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Használati utasítás 

Típusazonosító: AG384 

Cikkszám: 050101-0001 

Megnevezés: PROVIDUS forrasztólámpa tömlővel, műanyagházas AG384 

 

A forrasztólámpa cseppfolyós gázzal (propán, bután) magas nyomáson (1-7 Bar) működik. A termék 

használható közvetlenül egy tömlővel összekötve a gázpalackkal, vagy magas nyomású gázszabályozóval 

is.  

A termékek egyenként a legkomolyabb minőségbiztosítási szempontok alapján vannak tesztelve a 

megfelelő működés és biztonság garanciájaként. 

 

Használati útmutató: 

 

1. Győződjön meg róla, hogy a tömlő és a műanyag ház, melybe a gázpalackot helyezni fogja, 

sérülésmentes és kifogástalan állapotú. 

2. Győződjön meg, hogy az eszközön lévő gázcsap zárt állapotban van. 

3. Győződjön meg róla, hogy nem áll fenn gázszivárgás, majd csatlakoztassa a tömlő egyik végét a 

forrasztófejhez, a másik végét pedig vagy közvetlenül a gázpalackhoz vagy a gázszabályozóhoz. 

Bizonyosodjon meg, hogy a csatlakozások megfelleően illeszkednek.  

4. Ellenőrizze, hogy a gáztömlő vagy a gázszabályzó pontosan illeszkedik a gázpalackra. 

5. Győződjön meg, hogy az égőfej jól illeszkedik az égőszárra. 

6. Nyissa meg az gázpalackon található gázcsapot, majd óvatosan az égőszáron található gázcsapot 

is. 

7. Tartson egy égő gyufaszálat az égőfej végéhez, és gyújtsa be a gázt. 

8. A megfelelő porlasztás eléréséhez először járassa kis lángon az eszközt, majd szépen lassan tekerje 

fel a maximumra.  

9. Használat után először zárja el a palackon lévő csapot, majd folytassa az égőszáron lévő csap 

elzárásával. 

 

Karbantartása: 

A maximális hatékonyság fenntartása érdekében mindig a legnagyobb biztonsággal használja, és időről-

időre hajtsa végre a következő műveletsort: 

1. Győződjön meg a tömlő kifogástalan állapotáról.  

2. Időközönként cserélje ki a gumitömítést, amely a gázpalackkal érintkezik.  

3. Ellenőrizze a tömlő illesztéseit. 

4. Mindig tartsa tisztán az eszköz külső borítását is, ügyelve arra, hogy a szelep ne tömődjön el.  

5. Bizonyosodjon meg, hogy gázszivárgás lehetősége nem áll fenn. 

 

Megjegyzés: 

Előfordulhat, hogy a gázban lévő szennyeződések miatt az égőszár nem működik. Ebben az esetben 

szerelje szét az égőfejet a szártól és óvatosan gázolajjal vagy kerozinnal tisztítsa meg. Ez után sűrített 

levegővel fújjon keresztül az égőszáron, majd helyezze vissza az égőfejet. 
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Garancia: 

Vásárlási bizonylat ellenében 12 hónap. Helytelen használatból fakadó meghibásodás esetén a garancia 

nem érvényesíthető. 

 

Az égőszár gyártása a 2009/142/CE direktíva szerint folyik. 


