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Instrucţiuni de siguranţă 
 

 
Orice daune produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor de utilizare vor avea 
drept consecinţă anularea garanţiei! Nu ne asumăm responsabilitatea pentru 
eventualele prejudicii! 
 

ATENŢIE: PERICOL DE ARDERE! 
 
 Zona duzei se încălzeşte extrem de tare când aprinzătorul este în funcţiune. Această zonă rămâne 
fierbinte o perioadă de timp, chiar şi după ce aprinzătorul a fost oprit. Nu permiteţi ca materialele 
inflamabile să intre în contact cu vârful aprinzătorului. Lăsaţi aprinzătorului suficient timp să se 
răcească. 
 Pentru a umple aprinzătorul, folosiţi doar gaz de brichetă din comerţ.  
Acest produs nu este o jucărie şi prin urmare nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. 
 Nu depozitaţi produsul la temperaturi mai mari de 40° C. Nu lăsaţi aprinzătorul să intre în contact 
cu acizi, uleiuri sau produse chimice. Protejaţi-vă corespunzător ochii atunci când utilizaţi 
aprinzătorul. 
 Nu folosiţi produsul fără întrerupere mai mult de 3 minute. Ajustaţi regulatorul de alimentare cu 
gaz doar când aprinzătorul este oprit. Acest produs nu este destinat pentru aprinderea ţigărilor, 
trabucurilor etc. 
 



 

Umplerea cu gaz a rezervorului 
 

Întoarceţi aprinzătorul de gaz astfel încât supapa de încărcare să fie poziţionată în sus. Acum, 
folosind un adaptor adecvat, montaţi recipientul cu gaz deasupra supapei de încărcare. După aceea, 
înainte de a folosi aprinzătorul, aşteptaţi câteva minute pentru a permite gazului să se stabilizeze. 
 

Punerea în funcţiune 
 

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de aprindere piezoelectric care deschide valva de gaz şi aprinde 
focul. 
 

Ajustarea temperaturii şi a mărimii flăcării 
 

Regulatorul de alimentare cu gaz este o parte a supapei de încărcare (vezi imaginea). Învârtiţi 
regulatorul în sensul acelor de ceasornic (înspre „-„) pentru a reduce flacăra sau temperatura. 
Învârtiţi regulatorul în sens contrar acelor de ceasornic (înspre „+„) pentru a creşte flacăra sau 
temperatura. 
 

Elemente de operare 
 

 
 
 

1.        Carcasa aprinzătorului 
2. Vârful aprinzătorului/zona duzei 
3. Buton de aprindere piezoelectric 
4. Regulator de alimentare cu gaz 
5. Supapa de încărcare 
6. Rezervorul de gaz 
 

Date tehnice 
 

Gaz pentru alimentare   de brichetă (butan) 
Temperatura flăcării    max. +700° C 
Greutatea (fără gaz)    circa 34,5 g 
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