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Waarschuwing: Lees de handleiding zorgvuldig voordat u de lighter gebruikt!

Gebruiksaanwijzing en veiligheidstips
WAARSCHUWING! Om het risico op letsel te verminderen dient u de 

gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u de lighter

gebruikt en vervolgens op te bergen bij de lighter.

Als u de lighter aan iemand anders geeft dienen, voor de veiligheid, 

ook deze instructies meegegeven te worden!

1 – Technische informatie

Technische data 

Voeding    230v ~/50hz

Vermogen  2000W    
Temperatuur   1:60°C 2: 650°C

Luchtvolume   500 liter /min

Kabel    200 cm 

2 – Onderdelen

1 Hete lucht mondstuk 

2 Koellichaam

3 Luchtinlaat

4 Aan- uitschakelaar

5 Handgreep

6 Verbindingskabel

7 Apparaat voet



3 – Juist gebruik van de lighter

Voor het aansteken van houtskool en open 

vuren. Neem de gebruiksaanwijzing in acht.

Er mogen geen andere brandbare materialen 

met deze lighter gebruikt worden.

Deze lighter is alleen ontworpen voor niet-

commercieel privégebruik.

De apparaat voet (7) kan ook worden 

gebruikt als muurbevestiging.  

4 – Algemene veiligheids-

instructies voor het gebruik van 

de lighter 

  WAARSCHUWING! Lees alle 

veiligheidswaarschuwingen 

en alle instructies.

Bewaar alle waarschuwingen 

en instructies als naslagwerk

Deze lighter mag niet worden gebruikt 

door mensen (inclusief kinderen) met 

verminderde fysieke en geestelijke capaci-

teiten, met een gebrek aan ervaring en 

zonder de juiste kennis tenzij ze onder 

toezicht staan van iemand die verant-

woordelijk is voor hun veiligheid of geïn-

strueerd is door zo iemand over hoe de 

lighter moet worden bediend.

Kinderen moeten hierbij altijd onder toe-

zicht staan en zorg ervoor dat ze nooit

met de lighter spelen.

1. Werkruimte

  
a) Houd de werkruimte schoon en 

goed verlicht.



b) Gebruik de lighter niet in explosieve 

ruimten zoals bij aanwezigheid van 

brandbare vloeistoffen, gassen of stof.

c) Zorg er voor dat de hete lighter niet 

in contact kan komen met de verbind-

ingskabel of andere brandbare material-

en.

d) Houdt kinderen en omstanders

weg bij de bediening van de lighter.

2 Elektrische veiligheid

a) De stekker van de lighter moet 

overeenkomen met het stopcontact.

Wijzig de stekker nooit op enigerlei wijze.

b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde 

oppervlakken, zoals buizen, radiatoren, 

fornuizen en koelkasten.

c) Stel de lighter niet bloot aan regen 

of natte condities.

d) Gebruik het snoer waarvoor het ge-

maakt is. Gebruik het snoer nooit om de 

stekker uit het stopcontact te trekken.  

Houd het snoer uit de buurt van hitte, 

olie, scherpe randen of bewegende delen.

e) Om gevaren te vermijden moeten be-

schadigde stroomkabels worden vervangen

door de fabrikant of zijn klantenservice 

vertegenwoordiger.

f) Als het niet mogelijk is om het gebruik 

van de lighter in een vochtige omgeving te 

vermijden , gebruik dan in ieder geval een 

aansluiting die beveiligd is met een 

aardlekschakelaar.



3 Persoonlijke veiligheid

a) Blijf alert, let op wat je doet en gebruik 

het gezond verstand bij het bedienen van 

de lighter. Gebruik de lighter niet als u moe 

bent of onder invloed bent van drugs, 

alcohol of medicatie.

b) Gebruik persoonlijke beschermingsmid-

delen. Draag altijd oogbescherming.

c) Voorkom onbedoeld starten van de 

lighter. Zorg er voor dat de schakelaar uit 

staat alvorens de lighter op de stroombron 

aan te sluiten.

d) Reik niet te ver. Sta stabiel op een goe-

de ondergrond en bewaar je evenwicht.

4  Gebruik van de lighter en onder-

houd.

a) Forceer de lighter niet.

b) Gebruik de lighter niet als de schakelaar 

niet aan- of uitgaat.

c) Koppel de stekker los van de stroom-

bron alvorens de lighter op te bergen.

d) Berg de uitgeschakelde lighter buiten 

bereik van kinderen op en sta niet toe dat 

personen die onbekend met de lighter of 

deze instructies zijn de lighter bedienen.

5 – Service

a) Zorg dat u de lighter laat onderhouden 

door een gekwalificeerd reparateur die uit-

sluitend originele onderdelen vervangt.



5 – Algemene veiligheids-

instructies

WAARSCHUWING! Er bestaat risico 

op letsel veroorzaakt door vonken

gegenereerd door ontstoken hout 

en houtskoolstof. Voorkom vonken!

Bij het uitvoeren van werkzaamheden die 

stof genereert  een mondmasker en veilig-

heidsbril dragen, rook niet en vermijd open 

vuur.

Het mondstuk wordt erg heet. Er bestaat 

risico op brandwonden.

Gebruik de lighter nooit als haar droger.

Richt de hete luchtstroom nooit op mens-

en of dieren.

Gebruik de lighter niet in de buurt tot licht 

ontvlambare stoffen of gassen.

Blokkeer nooit de hete luchtstroom door 

de luchtuitlaat blokkeren of afdekken.

Zet de lighter altijd neer op een egaal, 

vuurvast oppervlak met de voet.

Gebruik de lighter nooit in een natte 

omgeving of in ruimtes met hoge vochtig-

heid (bijv. badkamers, sauna etc.)

Er kan stoom worden gegenereerd wanneer 

met hete lucht wordt gewerkt. Zorg dan ook 

altijd voor een goede ventilatie.

Het is niet toegestaan de lighter voor 

langere tijd buiten te laten of buiten op te 

bergen.



Laat de lighter nooit onbeheerd achter 

wanneer het in werking is.

Er kan brand ontstaan als de lighter niet 

zorgvuldig wordt behandeld.

Warmte kan worden overgedragen naar 

brandbare materialen die zijn bedekt.

Houd het koellichaam (2) uit de buurt van 

de sintels.

Zorg ervoor dat de luchtinlaatopeningen 

(3) dat niet zijn geblokkeerd.

Haal de stekker van de lighter uit het stop-

contact voordat u het verwijdert van het 

vuur.

Niet blootstellen aan regen of vocht. 

Bewaar de lighter binnen.

Om goede bescherming te bieden tegen 

het risico op elektrische schokken dient de 

lighter uitsluitend aangesloten te worden op 

een goed geaard stopcontact.

Gebruik de lighter niet in de buurt van 

gassen, petroleum, verfspuiten of andere 

ontplofbare stof.

Dompel de lighter niet onder in water.

Lees voor het gebruik de handleiding.

6  – Bediening

De lighter moet met behulp van de 

verbindingskabel (6) aan een geschikt stop-

contact zijn aangesloten. Als dit nood-

zakelijk is gebruik uw eigen (afgewikkelde) 

verlengsnoer.



Aanzetten

Druk met je duim op I: 

60˚C drogen functie wanneer houtskool 

nat is of om vuur aan te wakkeren.

Druk op II: 

600˚C de schakelaar richting de handgreep

(5) en houd deze vast. Na een paar 

minuten heeft de lighter de bedrijfs-

temperatuur bereikt.

Uitschakelen

Laat de aan / uit-schakelaar los. 

De schakelaar schuift terug naar de 

uitgangspositie en schakelt zichzelf uit.

WAARSCHUWING! Om veiligheids-

redenen is niet de bedoeling de lighter 

permanent te bedienen.

7 Onderhoud en milieu

bescherming

Zorg ervoor dat de luchtinlaat en -uitlaat-

openingen altijd schoon en vrij zijn van vuil. 

Reinig de lighter met een vochtige doek. 

Gebruik geen terpentijn, verfafbijtmiddel, 

benzine of dergelijke producten om de 

lighter te reinigen.

WAARSCHUWING!

Koppel de stroombron los alvorens te 

reinigen! De afgekoelde lighter kan aan een 

muur opgehangen worden (Figuur 4) of 

opgeslagen worden in de originele 

verpakking samen met deze instructies. 


