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 Regulator propan 1.5kg/h Tip 301-20/22, fix, conform EN 16129 

                  Pentru conectare rapidă la butelie propan 5,5kg  

Instru cțiuni de utilizare (a se păstra de către utilizator)  

 Citiți cu atenție înainte de utilizare  
Informații tehnice  

-Pres iune de intra re:        0.3 -16 bar  
-Pres iune de ieș ire:   30 mbar/37 mbar (specif icată pe et ichetă ) 

-Debit de gaz :    1.5 k g/h (specifica t pe et ichetă ) 
-Conexiune de ieș ire:      H. 4-H. 50-H. 51 of EN12864  

-Tipul gazului: Propan, Butan, GPL (specif icat pe et ichetă ) 
1.Instalare și  instrucțiuni de operare  
Regulatorul 301-20/22 este un mode l de regulator de uz casnic, 

folos it pentru a a limenta cu propan aparate consumatoare 
dedicate, după cum este specif icat pe et ichetă (1) 

Regulatorul 301-20/22 trebuie montat direct pe robinetul tip 
ba ionetă cu diamet ru l 22mm, montat pe butelie. As iguraț i-vă că regulatorul este compat ibil cu robinetu l buteliei si cu 

aparatul consumator. 
Butelia trebuie ut ilizată str ict în poz iț ie ve rticală . Bute lia nu se va muta în t impul f uncț ionăr ii aparatului consumator. 

Atunci când aparatul consumator este fo los it în aer liber, trebuie să vă 
as iguraț i ca regulatorul este prot ejat împot riv a pătrunder ii ape i.  
Nu verif icaț i nic iodată ev entua le scăpăr i de gaz cu o f lacără deschisă. 

Ut ilizaț i întotdeauna so luție de apă și săpun.  
În eventua litatea depistăr ii orică re i defecț iuni, închideț i a limenta rea cu 

gaz ș i contactaț i furnizorul bute lie i.  
As iguraț i-vă că or ific iul de aeris ire a regulatorului nu este obturat  (6) 

2.Montarea furtunului  (FIG.1) 
Conectaț i capătul furtunului (3) la orif iciul de ieș ire a regulatorului. Dacă  

este necesar utilizaț i amestec de apă ș i săpun pentru un montaj ma i ușor.  
Fixați f urtunul fo losind cleme de pr indere adecvate. (4). Asigura ți-vă că 
acestea nu sunt strânse prea ta re pentru a preveni dete riorarea furtunului.  

3.Montarea regulatorului pe robinetul buteliei 
As iguraț i-vă că:  

-Toate rob inetele aparatului consumator sunt în poz iț ia Închis  
-Furtunul de alimenta re este conectat cor ect la regulator s i la aparatul 

consumator. (v edeț i punctul 2) 
-Robinetul este în poz iț ia “închis” (aceasta corespunde poz iț iei or izonta le ),  
FIG.2.  

-Sigiliul de plast ic si/sau capacul protector a l robinetului este îndepărtat  
-Apăsa ți butonul (5) în inter ior precum în F IG.2 ș i pot r iviți regulatorul 

deasupra robinetului. Ult er ior apăsa ți pe regulator până la auzirea unui 
“click”. Acest sunet înseamnă montarea corectă a regulatorului  

4.Utilizare  
DESCHIS (on): după conecta rea corectă a regulatorului pe robinetul bute lie i, poate fi pornit ă alimenta rea cu gaz, pr in 

rot irea butonului 90 de grade în sens contrar ace lor de ceasornic, până butonul ajunge în poz iț ie v ert ica lă, precum în 
FIG.3. În această poziție este permisă curgerea gazului pr in regulator.  
INCHIS (off ): Curgerea gazului poate fi opr ită pr in rotirea butonului 90 de 

grade in sensul ace lor de ceasornic, până când acesta ajunge în poz iț ie 
or izonta lă, precum în FIG. 4. În această poziție curgerea gazului este 

opr ită.  
5.Înlocuirea buteliei de gaz  

As iguraț i-vă că:  
-Toate robinetele aparatului consumator sunt închise  

-Butonul de închidere a regulatorului este în poziț ie Închis  
Ulter ior îndepărtaț i regula torul pr in apăsarea butonului (5) și rid icarea 
regulatorului, precum în F IG.5 

NOTĂ: nu este pos ibil ca butonul (5) să fie apăsat atâta t imp cat butonul de închidere a regula torului nu este în poziție  
or izonta lă. Aceasta este o măsură de siguranță.  Ut ilizatorul nu trebuie să tragă de regulator dacă robinetul de închidere  

nu este în poz iț ia închis. Vă rugăm să contactaț i furnizorul bute lie i în 
cazul apar iț ie i unor probleme.  

Dispoz it iv ul regulatorului, pentru limita rea debitului t rebuie să 
funcț ioneze astf el:  

1. În cazul în care furtunul se deconectează din poz iț ia corectă :  
-Închideț i robinetul de închidere a regulatorului  
-Potr iv iți f urtunul corect între regulator ș i aparatul consumator. 

-Așteptaț i c irca 20 de secunde îna inte de a rede schide regulatorul.  
-Deschideț i robine tul regulatorului (2), 

2. În cazul în care debitul de gaz necesar este ma i mare decâ t ce l as igurat de regulator contactaț i furnizorul bute lie i.  
Pentru asigurarea funcționării corecte a dispoz it iv ului de limitare a debitului, furtunu l de legătură la aparatul 

consumator nu trebuie să fie ma i mare de 1,5 metr i.  
În condiț ii norma le de ut iliza re, pentru a se as igura funcț ionarea corectă, este recomandată înlocuirea regulatorului de  
gaz la nu mai mult de 5 ani de la data fabr icaț ie i.  
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