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7 részes Gázégő/-forrasztó készlet 
Rendelési szám 58 84 18 
1. Rendeltetésszerű használat 
A termék egy állítható és lobogásmentes láng sugarat hoz létre. A szállított 
tartozékkal a terméket lehet gázégőként, hőlégfúvóként vagy forrasztópákaként 
használni. Különböző pákahegyek a termékkel a legkülönbözőbb munkákat teszik 
lehetővé. A láng erőssége szabályozható. 
A gázégőt csak öngyújtógázzal (ISO-butángázzal) szabad feltölteni és 
működtetni. 
Feltétlenül el kell kerülni, hogy a gázégőre víz kerüljön. 
Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy 
módosítása. Ha a készüléket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, a készülék 
károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen használat miatt rövidzárlat, tűz, áramütés 
stb. veszélye is fennállhat. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és 
őrizze meg. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati 
útmutatót is. 
 
2. A szállítás tartalma 
Gázégő/-forrasztó 
3 db forrasztóhegy 
Forró vágó 
Forró gáz fúvóka 
Ólommentes forrasztó huzal 
Tisztítószivacs 
Tároló doboz 
Használati útmutató 
 
3.Biztonsági előírások 
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági 
utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban 
található biztonsági előírásokat és a szakszerű használatra vonatkozó 
utasításokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem 
vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság 
és a garancia is. 
Személyek/készülék biztonsága 
Sohase irányítsa a lángot / a hőlégfúvót / a forrasztóhegyet emberekre vagy 
állatokra. 
Ne tárolja +40°C feletti hőmérsékleten és ne tegye ki közvetlen napsugárzás 
hatásának.  
Ne használja szikraképződés vagy nyílt láng közelében. 
A terméket ne szedje szét, erőszakosan ne nyissa fel és ne égesse el.  
A terméket ne használja hibás állapotban. 
Feltöltésénél a használati útmutatóban leírt eljárásmódot be kell tartani. 
A láng a környezeti megvilágítástól függően néha nehezen felismerhető. 
Használat után ellenőrizze, hogy a láng kialudt-e? 
Tárolás előtt hagyja teljesen lehűlni. 
A gázégőt kizárólag a kereskedelemben kapható öngyújtógázzal, jól szellőző 
környezetben szabad feltölteni. Kerülje a nyílt lángot (robbanásveszély!). 
Töltéskor tartsa be az öngyújtógáz gyártójának a biztonsági és kezelési előírásait. 
A gázégőt csak lehűlt állapotban szabad tölteni. 
Ha gáz kilépést tapasztal, azonnal hagyja abba a töltési műveletet. 
Robbanásképes gáz-levegő keverék képződhet. Gondoskodjon a helyiség alapos 
szellőztetéséről, mielőtt a gázégőt, vagy más gyújtóforrást meggyújtana. 
A gáz kieresztése céljából ne távolítsa el, ill. ne nyissa fel a töltőszelepet. 
Gyújtáskor, vagy használat közben tartsa távol a gázégőt testétől és ruházatától. 
Ne gyújtson meg vele folyékony vagy gáznemű  tüzelőanyagokat pl. benzint, 
spirituszt, stb.). 
Tartsa úgy a gázégőt, hogy a kilépő láng Öntől ellentétes irányba mutasson.  
A 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 jelen. Robbanás- és tűzveszély áll fenn! 
Óvja a gázégőt a szennyeződéstől és a nedvességtől. 
Semmi esetre se szárítsa a haját a készülékkel. 
Használat közben ne fogja meg az égő fúvókáját. Égési sérülés veszély! 
Sohase végezzen munkát feszültség alatt álló alkatrészeken. A munka 
megkezdése előtt válassza le az áramellátásról a készüléket, amelyen forrasztási 
műveletet akar végezni, és ellenőrizze a feszültségmentességét. 
Védje a testét és a szemét a  fröccsenő és folyékony forrasztóóntól. Viseljen a 
munkánál megfelelő védőöltözéket és védőszemüveget. 
A forrasztásnál keletkező gőzök károsak az egészségre. Szükség esetén 
használjon megfelelő elszívó berendezést vagy szellőztessen gyakran. 
Tartson rendet a munkahelyén és használjon hőálló alátétet. 
Ólomtartalmú forraszok mérgezőek. Ezért ne egyen, igyon vagy dohányozzon 
munka közben és mossa meg • utána alaposan a kezét. 

A termék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől és a háziállatoktól. 
Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni. A csomagolóanyag veszélyes 
játékszerré válhat gyermekek kezében.  
Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős 
rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és 
oldószerektől. 
Ne tegye ki a terméket mechanikai behatásnak. 
Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a 
készüléket, és akadályozza meg a véletlen használatba vételét. A biztonságos 
használat már nem garantálható, ha a készüléken 
látható sérülések vannak, 
hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy   
súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.  
Kezelje óvatosan a készüléket. Lökéstől, ütéstől, vagy akár kis magasságból 
történő leeséstől is megsérülhet. 
Egyebek 
Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, 
biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban. 
Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel, vagy 
szakműhellyel végeztessen. 
Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált 
választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberekhez. 
 
4. Üzembe helyezés 
Nedvesítse be mindig a szivacsot, ha forrasztási munkákhoz használja. 
A gáztartály megtöltése 
A gázégőt csak öngyújtó-butángázzal (ISO-butángáz) szabad megtölteni és 
használni. Csak jól szellőzött környezetben töltse fel a gáztartályt, és kerülje 
közben a nyílt lángot (robbanásveszély!). 
A gázégőt csak lehűlt állapotban szabad feltölteni. 
Ha a gáz kifúj a töltési művelet során, azonnal szakítsa meg a műveletet. 
Robbanóképes gáz-levegő keverék képződhet. 

1. Állítsa fejre a forrógáz égőt, úgy, hogy a töltő szelep felfelé nézzen. 
2. Ültesse rá az ISO-butángázpalackot (ha kell, egy alkalmas adaptert 

használjon) a töltőszelepre. 
3. Nyomja most függőlegesen felülről lefelé az ISO-butángázpalackot. A 

gáz beáramlik a gázégő tartályába. A töltési művelet kb. 5-10 mp-ig 
tart. 

4. Várjon a töltés után kb. 3 percig, mielőtt a gázégőt üzembe helyezné. 
Hagyja a gáz töltetet stabilizálódni. 

 
Gyújtás 
Gyújtáskor, vagy használat közben tartsa távol a gázégőt testétől és ruházatától. 
Gázégő: 

1. Csavarja le adott esetben elölről a forrasztó- és forrólevegő feltétet. 
Oldja meg ehhez az első fekete zárógyűrűt. 

2. Állítsa a gázt a gázszabályozón 4-es állásba. A gázszabályozó a 
készülék alsó oldalán, a statív mellett van. 

3. Tolja a vörös gombot a termék felső részén előre "ON" állásba. Gáz 
áramlik ki az égő fúvókájából. 

4. Gyújtsa meg a gázt egy megfelelő tűzforrással a égő fúvókájának az 
elején. 

5. Állítsa be a kívánt láng erősséget a gázszabályozóval. 
6. Tolja a vörös gombot a termék felső részén hátra, "OFF" állásba, ha 

a készüléket ki akarja kapcsolni. 
 
Forrasztópáka / Hőlégfúvó: 

1. Csavarja le adott esetben elölről a forrasztó- és forrólevegő feltétet. 
Húzza meg ehhez az elöl lévő fekete rögzítő gyűrűt. 

2. Csavarjon fel egy forrasztóhegyet a feltétre, ha a terméket 
forrasztópákaként kívánja használni. 

3. Állítsa a gázt a gázszabályozón 4. állásba. A gázszabályozó a 
készülék alsó oldalán a statív mellett van. 

4. Húzza az első feltéten a fekete zárógyűrűt előre, úgy, hogy az ovális 
gyújtónyílások szabadon legyenek. 

5. Tolja a termék felső részén lévő vörös gombot előre. Gáz áramlik ki 
az égő fúvókájából. 

6. Gyújtsa meg a gázt egy megfelelő gyújtóval az ovális gyújtó 
nyílásokon keresztül. Tolja a feltétet vissza a kiinduló állásba. 

7. A lángot a gázszabályozóval lehet szabályozni 
8. Tolja a vörös gombot a termék felső részén hátra, "OFF" állásba, ha 

a készüléket ki akarja kapcsolni. 
A termék letételéhez billentse mindig ki az állványt. Ne tegye le soha a forró 
terméket az állvány kibillentése nélkül. Ez tűzveszélyt jelentene! 
 
Eltávolítás 
Az elektronikus termékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a 
háztartási szemétbe.  
Élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell 
ártalmatlanítani a terméket. 
 
Műszaki adatok 



 
Max. Hőmérséklet: 1300 ºC (égő), 450 ºC (forrasztó) 

Üzemidő: max. 130 perc 

Gáztartály kapacitás: 11,5 ml 

Méret (ø x H): 20 x 210 mm 

Súly: 60 g 

 


