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GORILNIK NA VROČI PLIN MT-6804
Št. izdelka: 588464
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NAMEN UPORABE
Gorilnik na vroči plin proizvede nastavljiv plamen s temperaturo do 1300oC. Vgrajen je vžigalni
mehanizem.
Zaradi nastavljive količine plina na plinskem gorilniku lahko le-tega uporabite kjerkoli.
Plinski gorilnik služi za trdo in mehko spajkanje. Poleg tega lahko s tem segrejete in topite gorljive
in negorljive materiale.
Plinski gorilnik lahko napolnite samo z običajnim plinom za vžigalnike (ISO butan).
Direkten kontakt z vodo morate preprečiti! Druga uporaba od prej opisane vodi k poškodovanju
tega izdelka. Poleg tega pa je to povezano z nevarnostmi, kot je npr. požar, itd.
Celotnega izdelka ne smete spremeniti oziroma rekonstruirati!
Varnostne napotke morate nujno upoštevati!
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VARNOSTNI IN NEVARNOSTNI NAPOTKI
Za škode, ki nastanejo z neupoštevanjem tega navodila za uporabo, ne velja več pravica
iz garancije! Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti!
Iz varnostnih razlogov samodejna predela in / ali sprememba izdelka ni dopustna.
Embalaže ne pustite ležati naokoli. Le-ta lahko postane nevarna igrača za otroke.
Plinski gorilnik in posoda za plin vžigalnikov ne sodita v otroške roke. Takšne izdelke
hranite izven dosega otrok.
Plinski gorilniki vsebujejo butan. Zaradi tega jih morate hraniti stran od virov toplote,
vplivov vročine in sonca (>40oC).
Plinski gorilnik napolnite izključno z običajnim plinom za vžigalnike in samo v dobro
prezračevanih prostorih. Pri tem preprečite odprte plamene (nevarnost eksplozije).
Pri polnjenju upoštevajte varnostne napotke in napotke za upravljanje proizvajalca plina
za vžigalnike.
Plinski gorilnik polnite samo v ohlajenem stanju.
Polnjenje prekinite takoj, ko prične plin izstopati. Nastanejo lahko eksplozivne mešanice
plina in zraka.
Ventilov za polnjenje ne odstranite ali odpirajte, da plin izstopa.
Ohišja gorilnika ne smete odpirati, poškodovati ali vreči v ogenj! Nevarnost eksplozije!
Plinskega gorilnika ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam. Posoda plina drugače ne
tesni več (nevarnost požara oziroma eksplozije«).
Plinskega gorilnika ne poskušajte popraviti. V primeru, da je plinski gorilnik poškodovan
ali uničen, potem ga odstranite v skladu s predpisi.
Plinskega gorilnika ne smete obratovati, polniti ali hraniti tam, kjer so prisotni ali so
lahko prisotni eksplozivni, zlahka vnetljivi materiali, gorljivi plini, pare, prahi oziroma
gorljive tekočine (topila, alkoholi, bencin, itd.). Obstaja nevarnost eksplozije oziroma
požara!
Plinski gorilnik zaščitite pred umazanijo in vlago.
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OPIS POSAMEZNIH DELOV
1
2
3
4
5
6
7

Šoba
Regulator količine plina
Piezo vžig
Varovalo vžiga
Ventil polnjenja
Snemljiva noga
Držalo z vgrajeno posodo za plin

ZAČETEK OBRATOVANJA
Gorilnik na vroči plin je iz varnostnih razlogov dobavljen prazen.
Za začetek obratovanja morate posodo za plin gorilnika napolniti z običajnim plinom za vžigalnike.

Polnjenje posode za plin
Plinski gorilnik polnite izključno z običajnim plinom za vžigalnike (butan).
Posodico za plin napolnite samo v dobro prezračeni okolici in pri tem preprečite
odprte plamene (nevarnost eksplozije!).
Plinski gorilnik lahko polnite samo v ohlajenem stanju.
Za polnitev pojdite po sledečih korakih:
• Privijte regulator količine plina (2) v smeri urnega kazalca.
• Plinski gorilnik postavite na glavo, da je ventil za polnjenje (5) obrnjen navzgor. Eventualno
odstranite nogo.
• Posodico s plinom za vžigalnike vtaknite na ventil za polnjenje (5) (po potrebi uporabite
primeren adapter). Sedaj posodico s plinom potisnite navpično navzdol. Plin sedaj uhaja v
zbiralnik plina gorilnika. Postopek polnjenja traja približno 3-5 sekund.
Postopek prekinite takoj, ko pri polnitvi plin prične uhajati. Nastanejo lahko
eksplozivne mešanice plina in zraka. Pazite na to, da bo pred vžigom plinskega
gorilnika ali drugih virov vžiga, prostor zadosti prezračen.
•

Po polnjenju počakajte približno 3 minute, preden boste pričeli uporabljali plinski gorilnik.
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UPRAVLJANJE
Po polnjenju posode za plin je gorilnik na vroči plin pripravljen na obratovanje.
Plinski gorilnik s šobo vedno držite stran od telesa. Gorilnika nikoli ne usmerite v
ljudi ali živali.
Moder plamen lahko pri svetli okolici stežka prepoznate!
Za vžig plinskega gorilnika pojdite po sledečih korakih:
• Varovalo vžiga (4) potisnite v desno. To sprosti mehanizem vžiga.
• Regulator količine plina (2) obrnite s približno 5 obrati v nasprotni smeri urnega kazalca. Vi
slišite uhajanje plina iz šobe gorilnika.
• Pritisnite na Piezo vžig (3). Pod okoliščinami morate večkrat pritisniti na glavo vžiga (3), da bo
vžig izveden.
• Obliko plamena lahko sedaj brezstopenjsko spremenite z regulatorjem količine plina (2).
• Za izklop obrnite regulator količine plina (2) v smeri urnega kazalca, dokler ventil ni zaprt.
Plamen se ugasne.
• Varnostno zapiralo (4) potisnite nazaj v levo. Piezo vžig je blokiran.
Pred hranjenjem naj se plinski gorilnik vedno dobro ohladi. Nevarnost požara!

ODSTRANITEV
Neuporabno napravo odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi pri vašem komunalnem
zbirnem mestu.

TEHNIČNI PODATKI
Temperatura plamena:
Plin:
Vsebina posode za plin:
Temperatura dela in hranjenja:
Mere:
Teža:

maksimalno 1300oC
butan (plin za vžigalnike)
28 ml (za približno 45 minut)
-10oC do +40oC
176 x 69 x 123 mm
180g
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Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST
Izdelek:
Kat. št.:

Garancijska Izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga
potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali
z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe,
malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje
pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z
izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim
listom.
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