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MIKRODEGIKLIS Nr. 10500 

DĖMESIO: PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ. 

NENAUDOKITE ĮRENGINIO, JEI PASTEBITE PROBLEMŲ, NUTEKĖJIMŲ ARBA GEDIMŲ. 

 

INSTRUKCIJOS: 

Suvirinimui skirtas mikrodegiklis užpildomas taip pat, kaip žiebtuvėliai. 

1) Pildykite tik butano dujomis; 
2) Pildymo darbus atlikite tik gerai vėdinamose patalpose; 
3) Įsitikinkite, ar rezervuaras yra visiškai tuščias; 
4) Laikykite degiklį apverstą ir prijunkite užpildymo kasetę prie 

užpildymo vožtuvėlio; 

5) Lėtai užpildykite, neperpildykite; 
6) Užpildę kruopščiai nušluostykite degiklį ir rankas, ir tik tada 

uždekite. 

7) Užpildymas trunka kelias minutes. Truputį palaukite, kol dujos 

stabilizuosis; 

8) Norėdami užpildyti dar kartą, palaukite 5 minutes, kol degiklis atvės 
ir tik tada pildykite rezervuarą. 

 

UŽDEGIMAS: 

1) Sukite vožtuvą pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite iš degiklio 

tekant dujas; 

2) Liepsna uždekite degiklį; 
3) Uždegę mikrodegiklį pasukite vožtuvą, kad padidintumėte arba 

sumažintumėte liepsną ir nustatytumėte reikiamą galingumą; 

4) Norėdami užgesinti, pasukite vožtuvą prieš laikrodžio rodyklę. 
 

SAUGOS PRIEMONĖS 

LAIKYKITE DEGIKLĮ VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. 

Įrenginį modifikuoti draudžiama. Įrenginyje yra suslėgtos degios dujos. 

Pasinaudoję įrenginiu patikrinkite, ar užgesinote degiklį. Virš matomos 

liepsnos yra itin didelis karštis. Siekiant išvengti nudegimų ir gaisro, 

būtina imtis visų reikiamų atsargumo priemonių. Užpildytame įrenginyje 

yra degus skystis. Nepradurkite ir nemeskite įrenginio į ugnį. Degiklį 

uždekite toliau nuo veido ir drabužių. Dirbkite tik gerai vėdinamose 

patalpose. Naudojant įrenginį, ir iš karto po to, degiklio antgalis yra 

labai karštas. Būkite itin atsargūs ir nenusideginkite. Nelaikykite 

degiklio aukštesnėje nei 40 °C / 104 °F temperatūroje ir nepalikite 

tiesioginėje saulės šviesoje. Prieš pradėdami užpildymo darbus 

įsitikinkite, kad liepsna yra užgesinta. Užpildę rezervuarą nutraukite 

pildymą, o įrenginį naudokite tik po 3 minučių. 

 

DĖMESIO: NELIESKITE VEIKIANČIO ĮRENGINIO, TAI NE ŽAISLAS. 

DĖMESIO: Įrenginį draudžiama naudoti žmonėms (įskaitant vaikus), kurių protiniai, 

fiziniai arba sensoriniai gebėjimai neišsivystę, arba kurie neturi patirties ir žinių, 

nebent jie būtų supažindinti su įrenginio naudojimo instrukcijomis arba yra prižiūrimi už 

jų saugą atsakingų asmenų. Būtina prižiūrėti, kad vaikai nežaistų su šiuo įrenginiu. Jei 

įrenginį naudoja vaikas, jį privalo prižiūrėti suaugęs asmuo. Netinka vaikams, 

jaunesniems nei 12 m. 
 


