PRYMUS BENZYNOWY
INSTRUKCJA UśYTKOWANIA I KONSERWACJI

I. Informacje ogólne
Prymus benzynowy (w dalszej części instrukcji nazywany „prymusem”) słuŜy do gotowania i
podgrzewania wody w warunkach polowych.

II. Dane techniczne
czas (minuty) rozpalenia

2-3

czas (minuty) zuŜycia pełnego zbiorniczka benzyny:
przy średnim płomieniu

50

przy maksymalnym płomieniu

35

czas (minuty) zagotowania 1 litra wody (menaŜka aluminiowa
średnicy 170-220 mm, temp. otoczenia 20ºC

7-8

pojemność zbiorniczka

0,120 l

masa pustego prymusa

750 g

wymiary:
132
132
82

długość
szerokość
wysokość

III. Zasady bezpieczeństwa
1. Prymus uŜytkować moŜna tylko na otwartej przestrzeni lub w bardzo dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Zabronione jest uŜywanie prymusa w namiocie !
2. UŜywając prymusa naleŜy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących w danym miejscu zasad
ochrony przeciwpoŜarowej.
3. Prymus ustawiać na równej, płaskiej i twardej powierzchni, nie bliŜej niŜ 50 cm od materiałów łatwo
zapalnych.
4. Wlew zbiorniczka musi być podczas palenia prymusa zakręcony. Uzupełniać benzynę oraz przenosić
prymus z miejsca na miejsce moŜna jedynie po jego ostygnięciu.
5. W wypadku pojawienia się płomienia przy osłonie zbiorniczka lub przy osi regulacji natychmiast
przerwać uŜywanie prymusa i usunąć niesprawność.

IV. Instrukcja uŜytkowania
Ustawić prymus na równej powierzchni. Otworzyć obudowę i odsunąć boczną ściankę z
przymocowanym do niej zbiorniczkiem. załoŜyć dźwignię na oś regulacji i obrócić dźwignię do oporu w
kierunku strzałki „Прочистит” („Przeczyścić”) w celu oczyszczenia dyszy palnika. Następnie obrócić
dźwignię w kierunku strzałki „Зажеь” („Zapalić”) w celu otwarcia dopływu benzyny do czaszy palnika,
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jednocześnie ogrzewając zbiorniczek dłońmi. Następnie odkręcić dźwignię w kierunku „Зажеь” do oporu
i przyłoŜyć zapaloną zapałkę do czaszy palnika.
Po rozgrzaniu prymusa płomień regulować obrotem dźwigni. Nie uŜywać prymusa z dźwignią w
krańcowym połoŜeniu „Зажеь” !
Przed kaŜdym uŜyciem otworzyć wlew zbiorniczka aby wpuścić do niego powietrze, po czym szczelnie
zamknąć wlew.
Przy niskich temperaturach wlać do czaszy palnika niewielką ilość benzyny lub włoŜyć kawałek paliwa
turystycznego („suchego spirytusu”).
Regularnie czyścić prymus z pyłu, brudu, piasku, sadzy i nagaru.
Starać się uŜywać do gotowania naczyń o pojemności nie większej niŜ 3 litry.
Prymus przechowywać w suchych i ogrzewanych zimą pomieszczeniach.

V. Najczęstsze usterki i sposób ich usuwania
Pojawienie się na początku palenia płynnej benzyny oraz pulsujący, kopcący płomień świadczy o
niedostatecznym rozgrzaniu palnika i spalaniu płynnego paliwa a nie jego oparów.
Słabe spalanie świadczy o nieszczelności wlewu zbiorniczka lub zaworu dyszy palnika. MoŜna sprawdzić
szczelność tych elementów przykładając do nich zapalona zapałkę – pojawienie się płomienia świadczy o
nieszczelności. W takim wypadku zakrętkę wlewu naleŜy dokręcić, zaś zawór dyszy wyregulować
kluczem znajdującym się w zestawie.

VI. Uwagi końcowe
Oryginalny, sporządzony w języku rosyjskim tekst instrukcji znajduje się do wglądu w Stowarzyszeniu.

UWAGA
Instrukcję niniejszą przechowywać
wewnątrz obudowy prymusa !
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