ATENÇÃO
Para um perfeito funcionamento dos produtos fabricados pela Orca, CONSIDERE SEMPRE estas instruções.
UTILIZAR SOMENTE COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO);
NUNCA UTILIZE O BOTIJÃO DE GÁS DEITADO;
REALIZE A INSTALAÇÃO E DEMAIS PROCEDIMENTOS EM LOCAL VENTILADO;
CERTIFIQUE-SE DE QUE NÃO HÁ RISCOS DE INCÊNDIO OU EXPLOSÃO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO;
SEMPRE QUE POSSÍVEL INSTALE O BOTIJÃO DE GÁS EXTERNAMENTE, PROTEGIDO DO SOL OU FONTES DE CALOR, NA
IMPOSSIBILIDADE DE UMA INSTALAÇÃO EXTERNA, MANTENHA O BOTIJÃO DE GÁS NO CHÃO E PROTEGIDO;
SIGA RIGOROZAMENTE ESTES PASSOS:
1- Sempre que fizer a troca do botijão de gás, antes de instalar o registro
no botijão, limpe a válvula do botijão retirando eventuais detritos ou
líquidos;
2- Para uso com um botijão de gás de 2kg, o anel de vedação encontra-se
na extremidade do registro, verifique se o mesmo encontra-se em perfeito
estado;
No botijão de 13kg o anel de vedação encontra-se no interior da válvula
do botijão, verifique se o mesmo encontra-se em perfeito estado;
3- Atarraxe o registro de gás (fechado) no botijão firmemente até o final
(sem as mangueiras conectadas) verifique qualquer eventual vazamento
de gás se necessário retire o registro do botijão e verifique novamente
qualquer problema com os anéis de vedação;
4- ABRA RAPIDAMENTE O REGISTRO DE GÁS PARA VERIFICAR
SE SAI SOMENTE GÁS (INCOLOR). CASO SEJA OBSERVADA A
SAÍDA
DE
GÁS
EM
ESTADO
LÍQUIDO
(NÉVOA
ESBRANQUIÇADA), ESTE BOTIJÃO DEVE SER TROCADO,
UTILIZADO PRIMEIRAMENTE EM OUTRO LOCAL (EX. FOGÃO)
OU DRENADO O EXCESSO DE GÁS;

5- Instale a mangueira utilizando uma chave de boca de ½” (não
fornecida) um leve aperto é necessário para uma perfeita vedação do
terminal ao registro. Utilize a extremidade da mangueira com terminal
fixo. No caso da mangueira ser integrada ao produto, utilize o terminal
giratório;
6- Para instalação do Mod-75 ou Mod-70, conecte o terminal giratório da
mangueira ao produto apertando-o com uma chave de boca de ½” (não
fornecida) para uma perfeita vedação;
7- Faça a conexão de ar comprimido se for o caso.
8- Abra o botão de passagem de gás no botijão;
9- Abra o botão de passagem de gás no produto para retirar o ar;
Seu produto está pronto para o uso;
Siga as demais instruções no manual do produto;
10- Ao final do uso do produto ou final de expediente, feche o registro no
botijão de gás, drene a pressão do sistema “queimando” o restante de gás
sob pressão no interior da mangueira *;
11- Feche novamente o produto para evitar eventual entrada de insetos ou
sujeira no produto.

ESTAS INSTRUÇÕES PERMITEM DESFRUTAR POR MUITOS ANOS SEU PRODUTO SEM PROBLEMAS DE ENTUPIMENTO POR GÁS LÍQUIDO.
O GÁS LÍQUIDO NO INTERIOR DO PRODUTO INTERFERE SIGNIFICATIVAMENTE NO SEU DESEMPENHO, REDUZINDO SUA POTENCIA E
DIFICULTANDO A REGULAGEM DE UMA CHAMA FIRME.
*O GLP tem como característica voltar a se liquefazer no interior da mangueira quando está sob pressão. Isso ocorre principalmente onde há uma grande variação de
temperatura ou em climas mais frios.

