
Návod na uvedení plynových páječek a hořáků do 
provozu

1. Úvod

Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste nakoupili v TME! S dbalostí o životní prostředí Vám 

poskytujeme tento zkrácený návod k obsluze. Prosíme, abyste si jej před zahájením práce se zařízením

pozorně přečetli. 

Podívejte se na www.tme.eu. 

Obrázky umístěné v tomto zkráceném návodu jsou ilustrační a mohou se lišit od skutečného vzhledu 

předmětu. To ale nemění jejich základní vlastnosti.

2. Určení

Příruční nářadí určené k pájení elektronických součástek, koncovek kabelů.

3. Příprava k práci a používání

D - výstupní tryska

R - nastavení plamene

Z - plnicí ventil
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Než začnete páječku plnit, ujistěte se, že se vypínač ON/OFF nachází v poloze "OFF".

Při plnění obvykle nejsou potřebné žádné redukce.

Při plnění páječky držte nádobku s plynem tak, jak je uvedeno na obrázku (průtok plynu je 

vynucen gravitací).

Plnění ukončete, když cítíte, že nádržka páječky je plná nebo když hladina v průzoru dosáhne asi 

90 %.

Nářadí obsahuje lehce hořlavý plyn (butan) pod tlakem - zacházejte s ním s opatrností.

Nevystavujte nářadí působení teploty vyšší než +50 °C (120 °F) a dlouhodobému působení 

slunečních paprsků.

Nářadí neprorážejte ani je nevhazujte do ohně.

Nesprávné nastavení tlačítka spouště plynu může způsobit nadměrný výron plynu, plameny nebo 

katalyzaci s červeným zabarvením.

4. Bezpečnostní opatření
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Neplňte, nezapalujte a nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně, topidel, kamen a lehce hořlavých 

materiálů.

Zařízení přechovávejte mimo dosah dětí.

Dbejte zvláštní opatrnosti, jelikož teplota koncovky je vyšší než 1300 °C (2500 °F).

Dbejte zvláštní opatrnosti, jelikož plamen je při denním světle nebo silném umělém osvětlení 

téměř neviditelný.

Používejte ochranné brýle.

Nezkoušejte pracovat z nadměrné vzdálenosti. Udržujte stabilní pozici.

Dbejte opatrnosti. Věnujte pozornost prováděné činnosti a pozorujte, co se děje v okolí. 

Nepracujte, jste-li unaven.

Nedotýkejte se rozehřáté koncovky a objímky.

Neponechávejte nářadí bez dozoru při práci nebo když je zahřáté.

Před uskladněním se vždy ujistěte, že všechny díly páječky vychladly.

Před nasunutím ochranného víčka se ujistěte, že nářadí je vypnuté a není horké.

Zařízení smí být používáno pouze v dobře větraných místnostech.

Nezkoušejte nářadí seřizovat nebo opravovat. Páječka není zařízení pro opravu svépomocí.
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