
PALNIK GAZOWY Z WĘŻEM 3 DYSZE
MODEL: AG305

I
NSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Palnik gazowy z wężem i zestawem 3 dysz. 

ZASTOSOWANIE: 
- lutowanie,
- opalanie,
- zgrzewanie,
- obkurczanie,
- klejenie na ciepło.

Cechy produktu:

• Bardzo łatwy w obsłudze uniwersalny palnik gazowy na gaz propan-butan 
z wężem na butle 11kg. 

• Idealnie nadaje się do prowadzenia prac przy lutowaniu, opalaniu czy 
rozmrażaniu np. rur. 

• Wygodna rękojeść z pokrętłem regulacji przepływu gazu. 
• Długość przewodu do butli: 1,5m 
• Końcówki o rozmiarach: Ø13 ; Ø14 ; Ø17 
• Temperatura: do 1850 st.C 

W zestawie:

• Palnik 
• 3 dysze 
• 2x klucze 
• Wąż 1,5m 
• Całość zapakowana w estetyczny blister.

2. Wskazówki dotyczące bezpiecznej obsługi produktu

Przeczytaj instrukcję obsługi przed użytkowaniem. 
• Trzymaj z dala od dzieci. 
• Nie dotykaj końcówki i dyszy palnika  gdy jest gorąca. 
• Nie rzucaj palnikiem, gdyż prowadzi to do zaburzeń pracy palnika. 
• Zawsze kieruj ogień z dala od twarzy, ciała, ubrań . 

• Nie przechowuj w nasłonecznionym miejscu, nie wystawiaj na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych, ani temperaturę przekraczającą 40C. 
• Gaz butan jest wysoce łatwopalny, użytkuj palnik ostrożnie. 
• Upewnij się , że palnik został prawidłowo wyłączony po każdorazowym 
użytkowaniu. 
• Po użyciu pozwól końcówce palnika wystygnąć zanim go schowasz. 
• Nie użytkuj panika bez przerwy przez dłużej niż 1 godzinę . 
• Nigdy nie nakłuwaj palnika, ani nie pozostawiaj go w bezpośrednim otoczeniu 
otwartego ognia. 

3. Użytkowanie 

Montaż i uruchomienie:
1. skręcić reduktor z butlą, wąż z reduktorem i rękojeścią palnika. Stosować tylko

klucz  płaski  –  stwierdzenie  dokręcania  cęgami,  żabką itp.  powoduje  utratę
gwarancji.

2. otworzyć  zawór  butli,  aby  wąż  i  rękojeść  wypełniła  się  gazem.  Sprawdzić
szczelność połączeń wodą mydlaną lub innym środkiem (np. Rotest 6.5000).
Odkręcić następnie główny zawór rękojeści (duże, czarne pokrętło). Zapalić
płomień przystawiając  zapalarkę  od  dołu  palnika.  Odkręcając  dalej  główny
zawór rękojeści uregulować płomień tak, aby nie odrywał się on od krawędzi
palnika, gdyż powoduje to obniżenie temperatury pracy. 

Zakończenie pracy: podczas krótkotrwałej  przerwy wystarczy zakręcić główny
zawór rękojeści (duże, czarne pokrętło). Dłuższe przerwy wymagają zakręcenia
najpierw głównego  zaworu  butli,  aby  opróżnić  wąż,  rękojeść  i  palnik  z  gazu.
Palnik wolno demontować tylko po ostygnięciu. 

Konserwacja:  palnik  należy  chronić  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi
(uderzeniem)  oraz  nadmiernym  ciśnieniem.  Ciśnienie  gazu  nie  powinno
przekraczać 2,5 bara (w pistolecie). Wąż wytrzymuje ciśnienie 20barów. Elementy
złączne (gwinty lub szybkozłączki) chronić przed zanieczyszczeniem i smarami
itp.  Wszelkie złącza powinny być skręcane tylko i  wyłącznie kluczem płaskim.
Stwierdzenie przez punkt serwisowy lub sprzedaży użycia szczypiec, żabki itp.
powoduje utratę gwarancji.

Wąż spełnia  wymogi  normy  europejskiej  EN  559 

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem http://www.aptel.pl
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