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cówek spe nia funkcje lutownicy, palnika, dmuchawy 

nape nianie zbiornika gazowego 

a

atwo nape niany zbiornik z butanem 

ci p omienia 

 zap on automatyczny 

dzenie zosta o zaprojektowane i wyprodukowane z naj

dok adnie przeczyta  ca o

jakichkolwiek w asnych zmian w urz

 instrukcja obs ugi w j
 niniejsza instrukcja obs ugi 

y niezw ocznie skontaktowa



 je na elementy atwopalne. 
 przed py em i kurzem, upuszczeniem narz

 wadliwe dzia anie. 
 Podczas dzia ania urz

wietle s onecznym, mo

 Butan jest atwopalny, nale
ta i p omie  ca kowicie zgas  po 

ej pracy ponad 1 godzin

dzia we w asnym zakresie. 

róde  ognia i rozgrzanych przedmiotów. 
rednie dzia anie 

promieni s onecznych lub tam gdzie temperatura prze sza 40 C. 

 Nie sch adza
yciem (lutowanie, za o e p omie



1. Os ona dyszy 
2. Regulator p omienia 

4. Przycisk kontroli dop ywu powietrza 
ej 

6. Przycisk zap onu 

Zawór nape nienia znajduje si

4.1 Nape nianie 

 d ugotrwa e u
Nape nianie zbiornika: 
 przed nape nieniem gazem nale , czy regulator p omienia jest wy
 w celu nape nienia gazem dopasowa

 zbiornik na gaz zaworem do nape niania do góry a n

Ca kowite nape nienie nast
dzie nie jest nape nione gazem. 

 prze  regulator p omienia na pozycj
 do momentu us yszenia klikni

 przycisk zap onu. P omie



stwa przycisk zap onu nie wy

ci sk adowe palnika nie s

sk adaj

4.4 Regulacja p omienia 

 regulatora p omienia 

 p omie  palnika mia  10-25 mm; 
 zbyt d ugiego p omienia, gdy

omie

a 

ej nale
 podczas pracy lutownicy, p omie  pali  do 

ej (rys. D) w pozycje wyj
c przycisk zap onu (rys. C) przesun ej  (rys.  D)  do  

 przycisk zap onu (rys. C), p omie  pali  (rys. E); 
 aby p omie  zgas , przesun ej w kierunku palnika (rys. F). 



5. Sk adowanie zu

do

Prawid owe post
ycia lub odzysku podzespo ów polega na przekazaniu 

te bezp atnie. 

Prawid owa utylizacja urz
negatywnego wp ywu na zdrowie i 

powanie z odpadami. Szczegó owe informacje o najbli
 u w adz lokalnych. Nieprawid owa utylizacja odpadó

Pomimo do o  wolne od b
W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegó owych


