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Important! Cititi aceste instructiuni cu atentie si familiarizati-va cu produsul inainte de prima 

utilizare. Recititi instructiunile periodic pentru a vi le reaminti. Pastrati aceste instuctiuni pentru 

utilizare ulterioara. 

Umplerea cu gaz 

Inainte de umplerea cu butan, asigurati-va ca valva de reincarcare este stransa corect. 

Folositi doar gaz butan de calitate inalta. 

Agitati recipientul cu gaz pentru a incalzi gazul inainte de umplere. Introduceti duza 

containerului vertical peste valva de umplere (7). Utilizati o actiune de pompare pentru cel mai 

bun rezultat (A). 

Dupa umplere, asteptati cateva minute pentru ca gazul sa se stabilizeze. 

Aprindere 

Trageti in jos de mecanismul de protectie a copiilor (5) asa cum este aratat in imaginea (B). 

Apasati si tineti apasat butonul de actionare (4) (C), iar arzatorul va ramane aprins atat timp cat  

butonul (4) este apasat (D). 

Flacara se va stinge imediat ce butonul  (4) va fi eliberat (F) 

Ajustarea flacarii 

Ajustati lungimea flacarii in timpul utilizarii prin rotirea mecanismului de control (3). Aceasta 

trebuie sa aiba o lungime cuprinsa intre 10 si 25 mm. Nu faceti flacara mai mare de atat 

deoarece veti irosi gaz, iar flacara va deveni instabila. 

Ajustati taria flacarii prin tragerea de butonul (2), transformand flacara albastra puternica in una 

rosie, mai slaba (E). 

Controlul temperaturii 

Partea albastra a flacarii este cea mai fierbinte asa ca un mod simplu de control al temperaturii 

este distanta dintre partea albastra a flacarii si obiectul care este incalzit. 

Daca aveti nevoie de o temperatura mica, aceasta poate fi obtinuta prin distanta. 

Atentie 

Instructiunile trebuie citite cu atentie inainte de utilizarea produsului. 

Instructiunile trebuie pastrate pentru citire ulterioara. 



Acest arzator contine gaz butan aflat sub presiune. Tineti arzatorul departe de caldura directa si 

de lumina soarelui. Un produs care are daune vizibile nu trebuie utilizat sub nici o forma. 

Setarile si asamblarea din fabrica nu trebuie modificate. Este foarte periculos sa faceti moficicari 

neautorizate asupra dispozitivului, sa inlaturati componente din acesta sau sa folositi alete 

componente decat cele permize de catre producator. 

Inainte de umplerea cu gaz butan, asigurati-va ca arzatorul este oprit. 

Acest arzator este o ustenziula de calitate. Nu este o jucarie. Va rugam sa tineti arzatorul la 

distanta de copii. 

Indepartati praful de pe duza arzatorului periodic si nu cauzati socuri dispozitivului deoarece 

acestea sunt cauzele principale ale defectarii. 

Nu atingeti garda pentru flacara atunci cand aceasta este fierbinte! 

Nu stocati arzatorul in lumina directa a soarelui sau in orice loc unde temperatura este peste 

40⁰C. 

Arzatorul trebuie intotdeauna indreptat departe de fata, corp si haine atunci cand este aprins. 

Butanul este foarte inflamabil. Utilizati cu grija. 

Nu utilizati dispozitivul continuu mai mult de 1 ora. 

Nu lasati arzatorul nesupravegheat atunci cand este aprins. 

Asigurati-va ca rotita de control a gazului este inchisa, iar flacara este stinsa dupa fiecare 

utilizare. 

Dupa utilizare, lasati arzatorul sa se raceasca inainte de stocare. 

Partile componente 

1. Protectie flacara 

2. Buton control tarie flacara 

3. Buton control volum gaz 

4. Buton actionare 

5. Mecanism contra utilizarea de catre copii 

6. Suport (se poate scoate) 

7. Valva reincarcare cu gaz 

Nu incercati sa reparati sau sa dezasamblati partile componente ale arzatorului. 


