
Návod na použitie - regulátor plynu 06505 
 

Regulátor samočinne znižuje tlak plynu a udržiava ho v nastavenej výške. Je navrhnutý pre 
použitie v zakrytom priestore, aby nedošlo k upchatiu vzduchového otvoru. 
 
Na vstupe je pre pripojenie k ventilu opatrený prevlečnou maticou W21, 8x1/14 "L a na výstupe 
hadicovou koncovkou 
pre hadicu na PB Ø 10mm. 
 
Technické údaje - Typ 06505; schválené pre propán-bután; menovitý prietok 20-60mbar. 
Pred inštaláciou regulátora je dôležité sa zoznámiť s bezpečnostnými predpismi. 
 
Vždy skontrolujte správnosť zvoleného regulátora pre daný spotrebič! 
Pri montáži regulátora na fľašu PB postupujte nasledujúcim spôsobom: 
 
1. Zkontrolujte či je ventil fľaše uzavretý; 
 
2. Z ventilu fľaše demontujeme ochrannú maticu pripojovacieho závitu; 
 
3. Pripojíme na ventil fľaše maticu regulátora a dotiahneme kľúčom - ĽAVÝ ZÁVIT;  
 
4. Po sprevádzkovanie skontrolujeme tesnoť spojov mydlovým roztokom, alebo prípravkom 
na to určeným, nikdy nepoužívajte otvoreného ohňa pre zistenie úniku plynu 
 
UPOZORNENIE Montáž regulátora môžu vykonávať iba osoby staršie 18-tich rokov, znalých 
bezpečnostných predpisov. 
 
1. Plyn vo fľaši je pod tlakom v kvapalnom stave; 
 
2. Akýkoľvek únik plynu či kvapaliny je výbušný a prudko zápalný; 
 
3. Výbuch môže spôsobiť aj malá koncentrácia plynu 2-11%; 
 
4. Plyn je ťažší ako vzduch a preto sa zle vetrá, drží sa pri podlahe; 
 
5. Kvapalný plyn, vzhľadom k nižšej špecifickej hmotnosti pláva na vode; 
 
6. Rychlé vyparovanie plynu pri prudkom znížení teploty môže spôsobiť popáleniny. 
 
REGULÁTOR: V prípade netesnosti, alebo pochybností o správnej funkcii regulátora, vyhľadajte 
odbornú pomoc. 
 
Pri výmene fľaše napred uzavrite ventily spotrebičov, potom uzavrite ventil tlakovej fľaše a až 
potom začnite výmenu. 
 
POZNÁMKY PRE LIKVIDÁCIU:  
Likvidácia tohto produktu sa riadi platnými predpismi EÚ, popr. zákonmi a vyhláškami Slovenskej 
Republiky. 
 
Dovozca do SR: 
DEFI Trade  s.r.o;  
Svätopluková 39,  
903 01 Senec, Slovakia;  
Tel.: +421 948 212 600;  
e-mail: info@lacnekotliky.sk ;  
web: www.lacnekotliky.sk,  www.kotlikykotliny.sk ,  www.gulasovekotliky.sk  
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