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 1.0 Általános figyelmeztetés 1.1 A készülék éghető, nyomás alatt álló gázt tartalmaz. Használja elővigyázatosan. 1.2 Gyerekek számára hozzá nem férhetően tárolja. 1.3 Braun, Colibri, Ronson, Rowenta márkájú, vagy más jó minőségű öngyújtó-gázzal, nyílt lángtól biztonságos távolságban, 
kell utána tölteni. Ne használjon más fajtájú tüzelőanyagot. 1.4 Erős gázkilépés, fel-felgyulladó láng és a katalizátor vörös és fekete közötti pulzálása következhet be ha a szabályozó túl 
magasra van állítva. A forrasztópáka meggyújtásakor semmi esetre se nézzen az az arcunk vagy a testünk felé. 1.5 Ellenőrizze, a láng kialvását, mielőtt a pákát leteszi. Figyelem: a kilépő nyílásból forró gázok lépnek ki (625°C). Ne hagyja 
felügyelet nélkül. Letételkor a kilépő nyílások nézzenek felfelé és a pákát helyezze a fedélre  (A ábra). 1.6 Ne ejtse le. 1.7 Ha a készülék megsérült, ne használja. 1.8 A készüléket óvja +50°C feletti forróságtól és tartós napsugárzás hatásától. 1.9 Ne szúrja át és ne dobja tűzbe  (E ábra). 1.10 Ne töltse, ne gyújtsa meg a készüléket és ne dolgozzon vele nyílt láng vagy éghető anyagok közelében. 1.11 A kupakot csak akkor helyezze fel, ha a készülék ki van kapcsolva és a hegye lehűlt. 1.12 Ne szedje szét, ne állítson rajta, és ne javítsa. A készüléket a használó nem kell karbantartsa. 1.13 Ne lélegezze be az olvadékok, műanyagok, habanyagok stb. gőzeit. 1.14 Ártalmatlanításakor a helyben érvényes előírások szerint kell eljárni. 1.15 A veszélyes anyagok szállítására vonatkozó rendeletek szerint butángázt, vagy egyéb éghető gázt utasszállító 
repülőgépen nem szabad szállítani. E készüléket vagy egyéb éghető gázt tartalmazó eszközt sem a kézipoggyászban, 
sem a feladott poggyászban nem szabad szállítani. 2.0 Gáz töltés  (B. ábra). 2.1 A készülék feltöltése előtt a kapcsolót "Ki" ("off") állásba kell állítani. 2.2 Csak jól szellőzött helyiségben töltse. 2.3 Az utántöltéshez általában nincs szükség közdarabra. 2.4 Töltéshez (A ábra) tartsa a készüléket függőlegesen, úgy, hogy a töltőszelep felfelé álljon. A gáz utántöltő tartályt nyomja 
lefelé a töltőszelepbe. Az utántöltő tartályból a gázáramlás a nehézségi erőtől függ. 2.5 Fejezze be a töltést, ha a szelepből gáz lép ki. Ne töltsön túl sok gázt utána. 2.6 Valamennyi folyékony gáz kell látható legyen a hőmérsékletszabályozó billentyű átlátszó részén keresztül, a gáz 
egymaga nem biztosít kellő nyomást. 3.0 Gyújtási művelet 

3.1. A készüléket egy piezo-elektronikus rendszer gyújtja be. A gáz be-/kikapcsolója 1-0-val van jelölve. A gyújtó kapcsoló 
„ // “ van jelölve. 
3.2. Forró levegő: Helyezze fel a kiválasztott hegyet és rögzítse a rögzítő mandzsettával. Állítsa a szabályozó gombot 

Max. állásba. Tartsa távol a készüléket az arcától és testétől, majd tolja a gázkapcsolót a csúcs irányába, hogy a 
gáz felszabadulhasson. A piezo gyújtókapcsolót kattintsa vissza és a hüvelykujjával enyhén megnyomva hagyja, 
hogy visszatérjen a kiinduló állásába. Ezáltal a gázáramlás megszakító kioltja a gyújtólángot és az égés irányítását 
a katalizátor veszi át. A csúcs alján vagy a teljes forrólevegő hegyen az izzó katalizátor igazolja a kifogástalan 
működést. 4.0 Hőmérséklet beállítás (C ábra). 4.1 A forrasztó hegy hőmérsékletét és a gázáramot + és - között be lehet állítani a hőmérséklet szabályozó gombbal. 

Megjegyzés: A Pro Piezonál a legnagyobb négyzet a + és a legkisebb a -. 

 5.0 A forrhegy cseréje (D/E ábra) 5.1 Figyelem: A forrasztópákát hagyja teljesen lehűlni. A hegyet könnyen ki lehet cserélni. A rögzítő anyát le kell csavarni és 
a hegyet, a csövet és az anyát le kell húzni a gyújtóelemről. Vegye le a hegyet, és cserélje ki egy új vagy másik hegyre. 
Fordított sorrendben szerelje össze  (D ábra). 

Műszaki adatok : Pro Piezo 
Länge (mit Deckel) 178mm 
Gewicht (ohne Gas, mit Deckel und Spitze) 75g 
Betriebszeit (abhängig von Einstellung) 45 Minuten Spitzentemperatur (bis 
max.) 
Heißluftspitze 625°C 
Watt (Vergleichswerte) 75W 
Nachfüllzeit (durchschnittl. Sekundenzahl) 10 Sekunden 
Nachfüllgasart Butanfeuerzeuggas 
Auswahl an Lötspitzen 2 
Piezozündung Ja 
Zünderhaltbarkeit (Durchschnitt) 50.000 Zündungen 
Sicherheitsabschalter Ja 
Temperatur verstellbar Ja 
TÜV-Geprüft TÜV 

SZÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK 

TÖRVÉNY TILTJA TÖLTÖTT BUTÁNGÁZ PALACKKAL E TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁT. 

A hőmérsékletszabályozó gombot a legnagyobb állásba csavarva ürítse le először a tartályt. A gáz leürítése végett a testétől 
és arcától eltartva tolja a gáz kapcsolót a hegy irányába. Ezután 2 óra hosszat hagyja a tartályt a szabadban állni. 

 

 Abban az esetben, ha annak ellenére, hogy a tartályban szemmel láthatóan gáz van, de a bekapcsolás után nem indul 
meg a gáz áramlása, leereszthető a gáz úgy, hogy a töltő szelepet egy kis csavarhúzóval lenyomja. Eközben ügyelni kell 
arra, hogy a keze ne érintkezzen a szelepből kiáramló gázzal. Ezzel a módszerrel ne kísérelje meg a gáz leeresztését 
zárt térben vagy nyílt láng közelében. 

 

 

 


