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Haszn6tati utasitds a Grox Huzatszabirlyzo term6kekhez:
Figyetmeztet6s !l
term6k p16setesi el'j5r5ssaI k6szLitt, e[6fordul.hat, hogy a v6g5si fel.i.jLetek 6tesek tehetnek! FetszereL6sn6t, kicsomagoL6skor munkav6detmi kesztyfi hasznitata kijtetez6!!
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Term6kteir6s:
A Grox Huzatszabilyz6 term6kek kiv6l.6 aLapanyagokb6l k6szijl.nek, az eur6pai min6s6gi kiivetelm6nyek 6s elSir6sok aLapj6n. A ter-k6menybe
m6k CE min6sit6ssel rendetkezik. A Grox Huzatszabalyz6 megakadaLyozza a szel tis a csapadek, vaiamint idegen testek
keriit6s6t, optimaLizStja a fiistg6z-ki5ramLds5t. Haszn6lat6vat kiz|rja a sz6L-visszafdjJst a k6menybe ezzeL megakad6l.yozhatJa a
mergez5 gazok vissza6ramLasat, igy cstikkentheti a szenmonoxid m6rgez6s vesz6Lyet!l A Grox Huzatszabalyzo 6ttando 6i optim6tis
6s az 5tlagosn6t j6vat magasabb h6m6rs6kl.etetet hozhat t6tre a k6m6nyben, jetent6sen javithatja ezzelaz 696s min5s6g6t.

Be6pit6se:
A Grox Huzatszab6lyzo, rendkivLil. kdnnyen 6s egyszerUen beszereLhet6, b5rmel.y tipusil k6menyre kdnnyen rijgzithetd. FeLszerel6se
egyszerU 6s gyors. Hetyezze fel a Grox Huzatszabdtyzt6t a k6meny tetej6re. Ha pontos a meretvdLasztdsa megieLetcj m6retfi termeket csak b.ele keLL nyomni a k6menycs6be, amig a term6k a hornyokkal. bete nem fesziiLa kemenykdrt6be. Figyetem a tet6n tiirt6nd

kiizl'eked6s batesetvesz6lyes, a term6k fel.hetyez6sekor fokozottan i,igyeLjen biztons6g5ra!l
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Tiszta k5t16nymentes k6m6ny, biztosit6sa. 2. A begyujt5s mindig fetirl.16l tdrtenjen. 3. A szekunder Leveg6 nyil5st !gy kelL beillitani, hogy ha a f5 teveg6nyitds lezJr (automata huzatszab6Lyz6n6t] akkor is kapjon teveg6t a tUzt6r, de a vizh6fok n. *.,i1.n feI tUz
a
ne
hatlon el, met ha a fust lehut 70 C fok aL6, kondenz6ci6 16p fel. 6s kSt16nyosodni kezd a k6m6ny.4. A be6Llitisn6t arra iel.L tijrexoenr,
hogy k6( L6nggal 6gjen a t(2, mert ekkor egnek a fetszabadu16 g5zok. 5. Fontos, hogy a tUz mindig kapjon egy kev6s teveg6t,
mert ez
megakadatyozza, hogy a t[12 elatudjon, 6s fgy itland6 h6ners6kleten tartja a k6meny h6m6rs6kletZt. 6. Csak sz6raz f6vailfitsonl
Vegyes trlzeL6sn6l kerLitle a nem fLitesre atkatmas anyagok haszndtatitl!!ll A Gumi, a pet patack nem frjtclanvaol!
HUZAT5ZABALYZO HA5ZNALATA, ES A KAZAN gCALL|TASI:
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fiites eset6n nincs egydb be:ittit6si feLadat.
szerint kett el.j5rni. Arra fokozottan iigyetjiink hogy fa t1ize16s esetrin csak szjraz fa hasznita-

Fa es Sz6n tiizet6snet a kdvetkez6k
tiivat tudjuk et6r.ni a kivint

hat6konys5got.
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ttit6.sa krivetkezik. Ets6 t6p6sk6nt ugyan{ gy gy0jtsu nk be mint m5skor, ha mi r j6t
69.a tffz 6s.egy6bk6.nt is.tez6rniink, az iisszes ajt6t 6s l,eveg6ztet6t ziirjuk te. Kiv6ve i tUz.iLO .;tOn t6v6 teveg6ztetAt
nyir.rlsl - arioi
rakjuk a.tUzet lszekunder tevegSl' Ezt a nyitist tetjesen nyissuk ki es 5-10 percenkent n6zziink rd 6s zirjrlnk rajta eqy keveset
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Tll"t::'Samlga.tuzatuzterbenkektangokka!nemeg..Haet6rtUkak6kkisl.6ngokkat tcirt6n669esta szeLt6z6nyit5stfix5tjukl.e.

A tl'iz ekkor mar.a felszabadut6 g5zokat 69eti et. Ezt a

beittitist csak egyszer

kel.L

etv6gezni, a kiivetkezd beqy[it6sior csat< Ue

t<eLL

tefix6tt teveg6ztet6n kapja a megfelel.6 Leveg6 mennyis6get. Figyetem a huzatszabdtyzi-niszndtatakor keve:::l1Ynk,ut 91lot'
sebb fdvat gytljtsunk be lkb fete -213-adal mint a szokisos esetlen. a legyijt'is te-tret6teg fetiitr6t t.t"f" tti.iaii";. - - - -'a.

A termek ...0*anf.rrage,nagyban rigg azalkatmazott tijzet6anyag *.urunu,u,
,u,orrf ".o""r, :.,.;;"trrno ,. n.rr"r,.,.
esetdn nem tudjuk elerni a kiv6nt hatSst. Fa iLLetve sz6n tlizet6s eseGn fontos a szekunder Levegci
megfeteL6 bedl.l.it6sa. L6nyeges,
hogy optim5lis fett6telek eset6n kevesebb ti.izel6anyag et6get6sevet et6rjijk a kivant h6fokot, .i6rt. tLjztefet
a Grox Huzatfokozo
hasznalatakor nem szabad a szok6sos m6don fettijtteni, tItiijLteni, mert baLesetvesz6lyesl! A hasznitat sorin a
tiik6tetes eredm6ny
6rdek6ben et6fordut, hogy vittoztatnunk kett tiizet6si szok6sainkon !
Fontos tudnivatri: A term6k fethetyez6se eL6tt mindig gy6z6djiin meg 16ta, hogy a k6m6ny kial,akitSs,
Sttapota, megfel,et-e a mindenkori 6pit6siiigyi- 6s k6m6ny szabv6nyoknak. Val.amint etten6rizze, trogyi k6m6ny megfeLeL6 tisztai;gU, t-iirt6;t1;rnatO,
a

nincsenek benne szennyezdd6skb6t ad6dri terak6d5sok, 6s minSs6giLeg kifog6statan

;itapolf.

Karbantartisa: A Grox Huzatszab6l.yz6 karbantart6st nem ig6nyet. K6m6nyseprds est6n egyszerfien kihrizzuk kem6nybdL,
a
mald
munka elvegz6se ut5n egyszer(en visszatoLjuk, 6s rilbot 16gzitjuk a hornyokon.

a

Garanci6kr A Grox Huzatszabdtyz6 az Eu16pai 0ni6 eg6sz terii[et6re 6rv6nyes cE minds6gtanfsit6ssaL
rendetkezik. A gy6rt6 1 6v
garanci5t vdlLal', a garancia abban az esetben 6rvenyes, amennyiben az esettegesen fel.meri.it6 probt6ma gy6rtJsi
hib6b6t Iefettezit<.
Nem megfetet5 haszn5tat 6s kemenyprobtema eseten a garancia nem 6rv6nyls. A min6segi tanrisitvdnyi
kerjUk 6rizze meg, mert a
k6m6nysep16k k6rhetik bemutatSs6t.
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