ГЖП (ГАЗБЕН ЖЫЛЫТУ ПЕШІ) ЖӘНЕ ӘГЖП (ӘМБЕБАП ГАЗБЕН ЖЫЛЫТУ ПЕШІ)
ТИПТІ ЖАНАРҒЫСЫ БАР ЖЫЛЫТУ ПЕШТЕРІН ҚОЛДАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ
ТҰТАТУҒА ДАЙЫНДЫҚ
1. Ғимаратты және оттықты 10-15 минут желдету, ол үшін желкөзді немесе есікті және
оттықтың есігін ашыңыз.
2. Барлық газ краны жабық екеніне көз жеткізіңіз.
3. Түтіндікте тарту күшінің бар екенін тексеріңіз, ол үшін оттық аузына жұқа қағаздың тілімін
апарыңыз, тарту күші болса тілімді оттыққа тартады. Тарту күші болмаған кезде от жағуға
тыйым салынады, себебі газ толық жанбаса тұншықтырғыш газ түзіледі, ол өте улы,
ғимаратқа кірсе адам ауыр уланады.
ТҰТАТУ ТӘРТІБІ
1. Соңғы газ құбырындағы кранды ашу, жанарғы краны жабық тұруы керек.
2. Қарау саңылауы арқылы қағаздан жасалған жанған шиыршықты жанарғының
тұтандырғышына апарып, бір уақытта электрлі-магнитті немесе механикалық
клапан түймесін ақырына дейін бұрау қажет.
3. Жанарғы тұтандырғышында оттық тұрақты жанып тұрғанына көз жеткізген соң,
клапан түймесін фиксатор тетігі жапқанша басып тұру керек.
4. Бұдан соң клапан түймесін жіберіп, жанарғы кранын баяу ашыңыз. Жанарғының
барлық саңылауы жанып тұруға тиіс. Жануды вантуз және желдеткіш реттейді.
5. Пешті жағып болған соң жанарғыдағы кранды және соңғы газ құбырындағы кранды
жабу керек, одан соң
желдеткіш есігін жабыңыз.
ПЕШТІ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ ЕСКЕ САҚТАУ КЕРЕК:
Пеш пен түтіндіктің істеп тұрғанын әркез тексеру, қажет болғанда жөндеу жұмыстарын
жүргізу.
ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:
- Газ пештерін пайдалануға рұқсаты жоқ адамдармен кішкентай балалардың пеш
жұмыстарын жасауына;
- Газ-жанарғы құрылғыларына өздігінен қандайда бір өзгеріс енгізуге және оны
жөндеуге;
- Фиксатордың тетігін клапан түймесіне күшпен жылжыту,себебі бұл қауіпсіздік
автоматикасының істен шығуы мен жазатайым жағдайға әкеледі ;
- Оттықты алдын ала желдетпей пешті тұтатуға;
- Жұмыс істеп тұрғанда пешті қараусыз қалдыруға;
- Пешті қыздыруға(жылыту пеші қатарынан 2 сағаттан артық жанбауы керек);
- Жанарғыны өз бетімен бөлшектеп, қайтадан орнатуға.
Пәтерде газ иісі болған жағдайда жедел түрде:
1.Барлық газ крандарын жабу.
2.Ғимаратты тексеру.
3.Ашық алауды қолданбау, электр құралдарын қоспау.
4.04 телефоны бойынша апаттық қызметті шақыру.
АЗАМАТТАР, ЕСТЕ САҚТАҢЫЗДАР, ГАЗ
ҚҰРАЛДАРЫН ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ ТАЛАПТАРЫН
ОРЫНДАМАУ НӘТИЖЕСІНДЕ ЖАРЫЛЫС НЕМЕСЕ ӨРТ БОЛСА,
ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢҒА СӘЙКЕС ЖАУАПҚА ТАРТЫЛАСЫЗДАР!
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