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1. Пренасяне на бутилката 

Бутилката не трябва да бъде вдигана директно за вентила, а да се хваща с две ръце за горния защитен пръстен. 

Тарата на бутилката за нето тегло от 10 кг Пропан-бутан варира от 11 до 15 кг.  А за бутилката за нето тегло газ 

от 20 кг тарата е 19-20 кг. Крайния потребител сам осигурява транспорт и средство за безопасно пренасяне. 

Забранено е хвърляне, търкаляне, удряне, пробиване, ритане и блъскане с други материали по корпуса , както и 

складирането в хоризонтално положение. Пренасяйте като я хванете здраво с две ръце и най-добре ползвайте 

ръчна количка  или друго помощно съоръжение ако ще я пренасяте на по-голямо разстояние. 

2. Инсталиране и потребление 

Поставяйте бутилката винаги в добре вентилирани \проветрени и с добър приток на въздух\ места, така че да се 

улесни пълното горене при употреба и никога в затворени пространства. Оставете леко открехнат прозореца 

дори когато ползвате за отопление. В случай на изтичане на газ, той се акумулира в най-ниските места на терена 

защото е по-тежък от въздуха и може да образува експлозивни смеси с него. Затова никога не поставяйте 

бутилката в мазе, на стълбище към мазе или в близост до вентилационни отвори на пода на помещението. 

Забранено е наличието на повече от 2 бутилки в помещение. Дюзите на газовия контлон трябва да бъдат 

съобразени с продукта смес пропан-бутан , а не за природен газ. В противен случай това ще доведе до обгаряне и 

почерняване на съдовете за готвене. Инсталиране на редуцир вентила \регулатора за намаляване на 

налягането\ 

Отстранете ръчно без да ползвате остри режещи предмети термо-фолиото. Внимавайте да не нараните гумените 

уплътнения по вентила на бутилката (вътрешно и външно), защото тяхното предназначение е да осигуряват 

добра херметичност ако са цели и годни. Запазете фолиото и капачката, ще са необходими при евентуални 

рекламации. Запазете Депозитния сертификат и касова бележка. 

Свържете щуцера на газовия уред със щуцера на регулатора посредством гъвкав маркуч, пристегнат със скоби. 

Поставете палеца на регулатора в положение „затворено” \червената маркировка пламък надолу\. Хванете 

регулатора с две ръце като пръстите повдигат долния гумен пръстен до упор. Поставете го над вентила на 

бутилката, отпуснете и натиснете здраво пръстена от всички страни. Сачмите трябва да легнат в канала на 

вентила. За проба здравината на монтажа повдигнете ниско над земята нагоре цялата композиция от регулатор и 

бутилка , при което трябва да не се отделят. 

При затворени кранове на газовия уред т.е негорящ котлон \уред-изключен\ поставете палеца на регулатора в 

положение „отворено” \червено пламъче нагоре\. Изчакайте няколко секунди преди да запалите котлона за да се 

уверите , че няма изтичане на газ от маркуча или регулатора, скобите и т.н. Не пушете по време на монтажа! 

Проверете със сапунов разтвор! Ако не се образуват нови мехурчета означава ,че няма изтичане на газ. Когато 

гуменото уплътнение е ново е възможно монтажа върху бутилката да е затруднен, затова облейте добре със 

сапунов разтвор и направете монтажа отново. 

3. Проверка за изтичане 

В случай, че установите специфичния мирис на газ, незабавно затворете палеца на регулатора. Отстранете 

всякакви източници на възпламеняване и проверете добре помещението, при което не ползвайте открит огън, не 

включвайте електрически уреди, ел.прекъсвачи и мобилни телефони. Проверете със сапунов разтвор цялата 

система от бутилка, маркуч, регулатор и скоби. Ако установите поява на мехурчета това означава ,че има 

изтичане на газ на това място. Действайте както е описано в т.7 

4. Ползване на бутилката 

Ползвайте битовата бутилка във вертикално положение с вентила в най-горна позиция. Забранено е нагряването 

на бутилката. При отварянето на палеца на регулатора газовия уред трябва да бъде изключен. При не-

автоматични печки доближете специална дълга запалка, гарантираща безопасността на пръстите на ръката. 

Осигурете отдалеченост на газовия уред от пердета и завеси. Никога не оставяйте работещия газов уред без 

надзор. Пазете далеч от деца. Прочетете предупредителните фрази върху термо-фолиото на вентила. Забранена е 

употребата в терени под конта нула, шахти, ями, строителни подземни обекти защото се образува взривоопасна 

смес с въздуха. Забранена е употребата на негодни и неизправни, пропускащи газ , маркуч, скоби, регулатор и 

газов уред!  Дискутирайте вашата употреба с търговския представител или Дистрибутора. Забранено е 

напълването на автогаз станции и пунктове за газови бутилки! Връщайте празните бутилки на Търговските ни 

обекти! 

5. Гъвкави маркучи и регулатори за налягане 

Ползвайте гъвкави маркучи, сертифицирани и маркирани за работа с газ LPG и съответно налягане. Дължината 

им трябва да бъде не по-голяма от 1.5 метър, с добре монтирани скоби за херметичност. Проверявайте редовно и 

следете дали са здрави и херметични. Забранено е ползването на негоден, спукан, и несъответстващ на стандарта 

маркуч и регулатор. 

6. Аварийни ситуации 

При съмнения за изтичане на Газ затворете незабавно палеца на регулатора, демонтирайте го , изнесете 

бутилката на открито \тераса, двор\ и се обадете в най-близкия търговски обект за Газ , Дистрибутора във 

вашия район или в офиса на Ви-газ България ЕАД –тел. 02 8237337 за повече инструкции. 

В случай на пожар или сериозно изтичане на газ се обадете на тел. 112 !  

Ако разполагате с пожарогасител го ползвайте според инструкциите му да загасите малък пожар. Той 

трябва да бъде Прахов пожарогасител, а не воден! 

Евакуирайте деца и безпомощни хора. Не доближавайте бутилките с газ ако са обхванати от пожар. 

 

За повече информация : http://www.v-gas.bg/  и електронен адрес за контакти customer.service@v-gas.bg  

или  cylinders@v-gas.bg.   И  0700 20 204 – национален телефон за поръчки. 
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