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Forró gázégő „MAX850“ 
Rendelési szám: 58 83 86 

Rendeltetésszerű használat: 
A termék állítható, 1300°C-ig terjedő hőmérsékletű lángot hoz létre. Beépített 
piezo gyújtó mechanizmussal rendelkezik. A gázmennyiség és ezzel a lángméret 
a forró gázégőn állítható. 
A gázégőt csak öngyújtógázzal (ISO-butángázzal) szabad feltölteni és 
működtetni. 
A terméket nem szabad átalakítani ill. átépíteni!   
A biztonsági előírásokat feltétlenül vegye figyelembe! 
A fentiektől eltérő alkalmazás károsíthatja a terméket, továbbá tűzveszélyt, 
robbanást stb. okozhat. 
A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi előírásoknak.  Az 
útmutatóban található cégnevek és termékelnevezések a mindenkori tulajdonos 
védjegyei. 
Minden jog fenntartva. 
 
Biztonsági előírások 

A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk 
esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A 
következményes károkért nem vállalunk felelősséget.  
Tárgyi vagy személyi sérülések esetén, melyek szakszerűtlen 
kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül 
hagyásából adódtak, nem vállalunk felelősséget.  Ilyen esetekben 
érvényét veszti a szavatosság/garancia. 
a) Általános tudnivalók 
• Biztonsági okokból nem engedélyezett a készülék önkényes 
átépítése és/vagy megváltoztatása. 
• A termék nem játékszer, gyermekek kezébe nem való. Vigyázzon, 
hogy a termék sem használat közben, sem utána ne legyen gyerekek  
számára elérhető.  A terméket úgy kell tárolni, hogy a gyerekek hozzá 
ne férhessenek! Ugyanez vonatkozik az utántöltéshez használt 
gáztartályokra is. 
• A forró gázégő házát nem szabad felnyitni vagy megrongálni. 
Nem szabad tűzbe dobni és nyílt lángba tartani! Robbanásveszély! 
• Ne tegye ki a forró gázégőt mechanikus igénybevételnek. A 
gáztartálya ettől tömítetlenné válhat, tűz- és robbanásveszély! 
• Ha a termék megsérül vagy hibás lesz, ártalmatlanítsa 
előírásszerűen. 
Ha még gázt tartalmaz, ami szivárog, a terméket hosszabb ideig 
szabadban, megfelelő helyen kell tárolni, hogy a gáz eltávozhasson. 
Gondoskodjon kellő szellőzésről, tartsa távol minden nyílt lángtól vagy 
gyújtószikrától. Tűz- és robbanásveszély! Tartsa távol éghető 
anyagoktól, tűzveszély! 
• A forró gázégőt tilos olyan térben használni, utántölteni és tárolni, 
amelyben robbanásveszélyes, gyúlékony anyagok, éghető gázok, 
gőzök, porok, stb. valamint éghető folyadékok (oldószerek, alkoholok, 
benzin stb.) vannak vagy lehetnek. Robbanás- és tűzveszély áll fenn! 
• Óvja a terméket a szennyeződéstől és nedvességtől. Ezek a termék 
sérüléséhez és korrodálódásához vezethetnek.  
• A terméket csak teljesen kihűlt állapotban szállítsa, égési sérülés- és 
tűzveszély! Ugyanez vonatkozik a termék tárolására is. 
• A forró gázégőt csak álló helyzetben szabad szállítani és tárolni, 
(talpa alul, fúvóka, mennyiségszabályozó felül). 
• Ipari használatánál a helyi és hatósági balesetvédelmi előírásokat be 
kell tartani. 
• Iskolákban és más oktató intézményekben, hobbi- és 
barkácsműhelyekben a terméket csak szakértő, felelős személyzet 
jelenlétében szabad használni.  
b) Utántöltés 
• A forró gázégőt csak teljesen lehűlt állapotban szabad tölteni, mivel 
egyébként robbanásveszély áll fenn! 

• Sérült forró gázégőt tilos újra tölteni! Tűz- és robbanásveszély! 
• A forró gázégőt kizárólag a kereskedelemben kapható öngyújtó gázzal, jól 
szellőzött környezetben szabad feltölteni. Kerülje a nyílt lángot 
(robbanásveszély!). 
A töltésnél figyelembe kell venni a töltéshez használt gázpalack gyártójának 
biztonsági és kezelési utasításait. 
• Ha gáz kilépést tapasztal, azonnal hagyja abba a töltési műveletet. 
Robbanóképes gáz-levegő keverék képződhet. Gondoskodjon a helyiség alapos 
szellőztetéséről, mielőtt a forró gázégőt, vagy más tűzforrást meggyújtana. 
• A forró gázégő feltöltés után igen gyúlékony nyomás alatt álló gázt tartalmaz. 
Ezért hőforrásoktól, hőfejlődéstől (> +40 °C) vagy tartós közvetlen napsugárzástól 
távol kell tartani, mivel egyébként robbanásveszély keletkezhet! 
• A gáz kieresztése céljából ne távolítsa el, ill. ne nyissa fel a töltőszelepet. Tűz- 
és robbanásveszély! 
c) Használat 

• A forró gázégőt mindig csak a markolatánál fogva tartsa. Mindig úgy tartsa, hogy 
a láng kilépő nyílás Öntől elfelé nézzen. Tartsa mindig úgy, hogy a markolata 
lefelé nézzen. 
• A forró gázégőt a meggyújtásakor és használata alatt tartsa a testétől és 
ruházatától távol. 
• Ne nyúljon bele a nyílt lángba! Ne érjen a forró gázégő forró fém részeihez! Ez 
súlyos égési sérülésekkel jár! 
• Sohase hagyja a forró gázégőt felügyelet nélkül. Tűzveszély 
áll fenn! 
• Vegye figyelembe, hogy a környezet megvilágításától függően esetleg a láng 
csak nehezen, vagy egyáltalán nem látható. 
• A munka közti szünetekben, illetve a lehűtéshez állítsa bele a szállított 
talpazatba. A forró gázégőt állítsa ilyenkor egy stabil, sík felületre; ügyeljen 
közben arra, hogy ne tudjon felborulni vagy leesni, tűzveszély! 
• A lángot mindig csak 15 - 20 percre gyújtsa meg, mivel egyébként a forró 
gázégő háza túlzottan átmelegedhet (égési sérülésveszély!). 
• A forró gázégővel ne gyújtson meg folyékony, vagy gáz halmazállapotú 
tüzelőanyagokat (pl. benzint, denaturált szeszt, stb.), robbanásveszély! 
• A forró gázégővel folytatott tevékenységtől függően megfelelő védőfelszerelés 
szükséges, és be kell tartani a kiegészítő biztonsági előírásokat is. 
• Sok anyag felhevítése során egészségre káros vagy akár mérgező gőzök 
keletkezhetnek. Szükség esetén használjon megfelelő elszívó berendezést vagy 
szellőztessen gyakran. 
• Ne kísérelje meg a forró gázégőt vízzel, vagy más folyadékkal lehűteni, attól 
megsérülhet. 
 
Kezelőszervek 
1 Reteszelő tolókapcsoló (gyerekek 
elleni biztonság) 
2 Nyomó billentyű a gázszelep- és a 
gyújtási funkcióhoz 
3 Reteszelő gomb a folyamatos 
működéshez 
4 Gázmennyiség szabályozó 
5 Láng kilépő nyílás 
6 Levehető talp 
7 Töltőszelep (önzáró); a talp levétele 
után válik láthatóvá 
8 Markolat rész, beépített gáztartállyal 
 
 
 
 
Feltöltés 
A forró gázégőt biztonsági okokból gáztöltés nélkül szállítjuk. Ezért az első 
üzembe helyezéshez, a termék használata előtt, fel kell tölteni a forró gázégő 
tartályát. 
Figyelem! 
A feltöltéshez kizárólag kereskedelemben kapható öngyújtó gázt (ISO butángáz) 
használjon. 
Erre a célra a kereskedelemben megfelelő utántöltő palackokat lehet kapni (pl. 
250 ml-es palackokat). Kérdéses esetben forduljon szakemberhez. 
SOHASE töltse fel a terméket másfajta gázzal/folyadékkal. 
A töltéshez ne használjon arra alkalmatlan palackokat, vagy tömlővel  való 
összeköttetést! 
Magas fokú tűz és robbanásveszély áll fenn! 
Csak jól szellőzött környezetben töltse fel a forró gázégő gáztartályát, és kerülje e 
mellett a nyílt lángot (robbanásveszély!) 
A forró gázégőt csak teljesen lehűlt állapotban szabad tölteni! 
A töltést a következőképp kell végezni: 
• Vegye le először a talpat (6). Állítsa fejre a forró gázégőt, úgy, hogy a töltőszelep 
(7) függőlegesen felfelé nézzen. 
• Az öngyújtógáz utántöltő palack töltőcsőrét tartsa függőlegesen lefelé és dugja 
be a töltő szelepbe (7). Ha szükséges, használjon megfelelő adaptert (ez 
általában mellékelve van az öngyújtó-gázpalackhoz). 
Nyomja rá ezután az öngyújtógáz kartus töltőcsőrét a töltő szelepre. A gáz 
beáramlik a forró gázégő tartályába. 2 - 3 másodperc után fejezze be a töltési 
műveletet. Ezt a töltési műveletet kétszer vagy háromszor meg lehet ismételni. 
Ha a gáz kifúj a töltési művelet során, azonnal fejezze be a műveletet. 
Robbanóképes gáz-levegő keverék képződhet. Gondoskodjon a helyiség alapos 
szellőztetéséről, mielőtt a forró gázégőt, vagy más tűzforrást meggyújtaná. 
A töltés után várjon néhány percet, mielőtt a gázégőt használni kezdené, hogy a 
gáztöltet stabilizálódjon. 
 
Használat 
Előkészületek 
• Tartsa úgy a forró gázégőt, hogy a láng kilépő nyílás (5) Öntől elfelé nézzen. 
Tartsa ezen kívül úgy, hogy a markolata lefelé nézzen. 
• Forgassa a gázmennyiség szabályozót (4) egészen balra (az óramutató 
járásával ellentétesen). 
• Mozgassa a gyermekvédelmi tolókapcsolót (1) felfelé, a gázmennyiség 
szabályozó irányába. Ezzel kireteszeli a billentyűt (2). 



Láng meggyújtása 
• Nyomja meg a billentyűt (2) és tartsa határozottan megnyomva. Eközben a 
kilépő gázt a beépített piezo gyújtó meggyújtja, a lángnak égnie kell. 
• Ha csak gáz lép ki és nem láng, eressze el a billentyűt (2) és nyomja meg újra. 
Lángnagyság beállítás 
• A gázmennyiség szabályozóval (4) be lehet állítani, mennyi gáz lépjen ki, illetve 
milyen nagy legyen a láng. 
Ha a szabályozót balra, az óramutató járásával ellentétesen (a rányomtatott "+" jel 
irányában) forgatja el, növekszik a gázmennyiség, a láng nagyobb lesz. 
Ha a szabályozót jobbra, az óramutató járásával egyezően (a rányomtatott "-" jel 
irányában) forgatja el, csökken a kilépő gázmennyiség, a láng kisebb lesz. 
 
Láng kikapcsolása, használat befejezése 
• Eressze el a billentyűt (2), a gázszelep záródik és a láng kialszik. 
• Mozgassa a gyermekvédelmi tolókapcsolót (1) lefelé, a gáztartály irányába. 
Ezzel reteszelődik a billentyű (2). 
• Állítsa bele a forró gázégőt a szállított tartólábba és hagyja teljesen kihűlni. 
• Miután a forró gázégő teljesen kihűlt, egy tiszta, száraz helyen lehet tárolni. 
Eközben ügyeljen arra, hogy a forró gázégő mindig álló helyzetben legyen tárolva. 
Használja ehhez a szállított tartólábat. 
Tartós funkció 
A reteszelő gombbal (3) tartósan is működtethető, a nyomógombot elengedheti és 
a forró gázégő tovább működik. 
Tegye a következőket: 
• Nyomja meg a billentyűt (2) és tartsa megnyomva. Eközben a kilépő gázt a 
beépített piezo gyújtó meggyújtja, a lángnak égnie kell. 
Ha csak gáz lép ki és nem láng, eressze el a billentyűt (2) és nyomja meg újra. 
• Tartsa a billentyűt (2) továbbra is megnyomva. A tartós funkcióhoz nyomja meg 
a reteszelő gombot (3) és tartsa megnyomva. 
Eressze el a billentyűt (2). 
A láng tovább ég, anélkül, hogy a forró gázégőn bármilyen gombot is meg kellene 
nyomni. 
• A láng lekapcsolásához nyomja meg a billentyűt (2), úgy, hogy a reteszelő gomb 
(3) kiugorjon. 
Mozgassa a gyermekvédelmi tolókapcsolót (1) lefelé, a gáztartály irányába. 
Ezzel reteszelődik a billentyű (2). 
• Állítsa bele a forró gázégőt a szállított tartólábba és hagyja teljesen kihűlni. 
 
Hibaelhárítás 
A láng nem gyullad meg vagy azonnal kialszik: 
• Forgassa a gázmennyiség szabályozót (4) egészen balra, mielőtt a forró 
gázégőt meggyújtaná. Csak a sikeres gyújtás után állítsa be a láng erősségét. 
Ha a szabályozó túlzottan jobbra van csavarva, kevés gáz lép ki és nem képződik 
gyúlásra képes keverék. 
• A gáztartály üres és újra meg kell tölteni. 
A gyújtási funkció billentyűjét (2) nem lehet megnyomni: 
• Mozgassa a gyermekvédelmi tolókapcsolót (1) felfelé, a gázmennyiség 
szabályozó irányába. Ezzel kireteszeli a billentyűt (2). 
A töltésnél gáz lép ki: 
• A töltéshez használja a megfelelő adaptert. Ez általában minden öngyújtó gáz 
kartushoz mellékelve van. 
 
 
 
Ártalmatlanítás 
Élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell 
ártalmatlanítani a terméket. 
 
Műszaki adatok 
Lánghőmérséklet: ............................max. kb. 1300 °C 
Gáztartály ........................................36 ml 
Működési idő ...............................egy gáztöltettel max. kb. 150 perc 
Méret (H x Szé x Ma) .............155 x 75 x 195 mm 
Súly:........................ kb. 350 g (tartóláb nélkül) 


