
Trumatic gázlámpa 
NLZS: biztonsági gyújtóegységgel 
NLS: biztonsági gyújtóegység nélkül 
 
Kezelési utasítás 
 
Mindig tartsa be a kezelési utasításban foglaltakat, különös tekintettel indítás előtt a 
„fontos megjegyzésekre”. Az eszköz helyes kezeléséért annak használója a felelős. 
 
Működtetés 

1. Nyissa meg a gázszelepet és a gyors-gázelzáró csapját 
2. Fogja meg a lámpaernyőt (1) a felső kereténél és billentse előre, csavarja el balra a 

barna színű gázgombot és gyújtsa be az égőfejet gyufával vagy öngyújtóval. Ne 
nyúljon a gázharisnyához! (3) 
NLZS típusú lámpánál nyomja meg a biztonsági gyújtóberendezés gombját (4), és 
tartsa benyomva addig, amíg a láng nem alszik ki többé, ha elengedi a gombot. 
Figyelem: Ha a NLS (biztonsági gyújtóberendezés nélküli változat) típusú lámpát 
használ, a láng kialvásakor a gáz szabadon áramlik a légtérbe! 

3. Billentsük ki a lámpakeretet. Állítsuk be a világítás intenzitását a szelep gombjával, ha 
lehetséges. Nagyobb fényerőhöz állítsunk a levegő fojtószelepen LK (5). A levegő 
fojtószelep LK (rendelési száma: 10000-39000) a régebbi változató NL/NLS/NLZS 
gázlámpákhoz is utólag beszerelhető. 

Elzárás 
 Csavarjuk el a gázszelep gombját (2) ütközésig jobbra. Zárjuk el a gyors-gázelzáró és 
 gázpalack csapját. 
Gázharisnya 

Csak az eredeti menettel ellátott Truma gázharisnya garantálja a maximális 
fényerőt és élettartamot! 
Óvatosan fogjuk meg a gázharisnyát, úgy, hogy a hamu-keretet ne érintsük! A 
gázharisnya – hogy szállításkor ne sérüljön – egy védő réteggel van ellátva, ami kis 
füst kíséretében ég el. 
Csavarja föl az új gázharisnyát és égesse le a védőréteget gáz nélkül. Mindig cseréljük 
ki a hibás gázharisnyát, hogy a lámpaernyő ne károsodhasson. Tartson készenlétben 
pót gázharisnyát! 
 
Távolítsa el a maradék hamut! 

 
Fontos megjegyzések 
 

Abban az esetben, ha szivárog a gáz, vagy gézszagot érez, zárja el a gázszelepet, és 
vizsgáltassa át a gázrendszert szakemberrel. 
Minden nyílt láng használatára vonatkozó tűzvédelmi utasítást be kell tartani. 

 
Beépítési utasítás 
 

Beépítést és javítást csak erre kiképzett szakember végezhet! Olvassa el és 
pontosan tartsa be a beépítési utasításban foglaltakat. 
A Truma-Nova-lámpát lakókocsikba, mobil házakba, hegyi kunyhókba való beépítésre 
tervezték. Egyéb használati területen való alkalmazása a Truma gyárral való 
egyeztetés után lehetséges. 
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