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ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И 

ПОДДРЪЖКА НА ГАЗОВ КОТЛОН ЗА РАБОТА НА ОТКРИТО  

АПЕКС (АТЛАС )–МОДЕЛИ: O-100-BR, 0-100-SR, 0-100-W, O-100-BR, 0-200-

SR, 0-200-W, O-300-BR, 0-300-SR, 0-300-W, O-400-BR, 0-400-SR, 0-400-W 

Производител FEMAS.MET.SAN.VE TIC.A.S. ORGANIZE SAN.BOL.9 CAD. No 

15 KAYSERI /TURKEY 

Вносител: КИНГ 07 ООД грл София ул. Петър Панайотов 22 

 

Прочетете инструкцията преди монтиране и употреба на уреда! 

Уважаеми клиенти прочетете внимателно обясненията в инструкцията на вашия 

уред и я запазете, тя ще ви консултира при необходимост! 

Изключете газовото захранване от газовия резервоар след използване! 

Използвайте само на открито! 

Спазването на изискванията в инструкцията осигурява Вашата безопасност и  

правилна експлоатация. 

 

ОБЩО ОПИСАНИЕ 

 

Котлон газов за работа на открито модели АПЕКС, АТЛАС  O-100-BR, 0-100-SR, 

0-100-W, O-100-BR, 0-200-SR, 0-200-W, O-300-BR, 0-300-SR, 0-300-W, O-400-BR, 

0-400-SR, 0-400-W служат за битово използване, с него се обработва топлинно 

храна – варене, печене, пържене, притопляне и дрл Тези котлони нямат защитно 

устройство срещу изтичане на газ при изгасване на горелката и затова се 

използват единствено и само на открито. Котлонът работи само с газ пропан – 

бутан, всички негови горелки са открити и нагряваните съдове са в директен 

контакт с пламъците 

Устройство на газов котлон с три горелки /устройството на другите модели е 

идентично, разликата е в броя на горелките котлон 0-400 има четири, 0-100 – 

една, 0-200 – две, 0-300 три горелки/ 

 

 

 

 

1- Работен плот 

2- Открити газови горелки с различна мощност монтирани върху плота 

3- Носеща скара за поставяне на готварските съдове 

4- Регулиращи устройства в зависимост от броя на горелките 

5- Ръкохватки на регулиращите устройства 

6- Газопровод през който преминава газта от системата за захранване до 

горелките 

7- Газов шланг 

8- Капак 

https://e-domshop.com/category/297/gazovi-kotloni-bez-zashtita.html
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параметри мярка 0-

400BR,SR,W 

0-

300BR,SR,W 

0-

200BR,SR,W 

0-

100BR,SR,W 

Топлинна 

мощност 

kW 5.25 4 3,15 1.9 

Общ 

масов 

разход 

Kg/h 0.381 0.290 0.229 0.138 

Работно 

налягане 

mbar 28-30 28-30 28-30 28-30 

Категория  I3B/P(30) I3B/P(30) I3B/P(30) I3B/P(30) 

Дюза mm 0,5, 2x60, 

0,75 

0,5; 0,6; 0,75 0,5; 0,6 0,75 

 

МОНТАЖ И ЗАХРАНВАНЕ С ГАЗ 

Монтажът на уреда се извъпшва съгласно действащите нормативни документи и 

настоящата инструкция 

При монтажа се спазват следните правила: 

Първоначалното монтиране и пускане в експлоатация се извършва от оторизиран 

сервиз или кварифициран за целта техник 

Уредът се монтира задържитерно на земя или върху негорима хоризонтална 

повърхност, защитена от въздушно течение или вятър, постявя се най-малко на 1 

метър разтояние от стени, под навес  или сенник. Ако не може да се осигури 

необходимото разтояние, да се използват защитни екрани от негорим материал. 

Захранването се извършва със стандартна газова бутилка по БДС10030-85 с 

монтиран редуцир вентип по БДС EN 12864 за налягане 30mbar 

Свързването на котлона с редуцира се извършва с гъвкав маркуч БДС 6375-

90,одобрен за работа с пропан бутан, чиято дължина да не е по голяма от 1,5м. 

монтираният маркуч се стяга в двата края с осигурителни скоби Ø10. Маркучът не 

трябва да е усукан или прегънат. Подготовката на групата редуцил-вентил газова 

бутилка се извършва съгласно интрукциите на бутилката и на редуцира. 

Накратко, бутилката е винаги изправена и на сянка. Редуцил-винтилът да бъда 

правилно поставен, че да не изтегля нагоре от бутилката. Лоста на редуцира да 

бъде със знак „пламък“ надолу. Така редуцирът е затворен. 

След монтирането задължително се проверява плътността на двата края на 

маркуча. За целта се ползва сапунен разтвор или специален за целта спрей от 

търговската мрежа. Местата на свързване се намокрят с разтвора (или спрея). При 

затворен кран на горелките и отворен редуцир всяка поява на мехури по 

намокрените места означава лошо уплътнение. Следва да се извърши 

допълнително притягане на скобите. Абсолютно е забранено използването на 

открит пламък за проверка на херрметичност. 
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ЕКСПЛАТАЦИЯ НА УРЕДА 

Преди всяко пускане в действие ползвателят на котлона се убеждава в 

херметичността на системата бутилка-котлон. Горенето на газта трябва да бъда с 

непрекъснати и равномерно оцветени в синьо пламъци. 

 

ПУСКАНЕ НА КОТЛОНА  

Предварително се проверяват всички ръкохватки на крановете да са в затворено 

полужение /крайно дясно, малък пламък/ отваря се редуцир-вентила, лостът 

трябва да бъде с пламъка нагоре; поднася се запалена клеча кибрит /или запалка/ 

до отворете на избраната горелка, натиска се навътре ръкохватката на избраната 

горелка и тя се завърта в посока обратно на часовниковата стрелка в полужение 

„голям пламък“. След 3-4 секунди газта се запалва. Ако не се получи пламък, 

газовият кран се затваря и след нови 15 секунди, действията се повтарят. След две 

минути работа на максимален разход положение „голям пламък“ се приема, че 

уреда е в установен режим и по-нататък чрез завъртане на ръкохватката се избира 

желаната мощност. 

 

СПИРАНЕ НА КОТЛОНА – лостът на редуцир-вентила се поставя в затворено 

полужение, след 18-20 секунди газта в маркуча изгаря и тогава ръкохватките на 

ползваните горелки се поставят в крайно дясно полужение. 

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОЛЗВАНЕ – ползвай уреда само на открито; 

изключвай газовото захранване от газовия резервоар след използване; не се 

допуска ползване на газовата бутилката при положение, че редуцирът не 

изпълнява своите функции; всяка промяна на части на уреда от потребителя е 

опасна; бутилката да не се награвя повече от 40 градуса (по целзий); една бутилка 

захранва един котлон; при смяна на бутилкита задължително се проверява 

херметичността; при наличие на откъсване на пламък от горелката, мириз на газа 

или работа с жълти пламъци, спри ползването, изключи захранването, изнеси 

бутилката на безопасно място и потърси сервиз. Газовият котлон е уред за работа 

под наблюдение; по време на работа не мести уреда. 

 

ПОДДЪРЖАНЕ 

 Почистването се прави на охладен уред, при изключено захранване с газ, с мека 

кърпа, потопена в сапунена вода. Периодично се отстраняват остатъците от  

храна. Веднъж годишно уредът да се проверява от оторизиран техник. 

Съхраненито да бъде в сухи помещения с нормална влажност. 

 

Спазването на изискванията в инструкцията осигурява Вашата безопасност 

и  правилна експлоатация! 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕСТВИЕ 

Ние, FEMAS MET. SAN. VE TIC. A.S ORGANIZE SAN. BOL. 9 CAD. No15 KAYSERI /TURKEY 

ДЕКЛАРИРАМЕ на собствена отговорност, че газовите уреди: газов котлон „АПЕКС““АТЛАС“ за 

работа на открито модели: 0-100-BR, 0-100-SR, 0-100-W, 0-200-BR, 0-200-SR, 0-200-W, 0-300-BR, 0-300-

SR, 0-300-W, 0-400-BR, 0-400-SR, 0-400-W за които се отнася настоящата декларация, са в съотвествие с 

приложимите изисквания на: 

1./ Директива 2009/142/СЕ, въведена в България с „Наредба за съществените изисквания и ценяване 

съотвествието на газови уреди“ 

2./ Сертификатите за СЕ (CERT|gaz) изследване на типа №1312CL5541(REV3) 

3./ Година на нанасяне на маркировка за съответствие – СЕ 1312 от 11.03.2014 година. 

Дата: 03.11.2015г 

подпис, печат            

 

ГАРАНЦИОННА КАРТА НА ГАЗОВ КОТЛОН 

Фабричен № ......................................................................Продадена ................................................................... 

Адрес ..................................................................................................... 

Купувач .......................................................                                               Продавач 

........................................................ 

/подпис/                                                                                                                                                                         

/подпис/ 

Гаранционният срок е 24 месеца от датата на продажба. 

Гаранцията важи за продукти продадени на територията на Република България. Гаранцията се 

предявява в офиса на продавача или в търговски обект, от който е закупен продукта. При несъответствие 

на потребителската стока потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да 

приведе стоката в съответствие. В този случай потребителят може да избира между извършване на 

ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за 

обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Привеждането на потребителската стока в 

съответствие се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламация от 

потребителя. След изтичане на едномесечния срок потребителят има право да развали договора и да му 

бъде възтановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно 

чл. 114 от Закона за защита на потребителите. Привеждането на потребителската стока в съответствие е 

безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за 

материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася начителни неудобства. Потребителят 

може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствие вреди. При несъответствие 

на потребителската стока и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламация, той 

има право на избор между една от следните въжможности: 

1. Връщане на стоката и възтановяване на заплатената от него сума; 

2. Намаляване на цената. 

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената 

на стоката, когато търговецът се съгласи да бъди извършена замяна на потребителската стока с нова или 

да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. 

Потребителят не може да претендира за връщане на закупена стока или намаляване на цената ѝ, ако 

несъответствието на потребителската стока е незначително. 

Потребителят не може да предявява рекламация за вреди по закупената стока, причинени от него в 

процеса на експлоатация. 

Гаранционният срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на 

потребителскта стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на 

спора. 


