
Könnyen szerelhető műanyag 
lakossági gáznyomás mérő- 
szabályozó védőszekrény  
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Ássa be és szerelje fel a 2 szerelőcsövet 
50-80 cm mélyre. A cső középpontja 43,5 cm. 
Javasoljuk, hogy használja a kartonmérőt (A).

A csövekre csavarozza fel 4 bilinccsel a 
műanyag fekete hátlapot.  (A)
A csöveknek túl kell nyúlniuk
kb. 2 cm-rel a legfelső bilincsen.

Helyezze az előszerelt telepítést a 
szekrényben kialakított zsebbe. 

Magyarországi telepítésnél ezt a lépést 
figyelmen kívül kell hagyni.
Az elhelyezett szabályzóhoz függőlegesen (MSG 
szerelőrendszerrel) rögzítse a gázmérő fogantyúját 
a jobb szélső oldalon, az elzárószerelvény 
fogantyút pedig a bal szélső oldalon.  

Helyezze a nyelvet (A) a test résébe (B), és 
csúsztassa hátra. Rögzítse a fennmaradó 
nyelveket (C) az oldalfalakig, amíg be nem 
kattannak és a helyükre nem pattannak.

Helyezze be a 4 rögzítőcsapot a lyukakba, és 
fordítsa el őket az ábra szerint (A).
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 Használati utasítás

A WEBA gázszekrényeket 10m3 / h teljesítményig terjedő 
gázpontok építésére tervezték. A dobozokat csak képzett 
szerelő telepítheti a dobozban szereplő telepítési utasításoknak 
megfelelően. A dobozt legalább 50 cm-re kell rögzíteni a 
talajszinttől és az épület nyílásaitól (ablakok, ajtók stb.)

A szekrényen található valamennyi nyílás betömése 
tilos, beleértve a szekrény nyitott alját és szellőző 
nyílását.

Üzemeltetési javaslatok

A Weba gázszekrény (PP, PA) műanyag injekciós 
technológiával készül. Javasoljuk, hogy időszakonként 
(évente 2-3 alkalommal) mossa le langyos vízzel 
mosogatószer hozzáadásával, puha szivacs 
segítségével mossa le a dobozt majd ruhával törölje 
szárazra.

Ne használjon savtartalmú anyagokat, oldószereket, 
csiszolóanyagokat vagy egyéb anyagokat, amelyek 
reakcióba léphetnek a műanyaggal (PP, PA.) 
Tisztításhoz és karbantartáshoz 
ne használjon kefét, amelyek megkarcolhatja vagy 
károsíthatja a felületet.

Jótállási feltételek

' 

A Weba gázszekrény-garancia 36 hónapra szól. 
A jótállási igényt a vásárlás igazolásával és a sérült termék benyújtása után 
veszik figyelembe. A jótállás szerinti felelősség csak a felmerülő hibákra 
terjed ki az eladott termékre jellemző okok miatt. Ide értendő hibák a 
termékhibák, amelyeket hibás alkatrészek és / vagy gyártási hibák 
következménye. 
Weba nem felelős azon hibákért amelyek a termék rendeltetésszérűtlen 
használatából vagy a mellékelt összeszerelési útmutatóban szereplő 
ajánlások be nem tartásának következménye vagy a karbantartás hiányából 
ered. 
A jótállási igényt a hiba bejelentésétől számított 14 napon belül kivizsgáljuk. 
A Weba fenntartja a jogot a hiba elhárításának határidejének 
meghosszabbítására. 
Ha a garanciát elfogadják, a javított vagy új szekrényt az ügyfél címére 
küldjük. 
A szavatosság nem terjed ki a nem megfelelő szállítás, tárolás, valamint a 
szakszerűtlen javítások által okozott hibákra, károkra és az átalakításokra, 
mechanikai sérülésekre, amelyek a termék nem megfelelő beszereléséből 
vagy működéséből származnak, ideértve a repedéseket, a karcolásokat stb. 
Az eladott fogyasztási cikkekre vonatkozó garancia nem zárja ki, nem 
korlátozza vagy nem függeszti fel a vevő jogait, amelyek az áruk 
szerződéses meg nem feleléséből származnak, a fogyasztói értékesítés 
különleges feltételeiről és a polgári törvénykönyv módosításáról szóló, 2002. 
július 27-i törvény alapján (Dz.U.02.141.1176). 
A jótállás Lengyelországban érvényes. A garancia szerinti panasz 
benyújtásával a felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a garancia 
feltételeit.

◄ 1.A Jelölő távolság a csövek rögzítéséhez ►
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Rögzítse 2 db bilinccsel a bejövő oldali 
gázvezetéket a mellette lévő tartó lábhoz, úgy 
hogy az a szabályozó cseréjekor se mozduljon el.  

0 Távolítsa el a korábban telepített  gáz felállást
rögzítő talapzatot. 
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