
DUJINĖ KROSNIS
PIZZA OVEN CARLO

4. Jei padėtis nepagerėja, susisiekite su dujų tiekėju ar gaisrine. 
5. Šalia prietaiso nenaudokite ir nelaikykite degių dujų ar skysčių. 

1. Jei užuodžiate dujas:
UŽTIKRINKITE SAUGUMĄ!

2. Užsukite dujų čiaupą.
3. Užgesinkite atvirą liepsną (užsukite dujinę krosnį).

� Montavimą ir priežiūrą turi atlikti kvalifikuotas asmuo.

� Nemėginkite pakeisti įrenginio konstrukcijos. 

� Dujinė krosnis nėra skirta naudoti karavanuose ar valtyse.
� Nenaudokite dujinės krosnies uždarose patalpose.

� Netinkamas įrengimas, sureguliavimas, pakeitimas ar priežiūra gali sukelti rimtų sužalojimų arba 
galite patirti turtinės žalos.

� Prieš naudojant prietaisą, įsitikinkite, kad sistema tvarkinga ir nėra dujų nuotėkio.
� Nuotėkio patikrinimą reikia atlikti tik su muilo tirpalu. Niekada nenaudokite atviros liepsnos, kad 

patikrintumėte ar nėra nuotėkio. 
� Jei užuodžiate dujas, nedelsdami užsukite dujų čiaupą  ir baliono vožtuvą. 
� Nustatykite nutekėjimą.
� Jei reikia, pakeiskite dujų žarną ir patikrinkite visas jungtis. 
� Atlikite sandarumo bandymą.
� Nejudinkite prietaiso darbo metu. 
� Prieš perkeldami prietaisą, užsukite dujų čiaupą ir leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
� Įsitikinkite, kad ventiliacijos angos yra švarios ir oras gali laisvai judėti.

� Reguliariai valykite prietaisą.
� Dujų baliono vožtuvas turi būti užsuktas, kai prietaisas nenaudojamas.
� Nedelsdami patikrinkite įrenginį, jei pastebėjote: kad temperatūra nėra tinkama, įrenginys veikimo 

metu kelia įtartiną triukšmą, užuodžiate dujas ar pastebite, kad liepsna nėra normali.
� Prieš naudodamiesi įrenginiu, nuimkite visas pakuotės ar sandėliavimo dangtelius.
� Stebėkite vaikus, kol veikia dujinė krosnis.

� Draudžiama dažyti ant prietaiso dalių.

� Nepalikite drabužių ar kitų degių medžiagų šalia veikiančio prietaiso.
� Įsitikinkite, kad dujų balionas yra keičiamas pakankamai vėdinamoje vietoje ir ar šalia nėra židinių 

(žvakių, degančių cigarečių ir kitų degių produktų). 
� Patikrinkite, ar tinkamai sumontuotas reguliatorius ir tinkamai atlieka savo funkcijas.
� Nenaudokite prietaiso vėjuotu oru. Stiprus vėjas gali apversti dujinę krosnį.

� Naudokite tik gamintojo rekomenduotas dujas ar jų mišinius.

� Patikrinkite dujų žarną kaskart pakeisdami balioną, visada po ilgesnio laikymo.

Prietaisas yra skirtas naudoti tik lauke arba 
tinkamo vėdinimo patalpose, kuriose turi būti 
bent 25% atviros erdvės. Netinkamai įdiegę, 
sureguliavę, pakeitę ar prižiūrėdami 
prietaisą, galite sunkiai susižeisti ar patirti 
turtinės žalos.

ĮSPĖJIMAS!

CARLO

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

PRIEŠ NAUDOJANT DUJINĘ KROSNĮ,
PILNAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ!



VARTOTOJO INSTRUKCIJA

CARLO

KOMPLEKTACIJA

38*

36*



VARTOTOJO INSTRUKCIJA

CARLO

KOMPLEKTACIJA
Dūmtraukis

Durų vyriai

Šilumokaitis

Galinis skydas

Išorinis korpusas

Užraktas

Dujotekio jungtis

Dujų vamzdis

Ratai

Rėmo atrama

Rato ašis

Tvirtinimo antveržlė

Rėmo pagrindo plokštė

Rėmo šoninis skydas

Dešinė koja

Pagrindo cokolis

Kairė koja

Surinkimo dėklo laikiklis

Surinkimo dėklas

Rankena

Stiklinė durų rankena

Reguliatoriaus rankenėlė

Reguliatorius

Termografas

Uždegėjas

Stiklinės durys

Vožtuvas

Valdymo pultas

Krosnies priekinis skydas

Valdymo pulto dangtis

Kepimo akmuo

Apatinės grotelės

Degiklis

Liepnos sklaidytuvas (užsakoma papildomai)

Kepimo grotelės

Dūmų dėžutė (užsakoma papildomai)

Galinis skydelis

Vidinis korpusas
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VARTOTOJO INSTRUKCIJA

CARLO

KOMPLEKTACIJA

Varžtas
M6x10 mm

30 vnt.

Veržlė
M6

26 vnt.

Varžtas
M5x30 mm

Varžtas
M4x12 mm

4 vnt. 3 vnt.

Veržliaraktis

2 vnt.

Uždara veržlė

2 vnt.

Baterija

1 vnt.

ATSARGINĖS DALYS

Veržtas M6x10 mm 2 vnt.

Veržlė M6 mm 2 vnt.



CARLO

SURINKIMO INSTRUKCIJA

o veržlės M6 – 16 vnt. Kojas pritvirtinkite prie 
pagrindo. 

 
Pritvirtinkite kojas prie pagrindinio rėmo skydo.                             
Naudokite varžtus: M6x10 mm – 16 vnt.,

1. ŽINGSNIS 1

� Nepradėkite montuoti, jei yra kokių nors dalių trūkumas ar pažeidimas.
� Prieš pradėdami darbą, patikrinkite visas dalis ir palyginkite su sąrašu. 

� Neužveržkite visų varžtų iki galo. 
� Neužveržkite varžtų iki galo, kol nebus surinktas visas korpusas ir rėmas.

2. ŽINGSNIS 

Sumontuokite ašį ir ratus ir pritvirtinkite
veržlėmis 6 - 2 vnt.

2



CARLO

SURINKIMO INSTRUKCIJA

Įdėkite galinį skydelį. Naudokite varžtus M6x10 – 6 
vnt. ir veržles M6 – 6 vnt.

3. ŽINGSNIS
 3

4. ŽINGSNIS

Įdėkite rankeną.                                                 
Naudokite varžtus M6x10 – 4 vnt. ir M6 – 4 vnt.

 4



CARLO

SURINKIMO INSTRUKCIJA

 

Naudokite varžtus M4x12 – 3 vnt.

5. ŽINGSNIS

Sumontuokite kaminą.

5

Įstatykite reguliatoriaus rankenėlę.
 
6. ŽINGSNIS 6



CARLO

SURINKIMO INSTRUKCIJA

Naudokite varžtus M5x30 – 4 vnt.

 
7. ŽINGSNIS

Uždėkite skydą ant galinio skydelio taip, kad būtų 
šiluminio skydo poveržlės įsikabintų tarp dviejų 
plokštelių.

7

8. ŽINGSNIS
 
Surinkite krosnies korpusą ir pagrindo rėmą.                                                               
Naudokite varžtus M6x10 - 4vnt.
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CARLO

SURINKIMO INSTRUKCIJA

9. ŽINGSNIS
 
Įdėkite liepsnos sklaidytuvą ir dūmų dėžutę 
(pakabinkite po kepimo grotelėmis ir atitinkamai 
keiskite poziciją pagal išdėliotą maistą) į kepimo 
krosnį.

9

PILNAI SURINKTA KROSNIS



NUOTĖKIO PATIKRA

CARLO

Kruopštus nuotėkio bandymas turėtų būti atliekamas bent kartą per metus ir visada po baliono 
ar kitų sistemos dalių keitimo.

DĖMESIO!

� Dujų balionas turi būti pilnas, kad būtų galima atlikti nuotėkio bandymą. Įsitikinkite, kad 
apsauginis vožtuvas yra OFF padėtyje. Atsukite dujas. Burbulų atsiradimas rodo dujų 
nuotėkį. Jei aptinkamas nuotėkis, užsukite dujas ir pašalinkite problemą. Jei nuotėkio 
nepavyksta pašalinti, nedelsdami užsukite dujas ir susisiekite su dujų specialistais. 
Draudžiama naudoti prietaisą nepašalinus gedimo.

� Niekada nenaudokite atviros liepsnos, kad aptiktumėte nuotėkį. Prieš atlikdami nuotėkio 
bandymą, įsitikinkite, kad netoliese nėra židinių ar sprogstamųjų medžiagų.

� Draudžiama rūkyti nuotėkio bandymo metu.
� Sumaišykite muilo tirpalą (vandenį ir skystą muilą arba indų ploviklį). Tirpalą naudoti 

jungtims ir žarnoms tikrinti. 

DĖMESIO!
Dujų balioną laikykite gerai vėdinamoje patalpoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

DUJŲ
BALIONAS

REDUKTORIUS

ŽARNA

TARPINĖ

NAUDOJIMAS
� Uždegti picos krosnį lengva, tačiau būkite labai atsargūs.

� Atidarykite dujų čiaupą.
� Įsitikinkite, kad yra pakankamai dujų ir ar nėra dujų nuotėkio. 

� Atidarykite orkaitės dureles.

� Uždekite visus degiklius.

� Naudokite degtuką arba degiklį. 
� Laikykite liepsną arti degiklio ir atsukite rankenėlę. 

RANKINIS UŽDEGIMAS

� Laikykite nuspaudę mygtuką ir paspauskite mygtuką PULSE IGNITOR 3-5 sekundes.
� Paspauskite mygtuką ir pasukite į aukštą (HI) padėtį. 

� Atidarykite duris.

� Kai liepsna užsidega, dar 5–8 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką PULSE IGNITOR.
� Jei liepsna neužsidega, pasukite rankenėlę į OFF padėtį. 

AUTOMATINIS UŽDEGIMAS

Uždegimo impulsą maitina viena AA baterija.

� Įsitikinkite, kad rankenėlė yra OFF padėtyje.

� Palaukite 5 minutes ir bandykite dar kartą



NAUDOJIMAS

CARLO

� Liepsną galima reguliuoti tarp HIGH - LOW.
� Mygtukas turi dvi pagrindines padėtis.

KROSNIES VALDYMAS

OFF
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OFF

High
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OFF

High

Low

� Suskystintųjų dujų prietaiso naudojimo reikalavimai: Prijungdami SND prietaisą prie baliono, 
laikykitės gamintojo nurodymų ir naudojimo sąlygų.

� Norėdami pritvirtinti žarną, reikia naudoti spaustuką arba specialią jungtį.

� Tinkamos dujos vasaros sezonui: Saurida Propano-Butano dujų mišinys. Kitais sezonais 
rekomenduojame grynas Saurida Propano dujas.

� Paprastai SND balionas neturi būti dedamas šalia pastato išėjimo ar laiptinės. 

� Draudžiama naudoti rūdžių, įlenkimų ar kitokiu būdu pažeistą dujų balioną.

DUJOS

� Įdedant balioną reikia įsitikinti, kad: SND balionas yra sumontuotas taip, kad jis neįšiltų daugiau kaip 
40 °C ir būtų vertikalioje padėtyje.

NORMALI LIEPSNA: šviesiai mėlina liepsna.

NEREGULIUOJAMA LIEPSNA: tamsiai mėlina liepsna - per daug oro.

BLOGAI LIEPSNOJA: šokinėjanti geltona liepsna - per mažai oro.



VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

CARLO

� Korpusą nuvalykite švaria drėgna šluoste, nenaudokite degių gaminių, valymo produktų.

� Kai nenaudojama dujinė krosnis, apdenkite ją dangčiu, pagamintu iš tinkamos medžiagos. 
� Pašalinkite šiukšles ir birias daleles ir patikrinkite, ar ventiliacijos angos yra švarios.

ELEMENTŲ KEITIMAS

� Pakeiskite elementą ir uždėkite dangtelį sukant prieš laikrodžio rodyklę.
� Nuimkite degiklio dangtį sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę. 
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