
PISTOLET GAZOWY TG-600 
 

DOKŁADNY OPIS 
 
 

Długość 228 mm (9.0 cali) 

Wysokość 205 mm (8.0 cali) 

Waga  
(wypełniony gazem) 

385 g 

Temperatura 
160~240C° 
(320~464F) 

Pojemność zbiornika  40 ml (LEC) 

Czas pracy  
(na jednym zbiorniku 
gazu) 

100 minut 

 
 
 
Ostrzeżenia: 
 
 
1.1 Urządzenie zawiera łatwopalny gaz (Butan) 
pod ciśnieniem – korzystać ostrożnie. 
1.2 Nie pozostawiać narzędzia w miejscu 

narażonym na działanie promieni słonecznych 
lub tam, gdzie temperatura przewyższa 50°C 
(120°F). 

1.3 Nie przekłuwać ani nie palić. 
1.4 Nie używać w pobliżu otwartego ognia, 

rozgrzanych przedmiotów i materiałów 
łatwopalnych. Bardzo istotne jest, by zachować 
narzędzie z dala od twarzy. 

1.5 Zachować czystość w miejscu pracy. 
1.6 Chronić przed dziećmi. Żadne osoby nie 

powinny przebywać w pobliżu miejsca pracy 
narzędzia. 

1.7 Przechowywać w suchym, zamkniętym 
pomieszczeniu. 

1.8 Zawsze używać okularów ochronnych. 
1.9 Przez cały czas trwania pracy pamiętać o  

zachowaniu odpowiedniej postawy i równowagi. 
1.10 Bądź czujny. Patrz, co robisz. Kieruj się 

zdrowym rozsądkiem. Nie używaj narzędzia, 
gdy jesteś zmęczony 

1.11 Nie dotykać rozgrzanej końcówki. 
1.12 Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru 

podczas pracy lub gdy jest gorące. 
1.13 Przed schowaniem narzędzia należy 

pozostawić je do wystygnięcia. 
1.14 Używać jedynie w dobrze wywietrzonych 

pomieszczeniach. 
. 

 
 

 
1.Napełnianie naboju z gazem: 

 
a. Używaj standardowego gazu 
butanowego. 

b. Odwróć pojemnik z butanem, aby 
gaz mógł spłynąć. 

c. Pozostaw nabój na 5 minut w 
temperaturze pokojowej, aby gaz 
ustabilizował się przed użyciem.  

 
 

 
     
 
 
 
 

2.Umieść nabój w komorze: 
 
a. Umieść nabój w komorze 
urządzenia TG-600 (rys. 2-1) 

b. Włóż zieloną płaską stroną w 
kierunku wnętrza pistoletu. 

c. Zamknij klapkę komory (rys. 2-2) 

 

 
 

 
3.Umieść laskę kleju: 
 

a. Włóż laskę kleju w tylnią 
komorę(rys. 3). 

b. Przesuń ją do przodu, aż się 
zatrzyma. 

c. Jeśli używasz krótkich lasek lub 
chciałbyś pracować przed dłuższy 
czas, włóż dwie laski, jedna za drugą. 

d. Po włożeniu odczekaj kilka minut, 
aby klej osiągnął płynność. 

 

 
 
 

 

 

 
4. Przesuń laskę kleju do przodu: 
 
 

a. Pociągnij spust delikatnie w tył w 
kierunku rączki (rys.4) 

 

 

 
 

 
 

 
5. Włącz gaz: 
 

a. Przesuń w górę pokrętło kontroli 
przepływu gazu aż wskoczy na miejsce 
(rys.5). 

b. Przekręć pokrętło w prawo. 

 
 
 

6. Zapal: 
a. Naciskaj czerwony guzik aż do momentu zapalenia (rys. 6-1). 
 Rozpalone narzędzie zacznie się świecić na czerwono (rys. 6-2) 
b. Odczekaj 3-5 minut, aby klej stał się miękki. 

 

 
 

7. Klejenie: 
a. Delikatnie naciskaj spust do momentu wypłynięcia oczekiwanej ilości kleju. 
 

8. Pozostawienie narzędzia w stanie spoczynku: 
 

a. Opuść metalową podstawkę. 
b. Oprzyj pistolet o podstawkę, gdy nie jest używany. 
 

9. Wyłączanie narzędzia: 
 

a. Przekręć pokrętło kontroli przepływu gazu (rys. 5) do końca w lewą stronę, aż 
zaskoczy do pozycji zamkniętej. 

b. Po skończeniu używania narzędzia unikaj zatykania/kapania poprzez cofnięcie 
kleju o ok. 2,5 cm. 

c. Jeśli narzędzie ostygnie lub nie jest używane przez dłuższy czas, normalne jest, 
aby pozbyć się ok. 2,5 cm stwardniałego kleju, zanim rozgrzany klej wypłynie z 
dyszy. 
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