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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Minipalnik gazowy DJ062 CE, 1300 °C,
1.7 ml, 30 min, 58 g
Nr produktu 588699

Zakres zastosowań
Ten mikro palnik gazowy może być wykorzystywany do zapalania papierosów, cygar, świec itp. lub do
podgrzewania obiektów za pomocą otwartego płomienia.
To urządzenie może być napełniane za pomocą zwykłego gazu do zapalniczek (butan).
Jakiekolwiek inne użycie niż opisane powyżej jest zabronione i może spowodować uszkodzenie
urządzenia. Co więcej, wiąże się to z ryzykiem, takich jak pożar, oparzenia i tym podobne szkody.
Należy bezwzględnie przestrzegać niniejszej instrukcji bezpieczeństwa!

Uwagi w zakresie bezpieczeństwa i ostrzeżenia
W przypadku uszkodzenia spowodowanego brakiem przestrzegania niniejszej instrukcji obsługi
gwarancja traci ważność. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu szkód wtórnych.
wynikłych
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się nieupoważnionych zmian i modyfikacji urządzenia.
Nie pozostawiaj materiału opakowaniowego leżącego luzem. Może on stać się niebezpieczną
zabawką w rękach dzieci.
Palniki gazowe i pojemniki z gazem do zapalniczek nie mogą dostać się w ręce dzieci. Przechowuj je w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Palniki gazowe zawierają butan. Należy trzymać je z dala od źródeł
ciepła i światła słonecznego (>40°C).
Napełniaj palnik wyłącznie dostępnym w sprzedaży gazem do zapalniczek w dobrze wentylowanym
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pomieszczeniu.
Unikaj otwartego ognia (zagrożenie wybuchem).
Podczas napełniania przestrzegaj wskazówek bezpieczeństw i eksploatacji producenta gazu do
zapalniczek.
Palnik gazowy można napełniać wyłącznie, kiedy jest zimny. Nie zdejmuj ani nie otwieraj zaworów
napełniających, tak, aby gaz mógł się ulotnić. Zabrania się otwierania obudowy palnika gazowego, jej
uszkadzania lub przechowywania w pobliżu otwartego ognia. Zagrożenie wybuchem!
Nigdy nie narażaj palnika gazowego na naprężenia mechaniczne. Pojemnik z gazem może stracić
szczelność (zagrożenie wybuchem!).
Nie podejmuj prób naprawy palnika gazowego. W przypadku wady lub uszkodzenia usuń
odpowiednio palnik do odpadów.
Podczas zapalania i używania palnika trzymaj go z dala od ciała i odzieży.
Nigdy nie zapalaj palnych substancji ciekłych i gazowych (benzyny, alkoholu itp.).

Napełnianie palnika
Należy napełnić palnik gazowy wyłącznie dostępnym w handlu gazem do zapalniczek (gaz butan).
Napełnić zbiornik gazu tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i unikać otwartego ognia w
pobliżu (niebezpieczeństwo wybuchu!).
Podczas napełniania, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i instrukcji obsługi dostarczonej przez
producenta gazu do zapaliczek.
Palniki gazowe mogą być napełniane tylko gdy są chłodne.
Natychmiast przerwać proces napełniania, jeśli gaz ucieka. Mieszanina gazu i powietrza, która może
powstać może być wybuchowa. Upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane zanim
zapalisz palnik gazowy lub inne źródło zapłonu.
• Napełniać palnik gazowy tak, żeby zawór do napełniania był skierowany do góry.
• Wetknij końcówkę pojemnika z gazem do zapalniczki (w razie potrzeby za pomocą odpowiedniego
adaptera) w zawór do napełniania. Teraz zdecydowanie naciśnij butelkę z gazem w dół w kierunku
pionowym.
• Gaz płynie teraz do zbiornika gazu w palniku. Proces napełniania trwa około 3 sekund.

Obsługa palnika
Zawsze należy wcisnąć przycisk zapłonu szybko i dół z szarpnięciem, aż do zatrzymania. Dzięki temu
można uniknąć gromadzenia się większej ilości palnej mieszanki spowodowanej długotrwałym
uwalnianiem się gazu, który to może spowodować gwałtowne zapalenie się od iskry zapłonowej, a
chwilowe przytłumienie płomienia.
Podczas zapalania i używania palnika gazowego, należy trzymać go z dala od ciała i odzieży.
Zawsze trzymaj palnik gazowy w taki sposób, żeby strumień ognia był z dala od ciebie.
Trzymaj zapalony płomień tylko przez kilka sekund (maksymalnie 2 minuty), w przeciwnym razie
obudowa palnika może nagrzewać się za bardzo (niebezpieczeństwo poparzenia!).
Upewnij się, że płomień całkowicie zgasł.
Strona 2 z 3
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

www.conrad.pl

• Przyciśnij zapłon piezoelektryczny w dół aż poczujesz pod palcem (powtórzyć ten proces, jeśli
płomień nie zapala za pierwszym razem) wtedy iskra zapali płomień. Trzymaj zapłon wciśnięty jeśli
chcesz przez chwilę utrzymać płomień zapalony.
• Zwolnij przycisk zapłonu, aby płomień zniknął.
 Przed odłożeniem poczekaj aż palnik gazowy ostygnie. Zagrożenie pożarem!

Regulacja wielkości płomienia
Nie poruszaj kółkiem regulacji poza zakresem wyczuwalnego oporu i nie wyjmuj go z obudowy.
Może to doprowadzić do wycieku gazu i ryzyka wybuchu.
• Przesuń kółkiem znajdującym się na zaworze napełniającym w kierunku symbolu „ + „ w celu
zwiększenia wielkości płomienia, lub w przeciwnym kierunku, aby go zminimalizować.

Utrzymanie i konserwacja
Z wyjątkiem napełniania zapalniczki gazu, palnik gazowy jest bezobsługowy.
Czyszczenie obudowy urządzenia można wykonywać wyłącznie miękką, suchą szmatką.
Nigdy nie należy używać żrących środków czyszczących lub środków chemicznych, ponieważ
powierzchnia obudowy może wtedy ulec uszkodzeniu.

Utylizacja
Po zakończeniu żywotności usuń palnik gazowy zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi do
odpowiedniego punktu zbiórki odpadów. Przed usunięciem, zbiornik gazu powinien być opróżniony.
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