
EN521:2006
ANVISNINGAR FÖR MONTERING, ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

Viktigt: Läs denna bruksanvisning noga för att bekanta dig med apparaten innan du 
ansluter den till patronen. Spara denna bruksanvisning för framtida behov

1- PRESENTATION AV APPARATEN
Produktnamn:   Blåslampa
Modell:    Piezo-start
Typ av gas:   Butan
Apparatkategori:   Ångtryck-butan
Förbrukning:   123g/h
Nominell värmeingång:  1.7Kw

Denna produkt drivs med en butangaspatron med honventil och gängad mittapp som 
definieras i EN417. Det kan vara farligt att försöka sätta fast andra typer av gasbehållare

2- VIKTIG VARNING FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV
BLÅSLAMPA
1) Använd endast i välventilerade utrymmen.
2) Utför inga ändringar på apparaten. Tillverkaren tar inget ansvar för problem som 
uppstått på grund av: Felaktig användning av apparaten. Vårdslöshet vid användning 
av apparaten. Montering av fel delar (gaspatron, reservdelar, tillbehör)
3) Läs anvisningarna på gaspatronen innan du sätter in den
4) Borttagning och montering av gaspatronen bör göras utomhus.
5) Se till att apparaten hålls utom räckhåll för barn.
6) Använd inte apparaten om O-ringen är i dåligt skick eller skadad.
7) Använd inte apparaten om det finns gasläckor, om den är skadad eller om den inte 
fungerar som den ska.
8) När det gäller gasläckor, placera apparaten utomhus på avstånd från lågor och andra 
brännbara källor eller material. Leta efter gasläckan utomhus med hjälp av tvålvatten, 
aldrig en öppen låga.
9) För att använda apparaten på ett korrekt och säkert sätt: Använd alltid apparaten i 
horisontellt läge och säkerställ att apparatens stödyta är horisontell. På detta sätt får du 
den bästa prestandan, en ordentlig och säker låga och undviker att en okontrollerad 
låga kommer ut ur brännaren. Skaka inte apparaten före och under användning.
10) Apparaten får inte användas i närheten av brandfarliga material.
11) Kontrollera att vredet på gaskranen är helt stängt innan du infogar eller byter ut 
gaspatronen.



3- RENGÖRING AV APPARAT
Kontrollera att gaskranen är helt stängd och att apparaten är helt ren innan
du sätter den i förvaring. Om apparaten inte ska användas under en längre
tid rekommenderar vi att du rengör den noga.

4- DRIFTSANVISNINGAR
a. INSÄTTNING ELLER BYTE AV GASPATRON
1) patronen måste bytas utomhus, borta från alla antändningskällor såsom
öppen eld, tändlågor, elektriska bränder och andra människor.
2) Kontrollera att patronen är tom innan du byter den (skaka för att höra
ljudet från vätskan).
3) Stäng apparatens kran varsamt.
4) Se till att O-ringen är i perfekt skick.

5) Kontrollera tätningarna innan du sätter in en ny patron i apparaten.
6) Skruva loss den tomma patronen från apparaten.
7) Skruva fast patronen i apparaten.

O-RINGEN ÄR I PERFEKT SKICK O-RING ÄR FÖRSVUNNEN O-RINGEN ÄR SKADAD

6) 7)



b. TÄNDNING AV BLÅSLAMPA
1) Kontrollera att det inte finns någon gasläcka.
2) Mod. D2190: Tryck på den röda knappen efter att gaskranen öppnats. Mod. D2220: 
Tänd en tändsticka och placera den nära brännaren, öppna långsamt gaskranen tills 
gasen antänds.
3) För att reglera lågans intensitet öppnar eller stänger du gaskranen en aning med 
vredet.
4) Plötslig uppblossning kan uppstå under uppvärmningsperioden eller om apparaten 
flyttas.

c. AVSTÄNGNING AV BLÅSLAMPA
Vredet på gaskranen måste stängas helt för att stänga av blåslampan. Vänta
tills blåslampa svalnat helt efter att du använt den.

d. JUSTERA STYRKAN

VARNING: åtkomliga delar kan bli mycket varma. Håll små barn borta från apparaten.

5- UNDERHÅLL
Kontakta din återförsäljare eller närmaste serviceställe om du behöver hjälp eller un-
derhåll.

Öppen Stängt
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