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Instrucţiuni de utilizare 
Micro-arzătorul cu gaz este folosit la aprinderea ţigărilor, 
candelelor etc. sau pentru încălzirea obiectelor la flacără 
deschisă. Poate fi reumplut cu gaz de brichetă. 
Orice altă utilizare decât cea descrisă aici nu este posibilă şi 
poate deteriora aparatul. Există de asemenea pericol de foc, 
scurtcircuit sau electrocutare.  
Nici un component din acest set nu poate fi ajustat sau 
modificat. 
Ţineţi cont de toate instrucţiunile de siguranţă din acest 
manual de utilizare. 
 

Instrucţiuni de siguranţă 
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a 
nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest 
manual de utilizare se pierde dreptul la garanţie. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele 
ce pot rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operă-
rii nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  

 

 Nu lăsaţi micro-arzătorul sau recipientele cu gaz la 
îndemâna copiilor. Nu puneţi aceste produse în locuri 
accesibile. 

 Produsul conţine gaz butan. Ţineţi-l de asemenea la 
distanţă de surse de căldură sau de razele directe ale 
soarelui (mai mare de 40 de °C). 

 Nu deschideţi orificiul pentru a permite gazului să iasă 
afară. 

 Nu deschideţi carcasa acestui tip de produse, nu le 
deterioraţi şi nu le aruncaţi în foc! Risc de explozie! 

 Nu expuneţi niciodată arzătorul la stres mecanic. 
Recipientul de gaz poate să curgă (pericol de incendiu 
sau explozie!) 

 Nu încercaţi să reparaţi singuri produsului. Dacă acesta 
este defect, eliminaţi-l corespunzător. 

 Brichetele nu trebuie folosite, umplute sau depozitate în 
locuri cu substanţe explozibile, materiale inflamabile, 
gaze combustibile, vapori sau praf ori lichide inflamabile 
(solvenţi, alcool, benzine) şi nu le lăsaţi la îndemâna 
copiilor. Risc de incendiu sau explozie! 

 

Umplerea 
Umpleţi arzătorul numai cu gaz de brichetă (gaz 
butan) existent în comerţ.  
Umpleţi recipientul cu gaz numai în medii aerisite 
şi evitaţi flacăra deschisă (pericol de explozie!). 
Când umpleţi, respectaţi instrucţiunile de utilizare 
ale brichetelor. 
Produsul poate fi umplut cu gaz numai când este 
rece. 
Opriţi procesul de umplere imediat dacă observaţi 
scurgeri de gaz. În combinaţie cu aerul se poate 

produce o explozie. Aveţi grijă ca încăperea să fie 
bine ventilată înainte de a folosi produsul.  

 Întoarceţi produsul astfel încât orificiul să fie orientat cu 
valva în sus. 

 Umpleţi cu gaz (e posibil să fie nevoie de un adaptor) în 
orificiul de încărcare. Apoi apăsaţi puternic pe recipientul 
de gaz ţinut vertical. 

 Gazul curge acum în recipientul pentru gaz. Procesul de 
umplere durează 3 secunde. 

 

Funcţionarea 
Trageţi de buton brusc în jos până când acesta se 
opreşte. 
Astfel evitaţi acumulările de gaz în cantităţi mai 
mari care pot provoca scurgeri şi pot duce la 
pericol de accidente. 
Când aprindeţi ceva cu ajutorul acestui produs nu-l 
ţineţi aproape de corp sau haine. 
Orientaţi întotdeauna produsul astfel încât flacăra 
să fie departe de dvs. 
Aprindeţi flacăra pentru câteva secunde, altfel, 
carcasa se poate încălzi prea tare (pericol de 
ardere). 
Aveţi grijă ca flacăra să fie stinsă apoi. 

 Apăsaţi butonul de aprindere în jos până când scânteia 
duce la aprinderea flăcării (repetaţi acest procedeu dacă 
flacăra nu se aprinde din prima). 

 Lăsaţi butonul de aprindere să se oprească. 
 

Ajustarea flăcării 
Nu mutaţi butonul dincolo de limita şi nu încercaţi 
să-l scoateţi din carcasă. Acest lucru poate duce la 
scurgeri de gaz şi la explozie. 

 Mutaţi butonul înspre poziţia + dacă doriţi să măriţi 
flacăra şi înspre poziţia – dacă doriţi să micşoraţi flacăra.  

 

Întreţinerea 
În afară de umplerea cu gaz, produsul nu necesită 
întreţinere. 
Curăţaţi interiorul aparatului cu o cârpă curată şi uscată. 
Nu folosiţi agenţi chimici de curăţare sau soluţii care pot 
deteriora carcasa aparatului. 
 

Eliminarea elementelor uzate 
Vă rugăm eliminaţi produsul numai în 
conformitate cu normele în vigoare pentru a 
proteja mediul înconjurător şi sănătatea umană şi 
utilizarea resurselor naturale în mod prudent şi 

raţional. Un „x” peste un tomberon semnifică faptul că 
aparatul nu poate fi aruncat decât în locuri special 
amenajate şi nu la gunoiul menajer. 
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