
Instrukcja montażu reduktora ciśnienia

Krok 1:
Usunąć osłonkę ochronną z butli gazowej.
Nakręcić ręcznie reduktor na butlę tlenową - Nigdy nie 
dokręcać narzędziem!
(WAŻNE: prosimy przestrzegać wskazówek 
bezpieczeństwa) 

Krok 2:
W celu otworzenia butli gazowej przekręcić zawór 
butli w kierunku strzałki (odwrotnie do ruchu 
wskazówek zegara). Maksymalnie jeden obrót, nie 
więcej!
Za pomocą manometru skontrolować ciśnienie 
napełnienia butli gazowej.

Krok 3:
Za pomocą pokrętła do regulacji przepływu ustawić 
podaż tlenu (l/min)
Połączyć wąsy tlenowe (bądź maskę) w punkcie A z 
reduktorem tlenu

Wskazówki:
Przyrząd do podawania tlenu utrzymywać należy utrzymywać z dala od substancji olejowych i tłuszczy. Przed zastosowaniem należy umyć ręce.
W pobliżu przyrządu surowo zabronione jest palenie papierosów bądź używanie otwartego ognia.
Przyrząd czyścić należy wyłącznie z zewnątrz, nigdy wewnątrz. Do tego celu stosować można czystą ściereczkę, suchą lub wilgotną (nawilżoną czystą wodą). W przypadku zastosowania 
środków do dezynfekcji należy zwrócić uwagę, aby do środka reduktora nie dostał się żaden płyn.



Krok 1:
Najpierw zamknąć butlę gazową. W tym celu 
przekręcić zawór butli w kierunku strzałki (zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara).

Krok 2:
Pomimo zamknięcia butli tlen znajdujący się w 
reduktorze wytwarza ciśnienie resztkowe. To ciśnienie 
resztkowe widoczne jest na manometrze.
Należy umożliwić ujście ciśnienia resztkowego z 
reduktora (można to zrobić pobierając całkowity tlen 
lub ustawiając reduktor na najwyższy stopień, aż nie 
będzie uchodził tlen).

Krok 3:
Kiedy na manometrze nie będzie już widoczne 
ciśnienie (wskazówka na zerze), możliwe jest 
odkręcenie manometru - ręcznie (!).

Wskazówki:
Przyrząd do podawania tlenu utrzymywać należy utrzymywać z dala od substancji olejowych i tłuszczy. Przed zastosowaniem należy umyć ręce.
W pobliżu przyrządu surowo zabronione jest palenie papierosów bądź używanie otwartego ognia.
Przyrząd czyścić należy wyłącznie z zewnątrz, nigdy wewnątrz. Do tego celu stosować można czystą ściereczkę, suchą lub wilgotną (nawilżoną czystą wodą). W przypadku zastosowania 
środków do dezynfekcji należy zwrócić uwagę, aby do środka reduktora nie dostał się żaden płyn.

Instrukcja demontażu reduktora ciśnienia




