
 
 
HU – Mod.: GA200 - GA200GASEX – GA200GASEXKIT2 
Fontos: Mielőtt a gázpalackot rácsavarná az égőfejre figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást. Őrizze 

meg a későbbiekre, hogy bármikor segítségül tudja hívni. A készülék csak és kizárólag a PROVIDUS által gyártott 

gázpalackkal használható!  Nagyon veszélyes más fajta palack csatlakoztatása a készülékhez. Használat előtt 

tanulmányozza át a használati utasítást! 

 
Műszaki adatok 

A láng hőmérséklete  : Akár 2400°C 

Piezo-gyújtás  : IGEN 

Gáz típus  : CGV450LGASEX 

Fogyasztás  : 120g/óra  

Információ a készülék biztonságos és helyes használatáról 

 
 1.  A palack csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a tömítőgyűrű megfelelően helyezkedik el (1) és sérülés nyomai nincsenek. 

 2. Soha ne használja a készüléket, ha a tömítés sérült, ha a készülék nem tömít rendesen vagy nem működik megfelelően. 

 3. A palack csatlakoztatását és eltávolítását mindig jól szellőző helyen, a szabadban végezze, nyílt lángtól, szikrától távol és a lehető legtávolabb az 

emberektől. 

 4. Amennyiben mindenképpen szükséges a tömítettség ellenőrzése, mindenképpen jól szellőző helyen tegye.  

 Soha ne nyílt lánggal tegye, használjon szappanos vizet. 
 5. Nagyon ügyeljen a szivárgás elkerülésére és a megfelelő szellőzés biztosítására.  

 FIGYELEM: a folyékony halmazállapotú gáz nehezebb, mint a levegő ezért könnyen össze tud gyűlni kutakban, a föld alatt, pincékben. 

 6.  Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, mikor az működik. 

 7.  A készülék oxigént éget el, ezért jól szellőző helyen kell használni. (min: 5m3/óra) 

 8  A készüléket használja biztonságos távolságban, távol az éghető vagy robbanó anyagoktól. 

 9.  Ne érintse meg a készülék forró alkatrészeit a készülék használata alatt, vagy azt követően. 
10. Készülék tárolása: mindig távolítsa el a tartályt a készülékről, ha nem használja. Tartsa száraz helyen, távol a forró anyagoktól és a gyerekektől. 

 Soha ne tárolja a palackokat pincében, vagy hasonló helyeken. 

11. Soha ne használja a készüléket más célra, csak arra, amire készítették. 

12.  A készüléket óvatosan és különleges figyelemmel kezelje. Soha ne dobja, ejtse le a földre. 

 

A készülék összeszerelése 
 

13. Győződjön meg, hogy a készülék szelepe zárva van (2) (az óramutató járásával megegyező irányba, lefele tekerve) 

14.  A palackot tartsa függőlegesen, mikor csatlakoztatja a készüléket. 

15.  Óvatosan helyezze a készülék markolatát a palackra. 

16. Könnyen tekerje fel a készüléket a palackra. 

 Tekerje rá a palackra a készüléket kézzel ütközésig, de ne szorítsa rá túl erősen, mert akkor sérülhet a szelep a palackon. 
17. Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően tömít. Ha szükséges a tömítettség ellenőrzése, azt a szabad levegőn végezze.  

 Soha ne használjon nyílt lángot a tömítettség ellenőrzésére. Használjon langyos, szappanos vizet, helyezze a csatlakozási pontokra  

 és amennyiben szivárog a gáz, buborékok keletkeznek. Ha nem biztos a megfelelő tömítettségben vagy esetleg gázszagot érez,  

 akkor azonnal távolítsa el a palackot a készülékről anélkül, hogy bekapcsolná, majd vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel. 

 

A készülék megfelelő használata 
 

18. Mindig tartsa távol az égőfejet a testétől és az éghető, robbanó anyagoktól. 

19.  Kapcsolja be a készüléket és forgassa el a szabályzó szelepet (2) az óramutató járásával ellenkező irányba, 

 majd nyomja meg a nyomógombot (4) a láng begyújtásához. 

20. Tartsa a nyomógombot benyomva és szabályozza a lángot a szabályzó szelep segítségével (2). Az optimális láng körülbelül 1 - 1,5 cm hosszú.  

 Amennyiben a gombot elengedi, a láng automatikusan, biztonságosan kialszik. 
21.  Az égőfej lezáró mechanizmussal van szerelve. Ennek a mechanizmusnak a használatával lehetőség van folyamatos láng biztosítására. 

 Nyomja be a lezáró gombot (4) és a gombot (3) egy időben. Kioldáshoz nyomja meg a lezáró gombot (3) még egyszer. 

22.  A készülék a nyomógomb (4) 1/4 fordulattal való elforgatásával lezárható. 

23. A készülék függőlegestől eltérő használata: 

 Abban az esetben, ha a készüléket nem a megfelelő, függőleges pozícióban használja, akkor tapasztalni fogja, hogy a láng sárgás tónusúvá válik.  

 A készülék úgy lett kialakítva, hogy egy belső szabályzó engedje felmelegedni az égőfejet, csökkentve a kellemetlenséget.  
 A kényelmetlenségek a következő alkalmakkor fordulhatnak elő:  

Amikor a hideg palackot elkezdi használni, amikor a palack hamarosan kiürül, vagy miután a készüléket a függőlegestől eltérő pozícióban használta 

hosszabb ideig.  

Ajánlatos a munka megkezdése előtt meggyőződni arról, hogy a palack szobahőmérsékletű legyen és lehetőleg függőleges állapotban helyezzük el. 

Amennyiben láng sárga színűre változik a szelep (2) segítségével állíthatunk a gáznyomáson. 

24.  Amikor a készülékkel a munkát befejezte, győződjön meg arról, hogy a szelepet (2) elzárta, majd távolítsa el a tartályt a készülékről. 
  (A szelepet az óramutató járásának megfelelő irányba kell elfordítani a szelep elzárásához) 

  

Gázpalack cseréje 

 

25.  Teljesen zárja el a szelepet (2) és a nyomógombot (4) (a 22. leírásnak megfelelően). 

 Ellenőrizze, hogy a láng kialudt, az égőfej hideg és nincs nyílt láng a környezetében. 
 Vigye a berendezést szabad levegőre és a lehető legbiztonságosabb távolságra más emberektől.  

 Tekerje le a gázpalackot a készülékről, ha sérülést tapasztal a tömítőgyűrűnél, azt cserélje ki.  

 Mielőtt az új palackot felhelyezi, győződjön meg, hogy eleget tesz „A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE” című fejezetben lévő ismertetettekkel. 

 

Megelőző karbantartás 
 

26. Mindig ellenőrizze, hogy a tömítőgyűrű (1) a megfelelő helyen helyezkedik-e el és hogy látható-e rajta sérülés vagy szakadás.  

 Minden alkalommal, mikor palackot cserél, ellenőrizze a tömítőgyűrűt. Cserélje ki a tömítőgyűrűt, amennyiben az sérült, repedezett vagy elöregedett. 

Technikai segítségnyújtás és javítás 

 

27.  Ne kísérelje meg javítani a berendezést. 
28.  Ne változtasson a berendezésen, a változtatás hibás és veszélyes működést eredményezhet. 

 

Alkatrészek és tartozékok 

 

29. Csak a PROVIDUS által forgalmazott alkatrészeket és tartozékokat használjon. Legyen körültekintő, mikor alkatrészeket cserél, vagy berendezéseket állít 

össze. Legyen óvatos, mikor forró alkatrészekkel dolgozik. 
30.  Csak a PROVIDUS által forgalmazott gázpalackot használja. 

 

 


