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R1630 Hőlégfúvó 

 

Bevezetés 

• Ez az R1630 típusú hőlégfúvó készülék kiválóan alkalmas festékek 

eltávolítására, műanyagok alakítására, formázására, hegesztésére, 

különböző hőre lágyuló csövek zsugorítására, továbbá 

használható még forrasztásnál és bádogozásnál is, de ragasztás 

lazítására és vízvezetékek jégmentesítésére is képes a szerszám. 

• Olvassa el a használati utasítást figyelmesen, és mindenképp 

őrizze is meg azt. 
 

 

 

Műszaki adatok 

Modell Teljesítmény 
Állítható 

hőmérséklet 

Levegőátár

amlás 

L/min 

Feszültség 

R1630 2000W(max.) 50℃～630℃ 

I120L/Min 

II240L/Min 

III360L/Min 

IV480L/Min 

V 550L/Min 

 

 

AC220V±30% 
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A hőlégfúvó részei  

1. Hőmérséklet növelésére szolgáló gomb.     7. BE/KI kapcsoló gomb 

2. Hőmérséklet csökkentésére szolgáló gomb   8. Hő védő fedél 

3. LCD kijelző                               9. Gumírozott markolat        

4. Levegő átáramlás növelése gomb          10. Fúvóka 

5. Levegő átáramlás csökkentése gomb       11. Kábelcsatorna 

6. Támaszték                              12. Markolat    

 

Speciális Biztonsági Előírások 

Nem körültekintő használat mellett a készülék tüzet okozhat, ezért; 
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– Legyen óvatos, ha az eszközt gyúlékony anyagok közelében 

működteti;  

– Ne alkalmazza az eszközt sokáig egy azon munkafelületen;  

– Ne használja a készüléket robbanásveszélyes légkörben;  

– Vegye figyelembe, hogy a készülék használata közben olyan 

gyúlékony anyagok is lángra lobbanthatnak, amelyek közvetlenül nem 

láthatók;  

– Eltárolás előtt hagyja a készüléket függőlegesen álló helyzetben 

teljesen lehűlni;  

– Soha ne hagyja a bekapcsolt hőlégfúvót felügyelet nélkül. 

 

Általános Biztonsági Előírások 

 

FIGYELMEZTETÉS! A készülék használata előtt figyelmesen 

olvassa el a Kezelési Útmutatót és mindig tartsa be a biztonsági 

előírásokat! A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása a 

hőlégfúvóval végzett munkák során tűzhöz, robbanáshoz, áramütéshez 

vagy égési sérülésekhez vezethet. Őrizze meg a Kezelési Utasítást és 

használat előtt adja át minden olyan személynek, aki még nincs 

kioktatva a készülék rendeltetésszerű használatára.  

 

1) Munkavégzés területére vonatkozó biztonsági előírások 

a) A munkatér mindig legyen tiszta valamint jól megvilágított! A 

zsúfolt és sötét területek növelik a veszélyhelyzetek kialakulásának 

lehetőségét. 

b)Ne működtessen elektromos áramot használó eszközt 



- 5 - 

robbanásveszélyes környezetben, mint például lobbanékony 

folyadékok, gázok vagy por közelében! Az elektromos eszközök 

használat közben szikrát szórhatnak, amelyek lángra lobbanthatják a 

munkavégzés közelében lévő port vagy gőzöket. 

c) Az eszköz működtetése során tartsa távol a gyermekeket és az 

illetéktelen személyeket! A figyelem elterelés miatt csökkenhet az 

eszköz kezelőjének koncentrációja. 

 

2) Elektronikai biztonsági előírások 

a) Az elektromos eszköz csatlakozójának mindig a vele megegyező 

hálózati feszültségű konnektort kell választani! A csatlakozót 

soha semmilyen formában se változtassa meg! Soha ne 

használjon villásdugó-átalakítót földelt gépi szerszámokkal! 

Az átalakítatlan villásdugók és a hozzájuk illeszkedő konnektorok 

csökkentik az áramütés veszélyét. 

b) Kerülje a leföldelt felületekkel történő érintkezést (pl. csövekkel, 

fűtőtestekkel, sütőkkel és hűtőszekrényekkel)! Az áramütés 

kockázata megnő, amennyiben a testünk földelt állapotban van. 

c) Ne tegye ki az elektromos eszközöket esőnek vagy nedves 

környezetnek! 

A vízzel érintkező elektromos eszköz növeli az áramütés kockázatát. 

d) Kerüljön minden olyan tevékenységet, mely kárt tehet az 

elektromos kábelben. Soha ne használja a kábelt az eszköz 

mozgatásához vagy annak konnektorból történő kihúzásakor! 

Tartsa távol a kábelt melegtől, olajtól, éles szegélyektől illetve 

mozgó alkatrészektől! A sérült kábelek növelik az áramütés 

kockázatát. 

e) Amennyiben szabadtéren használja az elektromos eszközt, 

alkalmazzon kültéri felhasználásra alkalmas hosszabbítót! A 

megfelelő kültéri kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát. 

f) Abban az esetben, ha a szerszám nedves környezetben való 

használata elkerülhetetlen, használjon földzárlat megszakítót! A 
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földzárlat megszakító használata csökkenti az áramütés okozta 

sérülések kockázatát. 

 

3) Személyes biztonsági előírások 

a) Legyen éber, ügyeljen arra, hogy mit és hogyan csinál az 

elektromos eszköz használatakor. Ne használja az eszközt, ha 

fáradt, vagy ha gyógyszerek, alkohol hatása illetve gyógykezelés 

alatt áll! Elég egy figyelmetlen pillanat az eszköz használata során, 

amely azonnal súlyos személyi sérüléshez vezethet.  

b) Használjon munkavédelmi felszerelést. Mindig viseljen szem és 

fülvédő eszközt! Az olyan eszközök, mint a munkavédelmi szemüveg, 

porvédő maszk, csúszásgátló cipő, sisak, kesztyű illetve fülvédő 

csökkenteni fogják a sérülés kockázatát. 

c) Ügyeljen a véletlen eszközbeindítás elkerülésére! Mindig 

ellenőrizze, hogy a kapcsoló “OFF”-ra legyen állítva, mielőtt az 

áramforráshoz csatlakoztatja! Ne közlekedjen a csatlakoztatott 

géppel úgy, hogy az ujja a kapcsolón van. 

d) Távolítsa el a készülékből a beállító és egyéb kulcsokat, mielőtt 

azt elindítaná! Bármilyen szerszám, ami egy mozgó részben marad, 

súlyos sérülést okozhat. 

e) Ne nyújtózzon túl messzire! Mindig ügyeljen arra, hogy szilárdan 

álljon és megőrizze egyensúlyát! Ezen dolgok figyelembe vétele 

lehetővé teszik az eszköz biztonságosabb kezelhetőségét még egy 

váratlan helyzet esetén is. 

f) Öltözzön megfelelően! Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert! 

Tartsa távol a haját, a ruházatát valamint a munkavédelmi 

kesztyűjét is a forgó,- mozgó alkatrészektől, melyeket a gép 

bekaphat! 

g) Ha a gép fel van szerelve porelszívó vagy porleválasztó 

berendezés csatlakoztatására szolgáló csőcsonkkal, 

gondoskodjon ilyen berendezés csatlakoztatásáról és 

rendeltetésszerű használatáról! Ilyen berendezés használata 
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csökkentheti a porral összefüggő veszélyeket. 

 

4) A gépi szerszám használata és karbantartása 

a) Ne erőltesse túl a készüléket! Használja mindig a célnak 

megfelelő eszközt! A megfelelő eszköz jobban és biztonságosabban 

fogja elvégezni azt a munkát, amelyre tervezték azt. 

b) Ne használja az eszközt, ha a KI/BE kapcsoló gombbal nem lehet 

működésbe hozni! Minden olyan eszköz, amely nem irányítható a 

bekapcsoló gombbal veszélyesnek minősül és javításra szorul. 

c) Húzza ki a készüléket a hálózatból, mielőtt változtatásokat 

csinálna! Mielőtt valamelyik alkatrészt kicserélné vagy elrakná a 

gépet, húzza ki az aljzatból. Ilyen óvintézkedésekkel elkerülheti, hogy 

a gép véletlenül elinduljon. 

d) Helyezze gyermekektől és az eszköz használatához nem értő 

személyektől kellő távolságra a gépet! A gép az azt használni nem 

tudó személyek kezében veszélyt okozhat. 

e) Gondosan tartsa karban a szerszámot! Ellenőrizze a mozgó 

alkatrészek helyzetbeállítását, nincs-e berágódás a mozgó 

alkatrészeken vagy nincs-e törött alkatrész, illetve ellenőrizzen 

minden olyan körülményt, amely befolyásolhatja a gép 

működését! Sérülés észlelése esetén szereltesse meg használat 

előtt az eszközt! Számos baleset az eszközök nem megfelelő 

karbantartásából adódik. 

f) Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán! A jól karbantartott 

eszközök éles vágófelületekkel kisebb eséllyel csorbulnak ki és 

könnyebben irányíthatóak. 

g) Használja az elektromos szerszámot és annak tartozékait a 

használati utasításoknak megfelelően, a munkavégzés 

körülményeit és az elvégzendő munka figyelembevételével! Az 

elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő célokra való használata 

veszélyhelyzetek kialakulásához vezethet. 

5) Szervizelés 
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a) A szerszám szervizelését bízza szakemberre, valamint mindig 

csak is gyári alkatrésszel pótolja a csereszabatos alkatrészeket, 

ezzel hozzájárulva az eszköz biztonságos karbantartásához! 

Biztonsági előírások a hőlégfúvóhoz 

Használat előtt: 

• Minden egyes alkalommal, mielőtt használni kezdené az eszközt, 

győződjön meg annak rendeltetésszerű működéséről, abban az 

esetben pedig, ha bármilyen hibát talál, forduljon a javítással 

szakképzett személyhez, soha ne egymaga csinálja azt. 

• Ellenőrizze a szerszámgép kábelét és dug villáját minden használat 

előtt, sérülés észlelése esetén pedig szakképzett személlyel 

cseréltesse ki a kábelt. 

• Használjon teljesen letekert és biztonságos hosszabbító kábelt 

melynek áramerőssége 16 A. 

• Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítót, és ha az sérült, cserélje ki. 

• Az eszköz működtetése során, illetve annak tartozékai használata 

közben vegye figyelembe a használati utasításban leírtakat, valamint 

azt, hogy a szerszám a rendetetésének megfelelően, saját korlátain 

belül legyen alkalmazva, a normális körülményektől való eltérés 

könnyen veszélyes helyzetek kialakulásához vezethetnek. 

• A szerszámot 16. életévüket be nem töltött személyek nem 

használhatják. 

• Az eszköz használata nem ajánlott olyan személyeknek (ideértve a 

gyerekeket is) akik csökkentett testi, idegrendszeri vagy szellemi 

képességgel bírnak, illetve nem rendelkeznek kellő tapasztalattal a 

hőlégfúvó használatát illetően, ha csak nincs egy olyan személy, aki 

felügyel és felelős a biztonságukért. 

• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy az ön által használni kívánt 

tápfeszültség megegyezik-e az eszközön látható,- előírt 

tápfeszültséggel. 

• Ügyeljen arra, hogy a hálózatra való csatlakoztatás során az eszköz 

mindig kikapcsolt állapotban legyen. 
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Használat közben: 

• Kezelje a szerszámot kellő körültekintéssel, kerülje a tűzokozást 

és az abból származó esetleges égési sérüléseket! 

- Ne érintse meg a levegőkivezetőt/fúvókát és a melegített tárgyakat, 

mert azok rendkívül felmelegedhetnek használat közben 

- Ne tartsa túl közel a levegőkivezetőt/fúvókát a melegíteni kívánt 

tárgyakhoz 

- Ne irányítsa a kiáramló meleg levegőt sokáig egy ugyan azon pontra 

- Soha ne tartsa lefelé a levegőkivezetőt/fúvókát 

- Használjon védőkesztyűt és védőszemüveget 

- Soha ne irányítsa a kiáramló forró levegőt személyek vagy állatok felé 

- Soha ne használja az eszközt hajszárításra 

- Ne hagyja felügyelet nélkül a szerszámot 

- Soha ne használja a hőlégfúvót gyúlékony gázok vagy éghető anyagok 

közelében (a fennálló robbanásveszély miatt) 

- Ha műanyaggal, festékkel, lakokkal és hasonló anyagokkal dolgozik, 

gyúlékony és mérgező gázok keletkezhetnek, ezért mielőtt dolgozni 

kezdene azokkal, előre tájékozódjon jellemzőikről 

- Vegye figyelembe, hogy a melegített anyag további, nem látható 

anyagoknak is átadhatja a hőt 

- A biztonság kedvéért mindig tartson kéznél egy vödör vizet vagy kézi 

tűzoltó készüléket, arra az esetre, ha tűz ütne ki 

• Áramütés megelőzése 

- Soha ne lökjön le semmit a levegőkivezetővel/fúvókával 

- Kerülje a közvetlen érintkezést a földelt felületekkel (például csövekkel, 

fűtőtestekkel, tűzhelyekkel, hűtőszekrényekkel) 

- Biztosítsa, hogy az eszköz ne legyen nedves 

- Ne használja a szerszámot nedves helyeken 

- Kültéri használat esetén csatlakoztassa az eszközt egy rövidzárlati 

megszakítóhoz, (FI) amely rendelkezik kiváltó árammal (ami maximum 

30 mA lehet) és kizárólag olyan hosszabbítót alkalmazzon, ami 

cseppálló aljzattal van felszerelve, így szabadtéren is használható 
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• Legyen körültekintő a kábel kezelése közben 

- Mindig tartsa távol a kábelt a forró levegőtől és a 

levegőkivezetőtől/fúvókától 

- Tartsa távol a kábelt, hőtől, olajtól és éles tárgyaktól 

- Az eszköz kábelét ne vegye igénybe annak hordozásakor, hordozására, 

valamint ne rántsa ki a kábelt az aljzatból a szerszám kikapcsolásához   

- Ne függessze fel az eszközt a vezetékénél fogva 

• Soha ne használja a hőlégfúvót kémiai oldószerekkel együtt! 

• Győződjön meg arról, hogy a munkaterület megfelelően szellőzik-e! 

• Tartsa a munkaterületet tisztán és gondoskodjon a kellő 

megvilágításról! 

• Tartsa távol a gyerekeket a munkaterülettől! 

• Biztosítsa, hogy a gyermekek ne játszhassanak a szerszámmal! 

• Legyen éber; mindig ügyeljen arra, amit csinál, abban az esetben pedig, 

ha fáradtnak érzi magát, ne dolgozzon az eszközzel! 

• Munkavégzés közben álljon biztos lábakon, ne nyújtózkodjon tovább 

annál, mint ameddig elér, különösen létrán vagy emelvényen! 

• Biztosítsa a gépet, mielőtt félre tenné, az legyen kikapcsolt állapotban! 

• Abban az esetben, ha bármilyen elektromos vagy mechanikai jellegű 

hibát észlel, azonnal kapcsolja ki a szerszámot és csatlakoztassa le azt 

az elektromos hálózatról! 

 

Használat után: 

• Kapcsolja ki a gépet és húzza ki a dugót. 

• Hagyja hűlni a hőlégfúvot legalább 30 percig, mielőtt letárolná a 

helyére! 

• Ügyeljen arra, hogy a készülék hűlése közben ne legyen az eszköz 

közelében gyúlékony gáz vagy anyag. 

• Ne tárolja/hagyja a szerszámot a szabadban! 

• Tárolja a készüléket száraz és zárható helyen, gyermekek elől elzárva! 

 

A hőlégfúvó használata 
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• Be/Ki kapcsoló gomb 5 fokozatú légáram mennyiség szállítási 

beállítással  

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az áramforrásra, ellenőrizze, 

hogy a kapcsoló “0” állásban legyen! 

- Nyomja meg a bekapcsoló gombot, majd állítsa a kapcsolót a kívánt 

légszállítási fokozat valamelyikére: 

1 = 120-550 liter/perc (50°C-ig ) 

2 = 120-550 liter/perc (50°C-tól 630°C-ig) 

3=  550 liter/perc (50°C-tól 630°C-ig) 

A készülék első használatának alkalmával, előfordulhat, hogy abból 

némi füst fog távozni, ez a jelenség normális, kis időn belül és magától 

meg is fog szűnni. 

- Helyezze a készülék kapcsolóját “0” állásba, ezt követően a hőlégfúvó 

kikapcsol 

• Hőmérséklet beállítások  

- Állítsa be a munkájához szükséges hőmérsékletet az 1-es illetve 2-es 

gombok rövid megnyomásával 

Az 1-es vagy a 2-es gomb folytonos megnyomásával növelje/csökkentse 

a kívánt hőmérsékletet addig, amíg el nem éri a kívánt hőmérsékletet 

- Az elérni kívánt célhőmérséklet egyaránt vonatkozik minden 

légszállítási fokozatra, amikor a kapcsoló 1-es vagy 2-es állásban van 

• Általános használati tudnivalók 

- A megfelelő hőmérséklet kiválasztása érdekében a munkadarab egy 

olyan felületén, ami kevésbé szembetűnő, végezzen alacsony 

hőmérséklet beállítással tesztet 

- A hőmérséklet a hőlégfúvó levegőkivezető/fúvókája és a munkadarab 

közti távolság növelése során csökken 

- A szükséges hőmérséklet nagyban függ a megmunkálandó anyag 

fajtájától 

• Folyamatos használat esetén: 

- Állítsa le a készüléket úgy, hogy az függőleges helyzetben, a saját 

támasztékán helyezkedjen el 
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- Biztosítsa, hogy a hely, ahová lerakja a hőlégfúvót tiszta és pormentes 

legyen, mivel a szennyezett levegő károsíthatja annak motorját 

- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön a meleg levegő útjába  

- Rögzítse az eszköz kábelét, hogy megelőzze az esetlegesen ebből 

kialakuló veszélyhelyzeteket (pl. felbukás)  

- Ne érjen hozzá a levegőkivezetőhöz/fúvókához 

- Biztosítsa, hogy ne eshessen bele semmi a levegőkivezetőbe/fúvókába 

- A készülék kikapcsolásakor ügyeljen arra, hogy a hőlégfúvót biztosan 

fogja az egyik markában, miközben a másik kezével kikapcsolja azt, 

majd ezt követően hagyja lehűlni a szerszámot 

Megjegyzés: 

- Az összes felhasználási területet bemutató példák (kivéve festék 

eltávolítása üveg mellől) elvégezhetők minden más egyéb tartozék 

nélkülözésével is; azonban a megfelelő tartozékok használatával 

könnyíthet munkáján és ezen felül minőségibb végeredményt is elérhet 

- A tartozék(ok) felszerelését csak is akkor végezze el, amikor a 

hőlégfúvó készülék légkivezetője hideg, a BE/KI kapcsoló gomb “0” 

állásban van, valamint az eszköz nincs áramforráson  

• Az állandó hőszabályozás (túlterhelés elleni védelem) védi a fűtőelemet 

a sérülésektől, ha az a vele végzett munka során túlterhelődne, így nem 

kell kikapcsolnia a készüléket vagy arra várnia, hogy lehűljön. 

- Ha a hőmérséklet, amivel az eszköz dolgozik túlságosan magas, a 

fűtőelem kikapcsolja magát, míg a motor továbbra is fut, és hideg 

levegőt termel 

- Amikor már a hőmérséklet kellően leesett, (ami néhány másodpercet 

vesz igénybe) a fűtőelem automatikusan újból bekapcsol (a “HEAT 

CONTROL” figyelmeztetés pedig megszűnik)    

- Ügyeljen arra, hogy a készüléket legrosszabb esetben is legalább 

30 percig hagyja kihűlni, mielőtt elrakná azt! 

Alkalmazási tanácsok 

• Festék/lakk eltávolítása esetén:  
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- Használjon egy tiszta, éles, festék vagy lakk eltávolítására szolgáló 

célszerszámot 

- Amikor már a festék kezd meglágyulni, kezdje kaparni azt határozott 

mozdulatokkal 

- Abban az esetben, ha festék/lakk réteg továbbra sem távolítható el, 

kísérletezzen egészen addig, míg el nem éri azt a hőmérsékletet, 

amivel már a munkafelületen található festék és,- vagy lakk, 

lágyulásnak indul 

- A lágyulást követően azonnal kezdje el lekaparni a még puha festéket, 

mert máskülönben az újra megkeményedik 

- Munkavégzés közben próbáljon 30-40˚ szöget bezárni a szerszám és a 

munkadarab között 

- A már meglágyult festéket és az esetlegesen ezzel együtt keletkezett 

törmeléket távolítsa el azonnal, mielőtt az begyulladna  

- Ha faanyaggal dolgozik, kaparjon a fa erezetén, ahol csak lehetséges 

- Ne irányítsa a hőlégfúvóból kiáramló meleg levegőt sokáig egy pontra 

- Gondoskodjon a festéktörmelék biztonságos elhelyezéséről 

- Miután befejezte a munkát, ügyeljen arra, hogy tisztán hagyja ott a 

munkaterületet, ahol dolgozott 

- Különös óvatossággal járjon el, az olyan esetekben, amikor 

régimódi épületekben végez festékréteg eltávolítást, ugyanis az 

akkori festékek tartalmazhatnak ólmot, ami ha kölcsönhatásba lép 

az emberi szervezettel rendkívül mérgező! 

- Már alacsony szintű ólom felszabadulása is súlyos agyi és 

idegrendszeri károsodást okozhat, a gyermekek illetve magzatok 

pedig különösen veszélynek vannak kitéve az efféle esetekben! 

- Léteznek, olyan ólomtartalmú festék eltávolítok, melyek hőlégfúvó 

használata nélkül is eltávolítják a festéket, ezeket viszont csak 

szakember alkalmazhatja! 

 

• Fagyott vízcsövek felengedése 
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- Melegítse a fagyott felületet egyenletesen 

- Ne alkalmazza a jelen módszert a PVC-ből készült csövek esetén! 

- A vízcsöveket gyakran nehéz megkülönböztetni a gázcsövektől, 

azok a gázcsövek pedig fokozottan veszélyesek, amelyek fűtenek 

is, a robbanás veszély itt nagyon magas! 

 

 

• Szárítás 

- Szárítást csak alacsony vagy közepes hőmérsékleti beállítással 

végezzen, kellő távolságot tartva a szerszám és a munkadarab 

között! 

- Száríthat festéket, lakkot, gipszet, habarcsot, vakolatot 

- A nedves faanyagot szárítsa meg beépítés előtt 

- A vastagon felrakott töltőanyagot vagy ragasztót szárítsa gyorsan 

- Szárítsa meg az épületek faösszekötő elemeit, mielőtt szigetelné, vagy 

tömítő anyaggal kezelné 

- Szárítsa meg az összeköttetéseket és a repedéseket 

 

• Tisztítás/fertőtlenítés 

- Fertőtleníthet nyúlketrecet, galamdúct, stb. (a kisállatot előtte vegye ki) 

- Használhatja a készüléket hangya kolóniák irtására 

- Alkalmas ezen felül még a hőlégfúvó szú és egyéb fanyüvő bogarak 

eltávolítására (ne tartsa túl közel az eszközt ahhoz a fás felülethez, 

amin dolgozik)  

- A hőlégfúvót gyomirtásra is használhatja 

Karbantartás / Szerviz 

• Mindig tartsa a szerszámot és vezetékét tisztán  

- Tisztítás előtt húzza ki a villásdugót! 

• Soha ne használjon könnyen gyúlékony folyadékot a hőlégfúvó 

általános tisztítására, főként a levegőkivezető/fúvóka környékén 

• Abban az esetben, ha a készülék a gondos gyártás - és az azt követő 
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teszteken, melyek során kiszűrik a selejtet - ellenére is meghibásodna, 

a terméket értékesítő szolgáltatóval kell felvegye a kapcsolatot és 

általuk kell megjavíttatnia azt 

- A szerszámot egyben (nem szétszedett állapotban) jutassa el a 

kereskedőhöz, a vásárlást igazoló minden iratával együtt  

 

 

Környezetvédelem 

•Ne dobja az elektromos kéziszerszámokat, azok tartozékait illetve a 

csomagolást a háztartási szemétbe (ez csak az EU országaira 

vonatkozik) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2002/96/EK irányelve 

meghatározza, hogy azok az elektromos hulladékok és elektronikai 

berendezések, amelyek elérték élettartamuk végét, külön gyűjtendők, 

amik aztán egy környezetbarát létesítményben újrahasznosításra 

kerülnek  

- A szimbólum emlékeztetni fogja minderre, ha ennek szükségessége 

bekövetkezik 

 


