbar 27.5 8.5 

Κύριος καυστήρας εγχυτήρα  1.4 2.1 

Διάταξη οδηγού  LPG9720 NG9709 

Βαλβίδα ελέγχου αερίου  Seagas B13 Seagas B13  

Σύνδεση αερίου mm Ø8 3/8” 
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11 Διαστάσεις 
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