
SFKB  Gasbrännare
LÄS SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA NOGGRANT INNAN 
ANVÄNDNING. SPARA INSTRUKTIONERNA.

Gaspåfyllning
Kontrollera att gaspåfyllningsventilen är tät före fyllning. 
Använd endast butangas av hög kvalitet.
Skaka gasbehållaren några gånger för att värma upp bränslet. 
Flytta flammanpassningsreglaget (2) till "–" position.
Sätt behållarens munstycke vertikalt ner i gaspåfyllningsventilen.
(FIGUR A).
Fyll 3–4 sekunder i taget, 3–5 gånger.
Efter påfyllning, vänta några minuter innan användning.

Antändning
Flytta flammanpassningsreglaget (2) till "+" -läget.
Tryck ner säkerhetslåset (3) tills det klickar på plats (FIGUR B). 
Tryck på tändningsknappen (6). Flamman tänds direkt (FIGUR C). 
Av säkerhetsskäl kan tändningsknappen (6) inte tryckas ner om  
säkerhetslåset (3) är på!

Flammjustering
Justera flammlängden under användning genom att flytta 
flammanpassningsreglaget (2). Längre flamma, skjut reglaget mot 
"+" , kortare flamma, skjut reglaget mot "–". För bästa resultat, 
behåll flammlängden ca 1/2 "till 1" (10–25 mm). Gör inte flamman 
för lång eftersom det slösar bara bränsle och flamman blir instabil.
Justera flammbredd under användning genom att trycka in 
luftreglaget (4) framåt. Det är lämpligt att arbeta och tända med 
luftreglageknappen (4) så långt bak som möjligt. 
Vid högre höjder fungerar brännaren inte med maximal 
flammlängdsinställning (med skjutreglaget helt till "+"). För bästa 
resultat, justera flammlängden till mellannivå mellan "+" och "–". 
Obs! Om tändningsknappen inte är helt nertryckt, kommer 
säkerhetslåset att klickas på omedelbart.

Stänga av
För att stänga av, släpp tändningsknappen (6) eller dra ner det 
kontinuerliga flammlåsspaken (5) om du haft den på.

Användning av kontinuerlig flammfunktion
VARNING: Var försiktig när flammlås är på. 
Det kontinuerliga flammlåset (5) måste kopplas av manuellt.
För kontinuerlig flamma: håll ner tändningsknappen (6) och skjut den 
kontinuerliga flammlåsspaken (5) uppåt (FIGUR D).
Släpp tändningsknappen (6), flamman kommer att vara kvar 
(FIGUR E). 
För att stänga av flamman, skjut den kontinuerliga flammlåsspaken 
(5) neråt (FIGUR F).

Varning Identifiering av delar

1. Flammskydd
2. Flammanpassningsreglage
3. Säkerhetslås
4. Luftreglageknapp (flammbredd)
5. Kontinuerlig flammlåsspak
6. Tändningsknapp
7. Avtagbar stativ
8. Påfyllningsventil i botten av brännaren

Läs säkerhetsinstruktionerna noggrant innan användning. 
Spara instruktionerna för framtida användning.
Fyll på behållaren utomhus eller på väl ventilerad plats.
Använd endast butan som bränsle.
Håll brännaren och gaspatronen utom räckhåll för barn.
Använd inte en skadad brännare.
Butan är mycket brandfarligt, hantera med försiktighet.
Fyll på behållaren långt ifrån andra personer eller lättantändliga 
föremål. Rök inte under byte eller påfyllning.
Läs anvisningarna på gaspatronen före påfyllning av enheten. 
Ha alltid en brandsläckare nära brännaren och arbetsområdet. 
Demontering, ändring av brännaren eller tillägg av delar kan vara farligt. 
Försök aldrig att reparera brännaren och använd aldrig andra bränslen 
än föreskrivet. 
Av miljöskäl bör tomma gaspatroner lämnas i specifika behållare för 
återvinning.
Undvik inandning av gas.
Rikta aldrig flamman mot någon person eller lättantändligt material. 
Låt brännaren svalna efter användning. 
Se till att brännaren är ordentligt avstängd efter användning. 
VARNING! Flamman syns dåligt i solen.
Förvaras inte i temperaturer över 40 °C (104 °F). 
Förvara brännaren vertikalt.
Var uppmärksam på att säkerhetslåset hoppar till sin ursprungliga 
position efter användning. 
Håll apparaten borta från smuts. 
Var försiktig så att du inte tappar gasbrännaren medan du använder 
den, eftersom det är den vanligaste orsaken till funktionsfel. 
VARNING: Flamskyddet kan vara väldigt varmt efter användning.
Vid eventuell gasläcka (lukt av gas), ta ut brännaren utomhus eller 
på en väl ventilerad plats omedelbart där läckan kan kontrolleras. 
Kontrollera aldrig läckage med eld, endast med läckagespray. 
Lämna aldrig en brännare med lågan obevakad.

Försök inte reparera 
eller demontera delar 
av brännaren.

Add. 5F-2, 26 Wu-Chuan 2nd Rd., Wu-Ku Ind.Disk.,
Hsin Chuang City,(248) Taipei County, Taiwan, R.O.C

TECH UNION CO., LTD. an ISO9001 Company

• Kategori: Direkt tryck butan
• Använd butangas
• Använd endast i väl ventilerade utrymmen
• Förbrukningshastighet: 45,57 g / h. (0.60kW)

• Läs anvisningarna innan användning 
• Flamskydd kan bli mycket varm
• Håll borta från barn
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S-MRC-982  Kitchen torch
READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE
APPLIANCE. KEEP THE INSTRUCTION FOR FUTURE USE.

Gas Refilling
Prior to filling with butane, make sure the gas refill valve is tight.
Use only high quality butane gas.
Shake gas container a few times to warm fuel up.
Move flame adjustment slide (2) to "-" position.
Insert the container nozzle vertically down into the gas refill valve. 
(FIGURE A). 
After fueling, allow a few minutes for gas to stabilize.

Igniting
Move flame adjustment slide (2) to "+" position.
Push down the safety lock (3) until it clicks in place (FIGURE B).
Press ignition button (6). and the flame will ignite instantly (FIGURE C). 
For safety reasons, the ignitor button will not depress unless safety lock 
is locked in place!

Flame Adjustment
Adjust the flame length during use by moving flame adjustment slide 
(2). Sliding towards the "+" symbol will make the flame longer. sliding 
 towards the "-" symbol will make the flame shorter. For best results, 
keep the flame length at about 1/2 “to1”(10~25mm).Don't make the 
flame too long as it will only wastes fuel and make the flame 
unstable. 
Adjust the flame width during use by pushing the air control lever (4) 
with fingers. It is advisable to operate and light with air control knob 
as far back as possible.
At higher altitudes, torch may not operate on maximum flame length 
setting (with slide pushed all the way to "+" ). For best results, adjust 
the slide to the mid-range between "+" and "-". Note: If the ignition 
button is not fully press to the end, the safety lock will immediately 
click-up causing the ignition unable to light or “press” .If this case 
happens, restart all ignition procedure until you successfully ignite     
the flame.

Turning Off
To turn the flame off, simply release ignitor button.

Using Continuous flame feature
CAUTION: use extreme caution when flame is locked on as flame will 
be continuous and will not turn off until the continuous flame lock lever 
(5) is MANUALLY disengaged.
While holding down the ignitor button (6), slide the continuous flame
lock lever (5) towards you (FIGURE D).
Release the ignitor button (6), the flame will remain on (FIGURE E).
To turn off the flame, slide the continuous flame lock lever (5) away
from you (FIGURE F).

Warning Parts Identifications

1. Flame Guard
2. Flame Adjustment Slide
3. Safety Lock
4. Air Control Lever
5. Continues Flame Lock Lever
6. Ignitor Button
7. Removable Stand
8. Filler Valve (not shown, under torch)

Read carefully the instructions before using the appliance. Keep the 
instruction for future use.
Operation outside or in a well-ventilated place.
Use only Butane lighter fuel.
Keep the torch and gas cartridge out of reach of children.
Do not use an appliance which shows any damage.
Butane is very inflammable, handle with care.
Refill the tank in a well-ventilated place, in a flame or ignition source 
free atmosphere, far from other persons. Do not smoke while replacing 
or refilling.
Before refilling the device. Read the instructions printed on the gas 
cartridge.
Always have a fire extinguisher near the torch and work area.
Disassembling, modifying the torch or adding parts may be hazardous.
Never attempt to repair the torch and never use unapproved fuels.
Do not perforate or burn the gas cartridges even when they are empty.
For environmental reasons the gas cartridges should be disposed in 
specific containers for subsequent recycling.
Avoid breathing welding / soldering fumes. Use a ventilator to maintain 
good ventilation.
Work only in a clean place, far from combustible or greased materials.
Do not straight the flame to any person or flammable materials
Allow the appliance to cool down normally after using. Make sure that 
the appliance is shut down before storing.
Warning! The flame is not good visible in the sun.
Do not store in temperatures over 40°C(104°F). Never leave the torch 
in direct sunlight or in areas where high temperatures are generated. 
Store the device vertically.
Pay attention that the safety lock jumps to its original position after use. 
Keep the appliance away from grime. Be careful not to drop the gas 
torch while using, as it’s the most frequent reason for malfunction. 
Caution: the flame guard could be very hot after using.
In case that a gas leak (smell of gas), take the appliance outside to a 
well-ventilaled place immediately, where the leak may be checked.
Never check the leakage with flame but only with leak detection spray.
Do not put an ignited appliance unattended at any time.

Do not try to repair or 
disassemble any parts
of the torch.

Add. 5F-2, 26 Wu-Chuan 2nd Rd., Wu-Ku Ind.Disk.,
Hsin Chuang City,(248) Taipei County, Taiwan, R.O.C
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• Category: direct pressure butane
• Use butane gas
• Only use in well ventilated areas
• Consumption rate: 45.57g/hr. (0.60kW) 

• Read the instructions before using the appliance
• Flame guard may become very hot
• Keep away from children
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