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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM, 
UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Lanterna 
portátil
para Cartuchos gás universal
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Feche o gás rodando o botão de regulação, no sentido dos 
ponteiros do relógio;

Antes de guardar a lanterna, espere até que arrefeça.

APÓS UTILIZAÇÃO 

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO CORRETA DO PRODUTO

Assegure-se de que quaisquer objetos se encontram pelo menos 
a 50 centímetros da lanterna, em todas as direções.
Não deixe que animais de estimação circulem nas proximidades 
da lanterna.
Nunca deixe a lanterna em funcionamento sem vigilância.
Mantenha a lanterna longe do alcance das crianças.
Em caso de avaria, ou se sentir cheiro a gás, nunca tente reparar a 

lanterna sozinho. Solicite os serviços especializados de reparação. 
Feche de imediato o botão de regulação da lanterna.
Atenção: As partes acessíveis da lanterna podem ficar muito quentes. 
Quando acender a camisa pela primeira vez, esta pode libertar fumo 
ao encolher. Nunca toque na camisa, mesmo com um objeto: uma 
vez utilizada, torna-se muito frágil.
NÃO MODIFIQUE O APARELHO.

UTILIZAÇÃO
Coloque a lanterna sobre uma superfície estável e plana;
Coloque a lanterna num local afastado de produtos inflamáveis 
e sempre longe de quaisquer objetos que possam ser afetados
pelo calor;
Abra parcialmente, rodando o botão de regulação, por forma a 
permitir a entrada de gás no aparelho;

Acenda a lanterna, carregando repetidamente no botão 
piezoelétrico;
Regule a chama, rodando o botão de regulação no sentido contrário 
ao dos ponteiros do relógio para aumentar o débito de gás, ou em 
sentido inverso para diminuir;
Não desloque a lanterna com o queimador aceso.

INSTRUÇÕES PARA QUEIMA DA CAMISA DA LANTERNA

Para que a lanterna fique a funcionar é necessário queimar a camisa 
da lanterna de acordo com os seguintes procedimentos:
Introduza a camisa (ver instruções de montagem, de utilização e 
manutenção do aparelho);
Não abra o gás;

Coloque um fósforo/isqueiro perto da camisa até esta começar a 
formar um círculo preto;
Deixe arder completamente (libertação de fumos) até que fique na 
forma de uma bola branca;
Reponha o vidro;
A lanterna está pronta a funcionar.

Uma utilização incorreta ou diferente da indicada nestas instruções isenta toda e qualquer responsabilidade da parte do fabricante / distribuidor 
/ revendedor, quer se trate de danos materiais ou físicos em qualquer pessoa ou animal.

Os produtos estão abrangidos por uma garantia de 2 anos a partir da data de aquisição. Esta garantia aplica-se sempre, à exceção dos casos de 
queda ou manuseamento incorreto do aparelho. O beneficio da garantia pressupõe que o material foi utilizado de acordo com as instruções e 
com os fins para que foi fabricado e será concedido mediante apresentação de documento comprovativo de aquisição do produto.

SUBSTITUIÇÃO DO CARTUCHO DE GÁS

O cartucho de gás deve ser substituído ao ar livre e afastado 
de chamas ou substâncias inflamáveis;
Confirme se o botão de regulação está na posição de fechado; 
Confirme se o cartucho está vazio;

Espere até a lanterna arrefecer e, em seguida, remova a base 
do suporte do cartucho. Substitua o cartucho.

+ -
Substituição do cartucho

Importante: Para sua segurança, leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura.

Lanterna portátil para ligar a cartuchos gás universal Galp Energia 190g

LANTERNA FIREFLY 120

Tipo de gás:

Pressão de utilização:

Diâmetro do injetor:

Consumo:

Potência nominal:

Mistura butano-propano (BP)

Direta do cartucho de gás

0,15 mm

82,5 g/h

1,1 kW

Dados técnicos

Na primeira utilização deverá desenroscar a base para retirar a camisa e o vidro.
As etapas descritas em seguida devem ser efetuadas no exterior ou em locais bem ventilados, afastados de qualquer fonte de calor ou 
materiais inflamáveis.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM, DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO APARELHO

Retire a pega de 
metal na parte 
superior da lanterna, 
puxando para fora as 
duas extremidades.
Retire a tampa e o 
vidro.

1. Introduza os orifícios 
da camisa, 
verticalmente no 
queimador. Insira
o vidro.

2. Verifique se o botão de 
regulação está fechado. 
Caso não o consiga 
fechar interrompa
imediatamente o processo 
e contacte o seu 
fornecedor.

3. Desenrosque a 
base da lanterna 
portátil.

4. Introduza o 
cartucho de gás.

5. Volte a enroscar 
a base da 
lanterna.

6.

Não utilize o aparelho caso detete fugas, danos ou avarias. Em caso de fuga no aparelho (cheiro a gás) coloque-o num local bem ventilado, sem 
fontes de ignição. Certifique-se que possui a alimentação de gás desligada. Poderá pesquisar a origem da fuga com um produto espumífero. Se 
aparecerem bolhas é sinal de presença de uma fuga. NUNCA USE UMA CHAMA.

Utilize sempre cartuchos de gás universal Galp Energia de mistura 
butano-propano, conformes com a norma EN 417. Pode ser 
perigoso tentar utilizar outros recipientes de gás.

       Atenção: Os produtos derivados da combustão podem ser 
perigosos, caso não haja ventilação adequada no local. Por este 
motivo, o aparelho deve ser utilizado apenas no exterior ou em 
locais com ventilação suficiente, a fim de garantir uma 
renovação regular do ar ambiente e evitar a acumulação de 
gases tóxicos.
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