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Rendeltetésszerû használat.
A mikro-gázégõvel cigarettát, szivart, gyertyát stb. lehet meggyújtani, vagy tárgyakat lehet nyílt lánggal felhevíteni.
Csak a kereskedelemben kapható öngyújtógázzal szabad feltölteni.
A fentiektõl eltérõ alkalmazás nem megengedett, és a készülék károsodásához vezethet. Ezen túlmenõen
veszélyhelyzetet, pl. tûz, égési sérülés stb. idézhet elõ.
A biztonsági elõírásokat okvetlenül be kell tartani.

Biztonsági tudnivalók:
A használati útmutató elõírásainak be nem tartásából eredõ károk esetén érvényét veszíti a
szavatosság/garancia! A következményes károkért nem vállalunk felelõsséget!
A szakszerûtlen kezelésbõl, vagy a biztonsági elõírások figyelmen kívül hagyásából eredõ
személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelõsséget. Ilyen esetekben
érvényét veszíti a szavatosság/garancia.
• A gázégõ és az öngyújtógáz-tartály nem való gyerek kezébe. Ezeket a termékeket gyerekek által nem
hozzáférhetõ helyen tárolja.
• A gázégõk butángázt tartalmaznak. Tartsa emiatt távol hõforrásoktól, a hõ és a napsütés behatásától (>40°C).
• A gáz kieresztése céljából ne távolítsa el, ill. ne nyissa fel a töltõszelepet.
• A gázégõ házát nem szabad felnyitni, felsérteni, tûzbe vagy nyílt lángba dobni. Robbanásveszély!
• Ne tegye ki a gázégõt mechanikai igénybevételnek. A gáztartály ettõl tömítetlenné válhat (tûz- és
robbanásveszély!).
• Ne próbálja megjavítani a gázégõt. Ha a gázégõ megsérült vagy hibás, akkor távolítsa el az elõírásos módon.
• A gázégõt tilos olyan térben használni, utántölteni és tárolni, amelyben robbanásveszélyes, gyúlékony anyagok,
éghetõ gázok, gõzök, porok, stb., valamint éghetõ folyadékok (oldószerek, alkoholok, benzin stb.) vannak vagy
lehetnek jelen. Robbanás- és tûzveszély áll fenn!

Feltöltés
A gázégõ utántöltéséhez kizárólag a kereskedelemben kapható öngyújtógázt használjon
(butángáz). Csak jól szellõzõ környezetben töltse fel a gáztartályt, és kerülje közben a nyílt
lángot (robbanásveszély!).
Töltéskor tartsa be az öngyújtógáz gyártójának a biztonsági és kezelési elõírásait. A
gázégõt csak lehûlt állapotban szabad feltölteni.
Ha gázkilépést tapasztal, azonnal hagyja abba a töltési mûveletet. Robbanóképes gáz-levegõ
keverék képzõdhet. Gondoskodjon a helyiség alapos szellõztetésérõl, mielõtt a gázégõt, vagy
más tûzforrást meggyújtaná.
• Fordítsa meg a gázégõt úgy, hogy a töltõ szelepe felfelé nézzen.
• Nyomja bele az öngyújtógáz-palackot (ha szükséges, egy adapter közbeiktatásával) a töltõszelepbe. Ezután
nyomja határozottan lefelé a gázpalackot.
• A gáz beáramlik a gázégõ tartályába. A töltési mûvelet kb. 3 másodpercig tart.

Kezelés
A gyújtógombot mindig nagyon hirtelen mozdulattal nyomja meg lefelé, egészen az ütközésig.
Ezáltal elkerülhetõ a meggyulladás nélküli hosszabb idejû gázkiáramlás, amely gyúlékony
keveréket képezne, amelyet a gyújtószikra hirtelen meggyújtana, és egy rövid ideig tartó
szúrólángot hozna létre.
Gyújtáskor, vagy használat közben tartsa távol a gázégõt testétõl és ruházatától. Tartsa úgy a
gázégõt, hogy a kilépõ láng Öntõl ellentétes irányba mutasson.
Mindig csak rövid idõre (max. 2 percre) gyújtsa meg a lángot, mert különben nagyon
felhevülhet a ház (égési sérülés veszélye!).
Ellenõrizze, hogy a láng a használat után teljesen kialudt-e.
• Hirtelen nyomja le a gyújtógombot, amíg a piezo-gyújtó mûködésbe nem lép, és a lángot meg nem gyújtja (esetleg
ismételje meg a mûveletet, ha a láng nem gyullad meg azonnal).
• A kioltáshoz egyszerûen eressze el a gyújtógombot.

A lángméret beállítása
Ne forgassa túl a beállítókereket az érezhetõ ütközésen, és ne húzza le a házról. Ezáltal gáz
léphet ki, ami robbanásveszélyt idéz elõ.
• A lángméret növeléséhez forgassa a töltõszelepen a beállítókereket a + jel irányába, vagy a csökkentéshez az
ellenkezõ irányba.

Karbantartás
A gázégõ az öngyújtógázzal való utántöltés kivételével karbantartásmentes.
Külsõleg csak egy puha, száraz ruhával, vagy ecsettel tisztítsa.
Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket, mert károsíthatják a ház felületét.

Eltávolítás
Az elhasználódott készüléket az érvényes törvényi elõírásoknak megfelelõen kell eltávolítani.
Az eltávolítás elõtt a gáztartályt ki kell üríteni (de ne áramoltassa egyszerûen ki a gázt, hanem
ellenõrzötten égesse el).

A jelen használati útmutató a Conrad Electronic publikácója, Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D92240 Hirschau (www.conrad.com).
Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemu másolat, pl. fotokópia, mikrofilm,
vagy az elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható
elo. Az utánnyomás, még kivonatosan is, tilos.
Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A muszaki,
technikai és kivitelezési állapot változtatási joga fenntartva.
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