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1. Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen. 

 
Neem het product uit de verpakking en controleer op beschadigingen.  
 
Gebruik het product niet bij zichtbare beschadiging en neem contact op met uw leverancier.  
 
Let op brandgevaar! Door ontsnapt zuurstof wordt de kans op vuur verhoogd.  
 
Open het cilinder behoedzaam en langzaam. Het snel openen van de cilinder kan een druk veroorzaken waardoor 

eventueel aanwezig vuil en desinfectiemiddel een steekvlam kan veroorzaken. 
 
Rook nooit in een omgeving waar zuurstof wordt gebruikt. Gebruik nooit een ontstekingsbron of open vuur in de directe 

nabijheid van zuurstof. 
 
 

2. Aansluiting van het reduceer op de cilinder:  
Volg onderstaande stappen:  
 

1. Controleer of het zegel van de afsluiter (van de cilinder) is verwijderd. Controleer of het materiaal schoon is en geen 
tekenen van olie of vloeistof zichtbaar zijn, verwijder deze indien aanwezig.  

2. Draai het reduceer langzaam en behoedzaam op de cilinder met de hand, zonder gebruik van gereedschap 
3. Verbind de accessoires op de uitgang van het reduceer. 

 

Let op !! Deze reduceren worden met de hand op de cilinder bevestigd. Reduceren mogen 

nooit vast of weer los gedraaid worden met behulp van gereedschappen. 

 

3. Gebruikersinstructie: 
1. Zodra u verbinding hebt gemaakt van het reduceer naar de cilinder en accessoires, OPEN DAN LANGSZAAM DE 

CILINDER KRAAN.  
2. Zorg ervoor dat de druk geleidelijk wordt verhoogd in de manometer en open de afsluiter van de cilinder in zijn 

geheel.  
3. Als u merkt dat er lekkage optreedt, sluit dan snel de afsluiter van de gascilinder en controleer de aansluiting van de 

gascilinder.  
4. In het geval van een reduceer met flowmeters (zie modellen) draai de bediening tegen de klok in om de stroming re 

verhogen.  
5. OM HET REDUCEER TE VERWIJDEREN VAN DE GASCILINDER, SLUIT DE AFSLUITER VAN DE CILINDER 

ALVORENS HET RECUEER TE VERWIJDEREN.  
Maak het reduceer drukloos door het in het reduceer aanwezige gas af te laten.  

 

4. Onderhoud en reiniging: 
• Gebruik geen vet of smeermiddelen of een stof die deze ingrediënten bevat.  

• Alleen bevoegd personeel mag gebruik maken van de apparatuur.  

• Reparaties moeten worden uitgevoerd door HERSILL of door bevoegd en/of gekwalificeerd personeel.  

• Er wordt geadviseerd om het apparaat ten minste eenmaal per vijf jaar te controleren.  

• In het geval van afwijking van de apparatuur, neem contact op met de fabrikant voor reparatie.  

• Voor het reinigen van de apparatuur – als dit nodig is – moet u de deeltjes en vuil die kunnen zijn opgebouwd in het 
verbindingsgebied van de fles verwijderen. Gebruik nooit vloeistoffen die in het apparaat zouden kunnen gaan.  

• Bewaar de apparatuur op een droge en schone plaats en waar het kan worden beschermd tegen stoten of vallen. 
Bewaar de apparatuur binnen het volgende temperatuurbereik: -20 tot 60 C. 
  


