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ΥΓΡΑΕΡΙΟΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΕίναιΕίναι προϊόνπροϊόν µεγάληςµεγάλης θερµικήςθερµικής αξίαςαξίας καικαι εύκολοεύκολο στηστη χρήσηχρήση τουτου
νοουµένουνοουµένου ότιότι γνωρίζετεγνωρίζετε πωςπως θαθα τοτο χρησιµοποιείτεχρησιµοποιείτε..
ΧρειάζεταιΧρειάζεται µεγάληµεγάλη προσοχήπροσοχή στηστη χρήσηχρήση τουτου γιατίγιατί είναιείναι πολύπολύ
εύφλεκτοεύφλεκτο, , εκρηκτικόεκρηκτικό καικαι αποπνικτικόαποπνικτικό. . ΕπιπρόσθεταΕπιπρόσθετα λόγωλόγω τουτου ότιότι
είναιείναι βαρύτεροβαρύτερο απόαπό τοντον αέρααέρα τυχόντυχόν διαρροήδιαρροή θαθα έχειέχει σανσαν
αποτέλεσµααποτέλεσµα τηντην συγκέντρωσησυγκέντρωση τουτου στοστο πάτωµαπάτωµα, , σταστα υπόγειαυπόγεια καικαι
γενικάγενικά σεσε χαµηλάχαµηλά επίπεδαεπίπεδα. . 
ΧρησιµοποιείταιΧρησιµοποιείται σεσε µαγειρικέςµαγειρικές συσκευέςσυσκευές, , συσκευέςσυσκευές φωτισµούφωτισµού, , 
θερµαντήρεςθερµαντήρες νερούνερού, , στηστη βιοµηχανίαβιοµηχανία καικαι γιαγια άλλουςάλλους σκοπούςσκοπούς..
ΠιοΠιο κάτωκάτω παραθέτουµεπαραθέτουµε απλέςαπλές οδηγίεςοδηγίες χρήσηςχρήσης πουπου πρέπειπρέπει νανα
ακολουθείτεακολουθείτε γιαγια τηντην ασφάλειαασφάλεια σαςσας::



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΟιΟι συσκευέςσυσκευές πουπου
εργάζονταιεργάζονται µεµε υγραέριουγραέριο
((γκαζιέρεςγκαζιέρες, , θερµάστρεςθερµάστρες
κλπκλπ)  )  πρέπειπρέπει νανα
τοποθετούνταιτοποθετούνται µακριάµακριά
απόαπό καύσιµακαύσιµα υλικάυλικά
((κουρτίνεςκουρτίνες, , χαρτιάχαρτιά κλπκλπ) ) 
καικαι σεσε σηµείασηµεία µεµε καλόκαλό
αερισµόαερισµό χωρίςχωρίς ρεύµαταρεύµατα
αέρααέρα..



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΠρέπειΠρέπει νανα τοποθετείταιτοποθετείται πάντοτεπάντοτε σεσε όρθιαόρθια θέσηθέση, , 
έξωέξω απόαπό τοτο κτίριοκτίριο, , σεσε σκιερόσκιερό µέροςµέρος πουπου υπάρχειυπάρχει
καλόςκαλός αερισµόςαερισµός..
ΑπαγορεύεταιΑπαγορεύεται ηη αποθήκευσηαποθήκευση ήή χρήσηχρήση υγραερίουυγραερίου
σεσε υπόγειουςυπόγειους χώρουςχώρους..
ΟιΟι κύλινδροικύλινδροι υγραερίουυγραερίου µπορείµπορεί νανα εκραγούνεκραγούν αναν
εµπλακούνεµπλακούν σεσε πυρκαγιάπυρκαγιά..



ΌτανΌταν θαθα αγοράσετεαγοράσετε κύλινδροκύλινδρο
νανα ελέγξετεελέγξετε τοτο λαστιχένιολαστιχένιο
δακτυλίδιδακτυλίδι πουπου βρίσκεταιβρίσκεται πάνωπάνω
στηνστην βαλβίδαβαλβίδα τουτου κυλίνδρουκυλίνδρου
νανα µηνµην είναιείναι σκουριασµένοσκουριασµένο ήή
φθαρµένοφθαρµένο..
ΚατάΚατά τηντην διάρκειαδιάρκεια τηςτης νύκταςνύκτας
ήή ότανόταν λείπετελείπετε απόαπό τοτο σπίτισπίτι
πρέπειπρέπει νανα κλείνετεκλείνετε τοντον
ρυθµιστήρυθµιστή // ρολόιρολόι τουτου
κυλίνδρουκυλίνδρου γιαγια τηντην αποφυγήαποφυγή
τηςτης πιθανότηταςπιθανότητας απώλειαςαπώλειας..



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΟΥΚΕΝΟΥ
ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥ

ΚλείστεΚλείστε τοτο διακόπτηδιακόπτη τηςτης συσκευήςσυσκευής
υγραερίουυγραερίου καικαι τοτο ρυθµιστήρυθµιστή τουτου
κυλίνδρουκυλίνδρου καικαι σβήστεσβήστε οποιαδήποτεοποιαδήποτε
γυµνήγυµνή φλόγαφλόγα πουπου πιθανόπιθανό νανα υπάρχειυπάρχει
κοντάκοντά. . ΑφαιρέστεΑφαιρέστε τοτο ρολόιρολόι απόαπό τοντον
κενόκενό κύλινδροκύλινδρο καικαι εφαρµόστεεφαρµόστε τοτο στοστο
γεµάτογεµάτο κύλινδροκύλινδρο. . 
ΠροτούΠροτού τοποθετήσετετοποθετήσετε τοτο ρυθµιστήρυθµιστή
((ρολόιρολόι) ) πάνωπάνω στονστον κύλινδροκύλινδρο ελέγξετεελέγξετε
νανα µηνµην υπάρχουνυπάρχουν ακαθαρσίεςακαθαρσίες µέσαµέσα
στηνστην βαλβίδαβαλβίδα τουτου κυλίνδρουκυλίνδρου..
ΒεβαιωθείτεΒεβαιωθείτε ότιότι εφάρµοσεεφάρµοσε σωστάσωστά. . 
ΜεΜε τηντην αντικατάστασηαντικατάσταση τουτου
κυλίνδρουκυλίνδρου ελέγξτεελέγξτε τοντον ελαστικόελαστικό
σωλήνασωλήνα σταστα σηµείασηµεία πουπου συνδέεταισυνδέεται
µεµε τοτο ρολόιρολόι καικαι τητη συσκευήσυσκευή..



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΛΗΝΑΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣΠΑΡΟΧΗΣ

ΟΟ ρυθµιστήςρυθµιστής ((ρολόιρολόι) ) τουτου
κυλίνδρουκυλίνδρου καικαι οο ελαστικόςελαστικός
σωλήναςσωλήνας παροχήςπαροχής υγραερίουυγραερίου
προςπρος τητη συσκευήσυσκευή πρέπειπρέπει νανα
είναιείναι καλήςκαλής ποιότηταςποιότητας..
ΟΟ ελαστικόςελαστικός σωλήναςσωλήνας
παροχήςπαροχής πρέπειπρέπει νανα αντέχειαντέχει σεσε
ψηλέςψηλές πιέσειςπιέσεις καικαι στιςστις άκρεςάκρες
νανα στερεώνεταιστερεώνεται πάνωπάνω στοστο
ρυθµιστήρυθµιστή καικαι τητη συσκευήσυσκευή µεµε
ειδικούςειδικούς σφικτήρεςσφικτήρες ((κλιπςκλιπς).).



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ∆ΙΑΡΡΟΗΣ

ΗΗ διαρροήδιαρροή τουτου υγραερίουυγραερίου
επισηµαίνεταιεπισηµαίνεται εύκολαεύκολα λόγωλόγω τηςτης
χαρακτηριστικήςχαρακτηριστικής οσµήςοσµής πουπου φέρειφέρει..
ΌτανΌταν ηη διαρροήδιαρροή είναιείναι µεγάληµεγάλη
µπορείµπορεί νανα ακούεταιακούεται καικαι σφύριγµασφύριγµα..
ΜΗΝΜΗΝ προσπαθήσετεπροσπαθήσετε νανα βρείτεβρείτε τοτο
σηµείοσηµείο διαρροήςδιαρροής χρησιµοποιώνταςχρησιµοποιώντας
αναµµένοαναµµένο κερίκερί, , σπίρτοσπίρτο ήή αναπτήρααναπτήρα
γιατίγιατί θαθα προκαλέσετεπροκαλέσετε ανάφλεξηανάφλεξη ότανόταν
βρείτεβρείτε τητη διαρροήδιαρροή..
ΓιαΓια εντοπισµόεντοπισµό τηςτης διαρροήςδιαρροής
χρησιµοποιείτεχρησιµοποιείτε σαπουνάδασαπουνάδα.  .  ΗΗ
διαρροήδιαρροή θαθα φανείφανεί απόαπό τιςτις φυσαλίδεςφυσαλίδες
πουπου δηµιουργούνταιδηµιουργούνται..



∆ΙΑΡΡΟΗ∆ΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση διαρροήςδιαρροής πρέπειπρέπει::
ΝαΝα σβήσετεσβήσετε αµέσωςαµέσως όλεςόλες τιςτις γυµνέςγυµνές φλόγεςφλόγες πουπου υπάρχουνυπάρχουν κοντάκοντά..
ΝαΝα κλείσετεκλείσετε τοντον διακόπτηδιακόπτη τηςτης συσκευήςσυσκευής καικαι τοτο ρυθµιστήρυθµιστή τουτου
κυλίνδρουκυλίνδρου. . 
ΜηνΜην ανάψετεανάψετε οποιαδήποτεοποιαδήποτε φωτιάφωτιά ((σπίρτοσπίρτο, , αναπτήρααναπτήρα) ) ήή ηλεκτρικόηλεκτρικό
διακόπτηδιακόπτη γιατίγιατί πιθανόπιθανό νανα προκληθείπροκληθεί βίαιηβίαιη ανάφλεξηανάφλεξη τουτου
υγραερίουυγραερίου..
ΝαΝα ανοίξετεανοίξετε όλεςόλες τιςτις πόρτεςπόρτες καικαι τατα παράθυραπαράθυρα γιαγια νανα γίνειγίνει αερισµόςαερισµός
τουτου χώρουχώρου. . 
ΕάνΕάν ηη διαρροήδιαρροή οφείλεταιοφείλεται σεσε ελαττωµατικόελαττωµατικό κύλινδροκύλινδρο πρέπειπρέπει νανα τοντον
µεταφέρετεµεταφέρετε αµέσωςαµέσως έξωέξω απόαπό τοτο σπίτισπίτι σεσε ανοικτόανοικτό καικαι ασφαλισµένοασφαλισµένο
µέροςµέρος καικαι νανα κληθείκληθεί ηη ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΥΠΗΡΕΣΙΑ
((ΤηλΤηλ: 199 : 199 ήή 112112). ). 



ΧΡΗΣΗΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΑνοίξτεΑνοίξτε πρώταπρώτα τοντον ρυθµιστήρυθµιστή
((ρολόιρολόι) ) τουτου κυλίνδρουκυλίνδρου, , µετάµετά
ανάψτεανάψτε τοτο σπίρτοσπίρτο καικαι
ακολούθωςακολούθως ανοίξτεανοίξτε τοτο
διακόπτηδιακόπτη τηςτης συσκευήςσυσκευής.  .  
ΠοτέΠοτέ µηνµην κάνετεκάνετε τοτο αντίθετοαντίθετο
γιατίγιατί υπάρχειυπάρχει κίνδυνοςκίνδυνος νανα
καθυστερήσετεκαθυστερήσετε στοστο άναµµαάναµµα
τουτου σπίρτουσπίρτου καικαι νανα µαζευτείµαζευτεί
µεγάληµεγάλη ποσότηταποσότητα υγραερίουυγραερίου
στοστο δωµάτιοδωµάτιο, , αρκετήαρκετή γιαγια νανα
προκαλέσειπροκαλέσει βίαιηβίαιη ανάφλεξηανάφλεξη
ότανόταν τελικάτελικά θαθα ανάψετεανάψετε τοτο
σπίρτοσπίρτο..



ΣΒΗΣΙΜΟΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΚλείστεΚλείστε τοτο διακόπτηδιακόπτη τηςτης συσκευήςσυσκευής καικαι εάνεάν δεδε θαθα
χρησιµοποιηθείχρησιµοποιηθεί ηη συσκευήσυσκευή σύντοµασύντοµα, , κλείστεκλείστε καικαι
τοτο ρυθµιστήρυθµιστή τουτου κυλίνδρουκυλίνδρου..



ΕΛΕΓΧΟΣΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΟιΟι συσκευέςσυσκευές, , οιοι ελαστικοίελαστικοί σωλήνεςσωλήνες παροχήςπαροχής καικαι οιοι
ρυθµιστέςρυθµιστές ((ρολόγιαρολόγια) ) πρέπειπρέπει νανα ελέγχονταιελέγχονται τακτικάτακτικά
γιαγια νανα διαπιστώνεταιδιαπιστώνεται εάνεάν βρίσκονταιβρίσκονται σεσε καλήκαλή
κατάστασηκατάσταση.  .  
ΕπισκευέςΕπισκευές οποιασδήποτεοποιασδήποτε µορφήςµορφής πρέπειπρέπει νανα
γίνονταιγίνονται απόαπό ειδικευµέναειδικευµένα πρόσωπαπρόσωπα



ΓιαΓια περισσότερεςπερισσότερες πληροφορίεςπληροφορίες αποταθείτεαποταθείτε
στονστον ΠυροσβεστικόΠυροσβεστικό ΣταθµόΣταθµό τηςτης πόληςπόλης σαςσας ήή
στοστο ΤµήµαΤµήµα ΠυροπροστασίαςΠυροπροστασίας,, στοστο ΑρχηγείοΑρχηγείο
ΠυροσβεστικήςΠυροσβεστικής ΥπηρεσίαςΥπηρεσίας,,



ΗΗ ΜΗΜΗ πιστήπιστή εφαρµογήεφαρµογή τωντων οδηγιώνοδηγιών
ορθήςορθής χρήσηςχρήσης τουτου υγραερίουυγραερίου µπορείµπορεί
νανα στοιχίσειστοιχίσει τηντην απώλειααπώλεια όχιόχι µόνοµόνο τηςτης
περιουσίαςπεριουσίας αλλάαλλά καικαι τηςτης ζωήςζωής σαςσας..

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΥΚΥΠΡΟΥ
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