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VVAARRNNOOSSTTNNAA  OOPPOOZZOORRIILLAA  
Ne hranite v bližini otrok! 
Ne hranite v bližini virov toplote! 
Plamen je skoraj neviden! 
Pred polnjenjem počakajte, da se gorilnik ohladi! 
Pri polnjenju upoštevajte napotke na steklenički s plinom! 
Preden zaprete zaščitno kapo, počakajte, da se gorilnik ohladi! 
Z vročim gorilnikom ravnajte previdno! 
Gorilnik ne sme priti v stik z oljem, kislinami in kemikalijami. 
Regulator plina regulirajte le, ko je gorilnik izklopljen! 
Pri daljšem delu z gorilnikom nosite zaščitna očala 
. 
Pomagajte si s sliko v originalnih navodilih na strani 4.  
Delovanje:  
Polnjenje plina: 
Zaradi varnostnih razlogov je mikro gorilnik dobavljen brez plina. Polnite ga z običajnim plinom za plinske vžigalnike. 
Rezervoarček ima prostornino 50 ml. 
Opozorilo: kadar polnite pline ne smete kaditi oziroma biti v bližini odprtega ognja. 

1.) Gorilnik po uporabi vedno dobro preverite, če je plamen ugasnil ter ga pustite ohladiti. 
2.) Snemite stojalo (9) 
3.) Dozo z plinom z roko ca. 1 minuto grejte in pri tem rahlo pretresite. 
4.) Šobo (10) doze postavite pravokotno na odprtino za polnjenje (8) ter pritisnite. 
5.) Polnjenje traja ca. 25 do 30 sekund. Ko prične plin izhajati, hitro odstranite dozo. 
6.) Če se ventil ni pravilno zaskočil, ga ponovno pritisnite z dozo in ponovno spustite.  
7.) Sedaj počakajte vsaj 1 minuto, da se sistem stabilizira.  

Eno polnjenje s plinom zadošča za ca. 2 uri gorenja.  
 
Prižiganje: 

1.) Cevko zračno-krmilne šobe (4) zavrtite tako, da je odprtina na polovico odprta.  
2.) Regulator plina (5) postavite na ON. Plin mora sedaj rahlo izhajati. 
3.) Pritisnite gum za vžig (6) 

Opozorilo: 
Plamen je na stopnji 1 skoraj neviden. Če gorilnik ne vžge preizkusite, ali na zažigalni konici preskoči iskra in ali je zračno-
krmilna šoba (4) pravilno nastavljena. 
 
Nastavitev plamena: 

1.) S pomočjo regulatorja (5) nastavite najprej pravilen plamen. 
2.) Sedaj s pomočjo zračno-krmilne šobe (4) nastavite koničasto obliko plamena. Maksimalna temperatura, ki jo lahko 

dosežete z gorilnikom je ca. 1300 °C. 
Opozorilo: Če niste dosegli željene kvalitete plamena z roko rahlo ogrejte rezervoar (7). Prepovedano je ogrevanje rezervoarja z 
drugimi pripomočki. 
 
Izklop: 
S pomočjo regulatorja (5), ki ga postavite v pozicijo OFF izključite gorilnik. 
 
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 popravila, 
naknadne izboljšave, dobavo 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 defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk. 
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 je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v 
reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, 
malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete 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. 


