
 

 

 

 

 Használati útmutató  

Bután gázégő 1300°C-ig  
 

Rend. sz. 1712148 
 

Rendeltetésszerű használat: 
 
A mikro-gázégővel cigarettát, szivart, gyertyát stb. lehet meggyújtani, vagy tárgyakat lehet nyílt 
lánggal felhevíteni.  

Csak a kereskedelemben kapható öngyújtógázzal szabad feltölteni. 
 
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a 
terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat.  Ezen kívül a 
szakszerűtlen kezelés tűz, stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg 
a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja másoknak, ezt csak a használati útmutatóval 
együtt tegye.   
A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló 
cégnév és termék megnevezés az éppen aktuális tulajdonos márkaneve.  Minden jog 
fenntartva. 
 

A szállítás tartalma   

• Bután gázégő 1300°C-ig  
 

• Használati útmutató 
 

Aktuális használati útmutatók 
 
Töltse le az aktuális használati útmutatókat a  www.conrad.com/downloads weboldalról, vagy 
szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot.  Kövesse a web-oldal útmutatásait. 
 

A szimbólumok magyarázata   
A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az úmutatóban, 

amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és betartani.  
 

A nyílszimbólum mellett további tippeket és használati tanácsokat olvashat. 
  

Biztonsági tudnivalók 
 

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági 
utasításokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati 
útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből 
eredő sérülésekért vagy dologi károkért nem vállalunk felelősséget.  Ezen 
kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.  

• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól. 
 

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek  
játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.  

• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős 
rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől 
és oldószerektől. 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 
 

• Ha már nem lehetséges a biztonságos használat, ne használja   

tovább a készüléket, és akadályozza meg a felügyelet nélküli használatát. A 

biztonságos használat  

már nem garantált, ha a termék: - látható sérülésekkel 

rendelkezik, 
 

- már nem működik rendeltetésszerűen, 
 

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, 
vagy  

- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 
 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való 
leejtés következtében is megsérülhet. 

• A gázégők butángázt tartalmaznak. Tartsa emiatt távol hőforrásoktól, a hő és a 
napsütés hatásától (>40°C). 

• A gáz kieresztése céljából ne távolítsa el, ill. ne nyissa fel a töltőszelepet. 
 

• A gázégő házát nem szabad felnyitni, felsérteni, tűzbe vagy nyílt lángba dobni.  
Robbanásveszély áll fenn! 

• Ne tegye ki a gázégőt mechanikus igénybevételnek. A  

A gáztartály ettől tömítetlenné válhat (tűz- és robbanásveszély!).. 
 

• Ne próbálja meg javítani a gázégőt. Ha a gázégő megsérült vagy hibás, akkor 
távolítsa el előírásos módon. 

• 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! 

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, 
biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban. 

• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy 
szakműhellyel végeztesse.  

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál 
választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez. 

 
 

Feltöltés 
 

A gázégő utántöltéséhez kizárólag a kereskedelemben kapható öngyújtógázt 
használjon (butángáz). 

 
Csak jól szellőző környezetben töltse fel a gáztartályt, és kerülje közben a nyílt 
lángot (robbanásveszély!)..  
Töltéskor tartsa be az öngyújtógáz gyártójának a biztonsági és kezelési 
előírásait. A gázégőt csak lehűlt állapotban szabad feltölteni. 
Ha gázkilépést tapasztal, azonnal hagyja abba a töltési műveletet. 
Robbanóképes gáz-levegő keverék képződhet. Gondoskodjon a helyiség 
alapos szellőztetéséről, mielőtt a gázégőt, vagy más tűzforrást meggyújtaná. 

 

• Fordítsa meg a gázégőt úgy, hogy a töltő szelepe felfelé nézzen. 
 

• Nyomja bele az öngyújtógáz-palackot (ha szükséges, egy adapter közbeiktatásával) a 
töltőszelepbe. Ezután nyomja határozottan lefelé a gázpalackot. 

• A gáz beáramlik a gázégő tartályába. A töltési művelet kb. 3 másodpercig tart. 
 

Kezelés 
 

A gyújtógombot mindig nagyon hirtelen mozdulattal nyomja meg lefelé, 
egészen az ütközésig. 

 
Ezáltal elkerülhető a  meggyulladás nélküli hosszabb idejű gázkiáramlás, 
amely gyúlékony keveréket képezne, amelyet a gyújtószikra hirtelen 
meggyújtana, és egy rövid ideig tartó szúrólángot hozna létre.  
Gyújtáskor, vagy használat közben tartsa távol a gázégőt testétől és 
ruházatától. Tartsa úgy a gázégőt, hogy a kilépő láng Öntől ellentétes irányba 
mutasson.  
A lángot mindig csak rövid időre gyújtsa meg, mivel egyébként a ház 
túlmelegedhet (égési sérülés veszély!).. 
Ellenőrizze, hogy a láng a használat után teljesen kialudt-e. 

 
• Nyomja a gyújtógombot lökésszerűen lefelé amíg a piezogyújtó ki nem old és a láng gyújt 

(esetleg megismételni, ha a láng nem gyújt azonnal). 

• A kioltáshoz egyszerűen eressze el a gyújtógombot. 
 

A lángméret beállítása 
 

Ne forgassa túl a beállítókereket az érezhető ütközésen, és ne húzza le a 
házról. Ezáltal gáz léphet ki, ami robbanásveszélyt idéz elő. 

  

• Forgassa a beállító kereket a töltő szelepnél a +/- jelölés irányába, hogy a   

láng nagyságát megnövelje, vagy ellenkező irányba, hogy lecsökkentse.  
 

Ápolás és tisztítás 
 

• A gázégő az öngyújtógázzal való utántöltés kivételével karbantartásmentes. 
 

• Külsőleg csak egy puha, száraz ruhával, vagy ecsettel  tisztítsa. 
 

• Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket, mert károsíthatják a ház 

felületét. 
 

Eltávolítás  
 

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. 

Az eltávolítás előtt a gáztartályt ki kell üríteni (de ne áramoltassa egyszerűen ki a gázt, 

hanem ellenőrzötten égesse el). 
 
 

Műszaki adatok:  
 

Gáz típus........................................... Öngyújtógáz (bután) 
 

Láng hőmérséklet ..................... max. +1300 °C 
 

Üzemelési idő (halmozottan)................. max. 20 perc 
 

Méret: (H x Szé x Ma)............. 80 x 50 x 20 mm 
 

Súly...................................... kb. 58 g (gáz nélkül)  
 

 

 

Ez a Conrad Electronic  SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) publikációja.  
 

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva.  Fotókópiához, mikrofilm felvétel készítéséhez vagy elektronikus 

adatfeldolgozógépen regisztrálásához a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás, kivonatos formában is, tilos.  A jelen 

publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.   

Copyright 2018 by Conrad Electronic SE. *1712148_V2_1118_02_mxs_m_de 


