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Opozorila: 
Pri neupoštevanju navodil se prekine garancija, zato najprej dobro preberite navodila! Med uporabo se lahko šoba izredno ogreje, zato 
jo nikdar ne prijemajte z roko. Tudi po uporabi ostane šoba še nekaj časa vroča, zato vedno poskrbite da se gorilnik ohladi, preden ga 
spravite na njegovo mesto. Za polnjenje vedno uporabljajte samo plin, ki je namenjen za polnjenje vžigalnikov. (dobite ga v kioskih). Ta 
aparat absolutno ne spada v otroške roke in ni igrača, zato morate poskrbeti, da bo otrokom nedosegljiv. Ne shranjujte gorilnika pri 
temperaturah nad 40°C. Gorilnika ne hranite tako, da bi lahko prišel v stik z oljem, kislinami in ostalimi kemikalijami. Pri uporabi 
gorilnika pazite, da se ne opečete in plamena ne usmerjate proti osebam.  Gorilnika ne uporabljajte dalj kot 3 minute. Regulator plina 
(4) lahko nastavljate samo v izklopljenem stanju. Gorilnik ni primeren za prižiganje cigaret, cigar,... 
Polnjenje rezervoarja: Za polnjenje postavite gorilnik tako, da bo ventil za polnjenje (5) kazal navzgor. Sedaj nataknite na plinsko 
bombico pravi polnilni adapter (običajno so priloženi plinski bombici) in vse skupaj potisnite na ventil za polnjenje. Ko ste napolnili 
gorilnik, morate počakati vsaj 1 minuto, preden ga pričnete uporabljati. 
Vžig: Pritisnite in tiščite piezo vžigni gumb (3). S tem odprete plin in ga hkrati vžgete. 
Nastavitev plamena in temperature: Regulator plina (4) je sestavni del ventila za polnjenje. Zavrtite ga v smeri urinega kazalca (-) da 
zmanjšate plamen oziroma temperaturo ali pa ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da povečate plemen. 
Sestavni deli:  

 
 

1.) Pokrovček gorilnika 
2.) Konica gorilnika / območje šobe 
3.) Piezo vžigalni element 
4.) Regulator dotoka plina 
5.) Polnilni ventil 
6.) Rezervoar 

 
 
 
 

Tehnični podatki: Plin: plin za polnjenje vžigalnikov (ni priložen kompletu), Temperatura plamena max. 700°C, teža: ca. 34,5 g 
 
Garancija: 
Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica 
uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si pravico do popravila, naknadne izboljšave, dobave 
nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu  
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd. 
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu 
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja 
• pri okvarah, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk 
• pri modulih, ki jih morate samostojno spajkati ali kit-kompletih ne priznavamo garancije za poškodbe oz. nedelovanje, ki je 

posledica nestrokovnega spajkanja 
 
 
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno 
odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben 
zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke. 
 
Garancijska Izjava:  
Garancija za vse izdelke, razen žarnic, baterij in programske opreme, traja 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 
45 dni vrnili popravljen ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske 
poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije 
zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska 
cesta 66, 1290 Grosuplje. 
 


