
 

PALNIK GAZOWY PT – 200L 
 

Wymiary  Wysokość: 139 mm (5,5 
cala)  
Długość: 101 mm (4 cale)  
Średnica uchwytu: 34 mm 
(1,35 cala)  
Podstawa: 61 mm (2,4 cala)  

Waga (bez gazu)  145 g (gdy pusty)  

Gaz  Butan  

Czas ciągłej pracy  60 minut (minimalne 
ustawienie)  

Temperatura płomienia  700°C (niebieski płomień)  

 
  
 
 
 
Cechy produktu:  
 
Supernowoczesny, wodoodporny, elektroniczny system 
zapalania piezoelektrycznego.  
Do 90 minut pracy za każdym napełnieniem.  
Mocny, odporny na wiatr płomień.  
Kompaktowy rozmiar z ergonomicznym uchwytem.  
Wmontowana blokada zabezpieczająca zapalanie przed 
dziećmi.  
Łatwo wymienny wkład z butanem niezależnie od marki gazu.  
Płomień dostosowany do każdego rodzaju pracy. 

 

 
 
 

Instrukcja obsługi: 

A. Przed rozpoczęciem użycia napełnij narzędzie butanem tak jak opisane jest poniżej  
B. Aby napełnić zbiornik z gazem, odwróć narzędzie do góry nogami i mocno wepchnij końcówkę z gazem do zaworu 

napełniającego (rys. D)  
Zbiornik powinien być pełny w około10 sekund  
Po napełnieniu zbiornika odczekaj kilka minut, by gaz się ustabilizował.  

C. Zapalanie:  
  1. Przesuń suwak regulacji gazu do pozycji „on” (rys. A)  
  2. Obróć guzik zapłonu nieco w lewo (w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara) w celu zwolnienia blokady  

zabezpieczającej zapalanie przed dziećmi.  
   Następnie naciśnij guzik, aby pojawił się płomień (rys. C).  

  3. Wielkość płomienia może być regulowana poprzez suwak regulacji gazu.  
D. Aby wyłączyć narzędzie, przesuń suwak regulacji gazu jak najbardziej w lewą stronę aż poczujesz albo usłyszysz kliknięcie 

świadczące o włączeniu blokady zabezpieczającej przed dziećmi.  

 
Zasady bezpieczeństwa: 

- Nie dotykaj osłony płomienia podczas pracy narzędzia lub dopóki nie upłynie wystarczająca ilość czasu, by narzędzie ostygło.  
- Nie zanurzaj rozgrzanych części w wodzie. Pozwól, by naturalnie ostygły.  

- Używaj tylko butanu Gaz do kupienia w sklepie technicznym, stosowany do napełniania zapalniczek. Nie używaj  
propanu ani innego typu płynów.  

- Nie przechowuj w temperaturze przekraczającej 40°C/104°F  
- Za każdym razem trzymaj z dala od oczu.  
- Przechowuj narzędzie z dala od dzieci  
- Płomień z narzędzia jest prawie niewidoczny w jasnych pomieszczeniach i przy świetle dziennym.  
- Upewnij się, że przepływ gazu jest wyłączony, kiedy narzędzie jest nieużywane. 
 
Kraj pochodzenia Taiwan 
Importer: SOLTRONIK 
ul. Konarskiego 86 
01-355 Warszawa 
www.soltronik.pl 
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