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ARTICOL CONSUM (gr/h) PUTERE (kW) DUZA (mm) 
PETROMAX CU BUTELIE GAZ 47 0,65 0,17 
LAMPA GATIT CU BUTELIE -VOIAJ 51,7 0,71 0,20 

A se utiliza numai cu cartuse de gaz de 190 gr. 
Cititi cu atentie aceste instructiuni pentru a va familiariza cu produsul inainte de a instala cartusul de gaz. Pastrati manualul pentru o consultare ulterioara. 

ATENTIE! A se utiliza numai in camere bine aerisite sau in aer liber! 
GENERALITATI 
Nu utilizati accesorii care prezinta scurgeri, sunt deteriorate sau nu functioneaza corect. 
Asezati intotdeauna produsul pe o suprafata plana. 
Utilizati departe de materiale inflamabile si la cel putin 10 cm departare de pereti sau plafon. 
Inlocuiti cartusul de gaz in incaperi bine aerisite (de preferat in aer liber), departe de orice surse de caldura 
sau scantei. Nu permiteti accesul altor persoane. 
Daca simtiti miros de gaz, scoateti imediat produsul afara din casa. Asigurati-va ca ati inchis gazul, 
localizati scurgerea si reparati. Nu verificati produsul pentru scurgeri de gaz decat in aer liber. Pentru 
aceasta nu utilizati niciodata flacara, ci numai apa cu sapun sau produse similare. 
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 
Verificati ca butonul pentru gaz sa fie inchis (in sensul acelor de ceasornic-fig. 1). 
Desurubati baza in sens invers acelor de ceasornic si scoateti arcul care sustine cartusul si apoi 
cartusul.(fig. 2) 
Verificati starea garniturii de cauciuc a butonului. Daca este uzata sau rupta, inlocuiti-o cu o piesa de 
schimb originala (fig. 3) 
Introduceti cartusul, asigurandu-va ca este pozitionat corect si remontati arcul. 
Insurubati la loc baza, tinand-o ferm, pana la blocare (in sensul acelor de ceasornic). In timpul insurubarii, 
veti constata la un moment dat o tensiune, datorata peforarii cartusului. 
Verificati sa nu existe scurgeri de gaz. Daca simtiti miros de gaz sau auziti zgomote provocate de buton, 
sunt semne ca ceva nu este in regula. 
Dupa montarea corecta a cartusului, produsul poate fi utilizat. 
PETROMAX CU BUTELIE 
Ardeti invelisul protector pentru prima oara in aer liber, utilizand o flacara externa, fara a da drumul la gaz. 
Aveti grija sa nu il rupeti atingandu-l cu degetele odata ce a ars. 
a) Pentru modelele fara aprindere piezoelectrica 
Rasuciti butonul in sens invers acelor de ceasornic si plasati flacara in partea superioara a geamului. (fig. 4) 
Ajustati flacara pentru a creste sau descreste intensitatea luminii, cu ajutorul robinetului si al piulitei 
circulare de reglare (fig. 8) 
b) Pentru modelele cu aprindere piezoelectrica 
Coborati inelul pentru a acoperi gaurile de reglare, inainte de fiecare aprindere. Rasuciti butonul in sens 
invers acelor de ceasornic si apasati starterul in acelasi timp. Repetati operatiunea daca este necesar (fig. 5) 
Ajustati flacara pentru a creste sau descreste intensitatea luminii, cu ajutorul robinetului si al piulitei 
circulare de reglare (fig. 8) 
LAMPA GATIT CU GAZ PENTRU VOIAJ 
a) Pentru modelele fara aprindere piezoelectrica 
Plasati o flacara langa arzator si rasuciti butonul in sens invers acelor de ceasornic (fig. 6) 
Ajustati flacara pentru a creste sau descreste intensitatea luminii, cu ajutorul robinetului si al piulitei  

circulare de reglare (fig. 8) 
b) Pentru modelele cu aprindere piezoelectrica 
Rasuciti butonul in sens invers acelor de ceasornic si apasati starterul in acelasi timp. Repetati operatiunea 
daca este necesar (fig. 7) 
Ajustati flacara pentru a creste sau descreste intensitatea luminii, cu ajutorul robinetului si al piulitei 
circulare de reglare (fig. 8) 
RECOMANDARI GENERALE 
Tineti minte ca lampa este plina cu lichid-nu inclinati si nu scuturati in timpul utilizarii.. 
Utilizati cu atentie, chiar si pentru perioade scurte. Pentru transportare, utilizati intotdeauna manerul. 
ATENTIE! Nu pemiteti accesul copiilor, deoarece unele parti pot atinge temperaturi ridicate. 
Atunci cand nu utilizati aparatul, depozitati-l in zone ferite de pref, in ambalajul sau sau eventual intr-o 
punga de plastic. 
INLOCUIREA CARTUSULUI 
Aceasta trebuie facuta in aer liber, departe de alte persoane. 
Agitati cartusul pentru a va asigura ca este complet golit. 
Verificati ca arzatorul sa fie oprit inainte de a incerca sa indepartati cartusul. 
Inainte de inlocuirea cartusului, verificati starea garniturii de cauciuc. Daca aceasta este in stare proasta, 
adresati-va unui service autorizat pentru inlocuire. 
Cum scoateti cartusul: 

1. Desurubati baza 
2. Indepartati arcul 
3. Inlocuiti vechiul cartus cu unul nou 

INTRETINERE 
ATENTIE! Nu incercati sa faceti niciodata modificari aparatului-puteti provoca accidente. 
INLOCUIREA INVELISULUI PROTECTOR 
In caz de defectare, contactati service-ul autorizat. 
Daca invelisul protector se rupe, inlocuiti-l dupa cum urmeaza: 
1. Indepartati manerul si scoateti aparatoarea si geamul. 
2. Indepartati invelisul stricat 
3. Introduceti noul invelis din partea de sus, apasand cele doua capete usor in cele doua lacasuri de pe 
arzator. 
4. Remontati aparatoarea si manerul. 
INLOCUIREA INJECTORULUI 
Daca injectorul se blocheaza, acesta trebuie inlocuit. 
Desurubati sectiunea de deasupra butonului in sens invers acelor de ceasornic si inlocuiti injectorul cu unul 
nou, cu acelasi diametru (0,17 pentru petromax, 0,20 pentru lampa de gatit). 

 


