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Gázégő MT-6804
Rendelési szám: 588464
Rendeltetésszerű használat
A gázégő max. 1300°C hőmérsékletű, lobogásmentes, állítható lángsugarat
állít elő. Az égőbe be van építve egy gyújtó-mechanizmus is.
A gázmennyiséget és a légkeveréket beállíthatjuk a forrólevegő-égőn, ami
által az égő általános alkalmazású.
A gázégő kemény- és lágyforrasztásra egyaránt alkalmas. Ezen kívül
felmelegíthetők általa éghető- és nem éghető anyagok is.
A gázégőt csak öngyújtógázzal (ISO-butángáz) szabad megtölteni és
használni.
Feltétlenül kerüljük el közvetlen érintkezését vízzel. A fentiektől eltérő
használat a készülék tönkremenetelét eredményezheti, ezen kívül még
különféle veszélyeket, pl. tűzveszélyt is jelent.
A készülék egyetlen részét sem szabad megváltoztatni, vagy átalakítani.
Feltétlenül tartsuk be a biztonsági előírásokat.
Biztonsági előírások
A jelen kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő kár esetén
elvész a garancia. A következményes károkért sem vállalunk semmiféle
felelősséget.
Biztonsági okokból tilos a készülék önkényes átalakítása és/vagy
módosítása.
A gázégő és az öngyújtógáz-palack nem gyerekek kezébe való, tároljuk
ezért általuk hozzá nem férhető helyen.
A gázégő butángázt tartalmaz, tartsuk ezért távol hőforrásoktól, a hőség
(>40°C) és a napsütés hatásától.
A gázégőt csak kereskedelmi öngyújtógázzal töltsük meg, és csak jól
szellőző helyen. Ne legyen közben nyílt láng a közelben
(robbanásveszély)!
Töltéskor vegyük figyelembe az öngyújtógáz gyártójának a biztonsági- és
kezelési utasításait.
A gázégőt csak lehűlt állapotban töltsük.
Azonnal szakítsuk félbe a töltést, ha gáz ömlik ki, mert robbanásképes
gáz-levegő-keverék képződhet. Alaposan szellőztessük ki a helyiséget,
mielőtt a gázégőt, vagy más gyújtóforrást begyújtanánk.
Ne távolítsuk el, vagy nyissuk fel a töltőszelepet azért, hogy a gáz
szabadon kiáramolhasson.
A gázégő házát nem szabad felnyitni, a ház nem lehet sérült, és ne dobjuk
tűzbe, vagy ne tartsuk nyílt lángba az égőt. Robbanásveszély!
Ne tegyük ki mechanikai igénybevételnek a gázégőt, mert tömítetlenné
válhat ettől a gáztartály (tűz-, ill. robbanás-veszély).
Ne próbáljuk magunk megjavítani a gázégőt. Ha megsérül, vagy
tönkremegy, szakszerűen távolítsuk el.
Begyújtás és használat közben tartsuk távol a gázégőt a testünktől és a
ruházatunktól.
Ne gyújtsunk meg a gázégővel folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagot
(pl. benzint, spirituszt stb.).
Tartsuk úgy a gázégőt, hogy a láng velünk ellentétes irányba lépjen ki.
A lángot csak kb. 90-120 percig tartsuk égve, mert különben túlzottan
felhevülhet a gázégő háza (égési sérülés veszélye).
A gázégőt nem szabad olyan helyen használni, tölteni és tárolni, ahol
robbanékony, gyúlékony vagy éghető gázok, gőzök, porok, illetve éghető
folyadékok (oldószerek, alkoholok, benzin stb.) vannak, vagy lehetnek
jelen. Robbanás- ill. tűzveszély áll fenn ilyenkor!
Tartsuk tisztán és szárazon a gázégőt.
Használat közben ne nyúljunk az égő fúvócsövéhez (égési sérülés
veszélye).
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Üzembeállítás
A gázégőt biztonsági okokból töltetlen állapotban szállítják le. Az első
üzembeállítás előtt kereskedelmi öngyújtógázzal fel kell tölteni a tartályát.
A gáztartály feltöltése
Figyelem! A gázégőt csak öngyújtó-butángázzal (ISO-butángáz) szabad
megtölteni és használni. Csak jól szellőző helyen töltsük, és ne legyen
közben nyílt láng a közelben (robbanásveszély)!
•
Forgassuk a gázmennyiség-szabályzót az óra-mutató járásával
megegyező irányban (a fúvócső velünk ellentétes irányba mutasson).
•
Fordítsuk a „feje tetejére” a gázégőt, úgyhogy a töltőszelep felfelé
nézzen.
•
Rakjuk fel az ISO-butángáz-palackot a töltőszelepre (ha kell,
megfelelő adapter használatával). Nyomjuk függőlegesen lefelé az
ISO-gázpalackot. A gáz most beáramlik a gázégő gáztartályába. A
töltés kb. 10 másodpercig tart.
Figyelem! Azonnal szakítsuk félbe a töltést, ha közben kiömlik a gáz, mert
robbanásképes gáz-levegő-keverék képződhet. Feltétlenül jól szellőztessük
ki a helyiséget, mielőtt a gázégőt, vagy más gyújtóforrást begyújtanánk.
•
Töltés után várjunk néhány percet, mielőtt a gázégőt használatba
vennénk, hogy stabilizálódhasson a gáztöltet.
Kezelés
A gáztartály feltöltése után a gázégő üzemkész.
Figyelem!
Tartsuk úgy a gázégőt, hogy a fúvócső testünkkel ellentétes irányba
nézzen. Ne irányítsuk az égőt emberek vagy állatok felé.
•
Toljuk felfelé a gázégő oldalán lévő biztonsági reteszelő-gombot a
gyújtó-mechanika kioldása céljából.
•
Forgassuk a gázmennyiség-szabályzót az óramutató járásával
megegyező irányba kb. 5 fordulatnyit. Hallhatóvá válik a gázáramlás
a fúvócsőben.
•
Nyomjuk meg a piezo-elektromos gyújtás gombját. Egyes esetekben
többször meg kell nyomni a gyújtógombot ahhoz, hogy begyulladjon
a láng.
•
A láng alakját fokozatmentesen szabályozhatjuk a levegőmennyiségszabályzó és a gázmennyiség-szabályzó segítségével.
•
A kikapcsoláshoz forgassuk a gázmennyiség-szabályzót
az
óramutató járásával ellentétes irányba érezhető ütközésig. A láng
ekkor kialszik.
•
Toljuk lefelé a biztonsági reteszelő-gombot. Ez által reteszeltük a
piezo-elektromos gyújtó-szerkezetet.
Tárolás előtt hagyjuk teljesen lehűlni a gázégőt, mert különben tűzveszélyt
jelent.
Eltávolítás
Távolítsuk el a használhatatlanná vált gázégőt az érvényes törvényi
szabályozásnak megfelelően
Műszaki adatok
Lánghőmérséklet
max. 1300°C
Tartós használat
max. 20 perc
Gáz
ISO-butángáz (öngyújtógáz)
Tartály űrtartalma
28 ml (kb. 60-80 perc)
Üzemi és tárolási
hőmérséklet
-10°C ÷ +40°C
Méretek (h x sz x m), kb.
176 x 69 x 23 (mm)
Súly, kb.
180 gramm

