
 
 
 
 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

ΦΟΒΗΤΡΟΥ GUARDIAN - 2 

 

Μετά το άνοιγµα της συσκευασίας, συναρµολογείστε την συσκευή όπως 

στην παρακάτω φωτογραφία 1. 

 

                      
  

Φωτ.1 

  
Έλκοντας προς τα έξω τον τηλεσκοπικό σωλήνα όπως στη φωτογραφία 

2, διαµορφώνεται η χροιά του θορύβου που παράγεται από το φόβητρο. 

Η ρύθµιση αυτή επιτρέπει την προσαρµογή του φόβητρου ανάλογα µε 

την περιοχή που θέλουµε να προστατέψουµε. 

 

                       
Φωτ.2 

  

Όταν έχουν γίνει οι απαραίτητες προετοιµασίες στήριξης και 

συναρµολόγησης του φόβητρου, το τοποθετούµε σε επίπεδο σηµείο του 



χώρου που θέλουµε να προστατεύσουµε και µακριά από ανθρώπους, ζώα 

και αναφλεγόµενες  πηγές. Συνδέουµε το φόβητρο µέσω του ρυθµιστή 

πίεσης σε µία φιάλη υγραερίου (προπάνιο για θερµοκρασίες 

περιβάλλοντος κάτω των 8 βαθµών Κελσίου) και βεβαιωνόµαστε ότι 

δεν υπάρχει καµία διαρροή αερίου. 

 

Ανοίγουµε την βαλβίδα της φιάλης αερίου στο µέγιστο. Η συχνότητα των 

κρούσεων ρυθµίζεται από την βαλβίδα του ρυθµιστή όπου υπάρχουν τα 

εξής σύµβολα όπως στην φωτογραφία 3. 

 

                    
 

Φωτ. 3 

 

-Στρέφοντας την βαλβίδα τέρµα προς το (+) έχουµε εκπυρσοκρότηση του 

φόβητρου περίπου µία φορά ανά 3  λεπτά. 

 

-Στρέφοντας την βαλβίδα τέρµα προς το (-) έχουµε εκπυρσοκρότηση του 

φόβητρου περίπου µία φορά ανά 30  λεπτά. 

 

-Οποιαδήποτε ενδιάµεση ρύθµιση της βαλβίδας ανάµεσα στο (+) και το 

(-) µας δίνει την επιθυµητή συχνότητα ριπών του φόβητρου. 

Οι πρώτες δύο µε τρεις ριπές του φόβητρου, δεν θα έχουν δυνατή ένταση. 

Οι επόµενες όµως θα έχουν δυνατή ακουστική ένταση που είναι περίπου 

ίση µε 120 dB. 

 

Για να σταµατήσουµε την λειτουργία του φόβητρου, αρκεί απλά να 

κλείσουµε την βαλβίδα της φιάλης αερίου. Για να ξεκινήσουµε και πάλι 

την λειτουργία του φόβητρου αρκεί να ανοίξουµε την βαλβίδα της φιάλης 

αερίου. Το φόβητρο θα ξεκινήσει να λειτουργεί αυτόµατα µε τις ίδιες 

ρυθµίσεις που είχαµε την προηγούµενη φορά. 
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Το πιεζοηλεκτρικό σύστηµα παραγωγής σπινθήρων του φόβητρου έχει 

έναν µέσο όρο ζωής περίπου 50.000 σπινθηρισµών, που σηµαίνει 

περίπου 6-8  χρόνια ηλικία ζωής. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
   

Κάθε 15 µέρες περίπου θα πρέπει να λιπαίνονται µε γράσο όλα τα 

κινούµενα µέρη της συσκευής, όπως όταν αυτή φεύγει από το 

εργοστάσιο. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ρυθµιστής δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 

αντικατασταθεί από άλλον ή ακόµη και να καταργηθεί. Σε περίπτωση 

αντικατάστασης ή κατάργησής του, θα προκληθεί σηµαντική ζηµιά στην 

συσκευή καθώς και σοβαρός τραυµατισµός από πιθανή πρόκληση 

πυρκαγιάς. 

 

 

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Όταν το φόβητρο είναι καινούριο το γράσο που έχει τοποθετηθεί από το 

εργοστάσιο στο ρυθµιστή πίεσης µπορεί να έχει ξεραθεί και να µην 

µπορεί να περάσει το αέριο από τη µπουκάλα. Για να λειτουργήσει θέλει 

λίγο φύσηµα και λίγο αντισκωριακό στο στόµιο του ρυθµιστή. 

 

 
 

Σε περίπτωση που το φόβητρο δεν σκάει ελέγχουµε αν γεµίζει η 

µεµβράνη µε αέριο. 

 

Αν δεν γεµίζει τότε υπάρχει διαρροή αερίου, είτε από το λάστιχο που 

συνδέει τη µπουκάλα µε το φόβητρο, είτε από τη µεµβράνη, είτε από το 



λάστιχο που συνδέει τη µεµβράνη µε το µπεκ. Πιο συνηθισµένη αιτία 

είναι το λάστιχο που συνδέει τη µεµβράνη µε το µπεκ. Υπάρχει µια 

περίπτωση η µεµβράνη να µην γεµίζει λόγω κακής λειτουργίας του 

ρυθµιστή. Αν δεν διορθωθεί µε το αντισκωριακό τότε θέλει άλλαγµα ο 

ρυθµιστής. 

 

Αν η µεµβράνη γεµίζει αλλά το φόβητρο δεν σκάει τότε πρέπει να 

ελέγξουµε το σύστηµα της ανάφλεξης. Το µπουζί, αντίθετα µε τα 

αυτοκίνητα πρέπει να έχει διάκενο 2,5mm. Μετά το µπουζί ελέγχουµε 

την ηλεκτρονική καθώς και το καλώδιο της πίπας µήπως έχει κάποιο 

κόψιµο και περνάει ο σπινθήρας. 

 

Σε περίπτωση που δεν έχουµε σπινθήρα καθόλου τότε είναι σίγουρα 

ηλεκτρονική και πρέπει να αντικατασταθεί. 

Αν όλα τα παραπάνω είναι εντάξει αλλά το φόβητρο εξακολουθεί να µην 

σκάει τότε πρέπει να αντικατασταθεί το µπεκ. 

 

Μετά την αποθήκευση ή κατά την πρώτη χρήση ενδέχεται να µην σκάσει 

γιατί έχει πάρει αέρα στο κύκλωµα. Μετά τη 2
η
, 3

η
 φορά πρέπει να σκάει 

κανονικά. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Η βίδα στο πάνω µέρος της συσκευής που ρυθµίζει τη βελόνα του 

µπεκ δεν πρέπει να πειράζεται γιατί είναι πολύ ευαίσθητη η ρύθµιση 

και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα δουλεύει µετά. 

 



ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΒΗΤΡΟΥ 

 

Ρύθµιση 

 
Αφού τοποθετήσουµε την µπαταρία, πιάνουµε µε το αριστερό µας χέρι 

την πλάκα µε τα ψηφία και ξεβιδώνουµε το κεντρικό παξιµάδι. 

Προσοχή: δεν ξεβιδώνουµε κρατώντας τη συσκευή γιατί θα κάνουµε 

ζηµιά στον άξονα του ρολογιού. 

 

Γυρνάµε τα ψηφία ώστε η πραγµατική ώρα θα αντιστοιχεί στην ώρα που 

θα φαίνεται στην πάνω δεξιά γωνία του χρονοδιακόπτη.  Γυρνάµε την 

κάτω πλάκα στην ώρα που θέλουµε να ξεκινάει και την πάνω πλάκα στην 

ώρα που θέλουµε να σταµατάει ο χρονοδιακόπτης. 

 

Σύµφωνα µε το παράδειγµα, αν το ρολόι µας έδειχνε 3 το µεσιµέρι, θα 

ορίζαµε το χρονοδιακόπτη στις 15:00 και να ξεκινάει 5 το πρωί µε 7 το 

απόγευµα. 

 

 

 


