
ARMATRON Pro dental-Burner 

LES alle advarsler og bruksanvisningen før du bruker denne gass-brenneren. 

Påfyll av gass: 

Den røde sikkerhetsbryteren bak må settes til «LOCK» for å få tilgang til gass-innløpsventilen som ligger rett 

under denne bryteren. 

Bruk rett ventil for gassbeholderen ved påfyll. Fyll i ca. 10–20 sekunder 

Vent 5 minutter for å la gassen stabilisere seg før du forsøker å tenne. 

 

Bruk: 

Still den røde sikkerhetsbryteren til «FIRE». Skyv den røde sikkerhetsbryteren fra standard «LOCK»- posi-

sjon mot høyre til ordet «FIRE» er synlig 

 Luftdysen (den sorte ringen fremme, rundt flammeåpningen) må stilles til standard «Blue Flame» (hvit 

strek på «IGNITE») når den tennes. 

Press ned den store, svarte knappen for å tenne. Da startes gasstrømmen, og gassen skal tenne. 

Etter tenning, lett litt på trykket fra knappen, slik at tennings-«klikke»-lyden stopper. Dette er viktig for 

ikke å slite ut tenningsmekanismen! 

 For å slukke gassbrenneren ta vekk hånden fra den store, svarte knappen. Etter bruk settes den røde sik-

kerhetsbryteren til «LOCK»-posisjon. 

 

Handsfree bruk og flammejustering: 

Tenn brenneren og sett den røde sikkerhetsbryteren til «LOCK»-posisjon for å få konstant flamme. 

 Juster flammens lengde ved å stille på den røde spaken oppå brenneren. For å redusere flammens lengde 

«-» , og «+» for å øke flammens lengde.  

 

FLAMMEJUSTERING – blå eller gul. 

Tenn brenneren og sett den røde sikkerhetsbryter til «LOCK»-posisjon. 

Vri luftdyse-ringen til «Blue Flame» eller «Yellow Flame» for å oppnå ønsket flamme. Merk: Ringen må 

stå på «IGNITE» ved antenning. 

 

 



BATTERIINSTALLASJON 

1. Ta av batterilokket på undersiden av brenneren og sett inn ett AA-batteri. 

2. Ta ut AA-batteriet før lagring for lengre perioder eller reiser. 

3. Når gnisten blir svak eller vekslende, bytt batteri. 

ADVARSEL & FORHOLDSREGLER 

• EKSTREMT BRANNFARLIG 

• Gass under trykk! 

• Inneholder butangass 

• oppbevar apparatet utenfor barnsrekkevidde 

• Les og følg alle instruksjonene før du prøver å bruke gassbrenner 

• Ikke utsett brenner for varme eller oppbevare den ved temperaturer over 48 ºC 

• Ikke oppbevar i direkte sollys 

• Ikke bruk nær brann, flammer, gnister eller brennbare materialer 

• Bruk aldri en ødelagt gassbrenner 

• Ikke prøv å endre konstruksjon; bruk bare godkjent tilbehør 

• Sørg for å fjerne batteriet under oppbevaring i lengre perioder 

• La enheten avkjøles før lagring 

Hold gassbrenneren utilgjengelig for alle som ikke har lest alle advarsler og 

forholdsregler. 


