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Wanneer dit product in gebreke blijft als gevolg van materiaal- of afwerkingsfouten, 
neemt u direct contact op met onze serviceafdeling via: +44 (0) 1926 818186. 
Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals 
verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Garantie

Instructies

•  Onjuist gebruik van de gasbrander kan leiden tot brand,  
schade en/of persoonlijk letsel.

•  Houd tijdens gebruik handen en lichaam uit de buurt van de 
gasbranderkop en het opzetstuk, aangezien ze erg heet worden.

• Laat brandende gasbranders niet onbeheerd achter.
•  De vlam kan onzichtbaar zijn in zonlicht, dus wees voorzichtig.
• Maak de brander niet nat en koel de brander niet af met water.
• Let op - bevat brandbaar gas onder druk.
•  Niet vullen of bewaren in de buurt van open vuur, een verwarming 

of brandbare materialen.
• Gebruik uitsluitend butaangas van hoge kwaliteit.
• Butaan is zeer brandbaar, dus wees voorzichtig.
• Niet laten vallen, doorboren of verbranden.
• Niet bewaren of gebruiken bij temperaturen hoger dan 50ºC.
• Buiten het bereik van kinderen houden.
•  Laat het kunststoflasapparaat volledig afkoelen voordat u  

de beschermkap aanbrengt of hem in de koffer opbergt.

Let op:



Een ideale, draagbare, lichtgewicht, multifunctionele gasbrander/soldeerbout 
op butaangas, die geschikt is om te solderen, te verwarmen, isolatiemateriaal 
te krimpen (krimpslangen), gebruik als warm mes en vele andere toepassingen. 
Beschikt over een piëzo-elektrische ontsteking en wordt geleverd met 
verschillende opzetstukken en een beschermkap voor opslag (zie Afb. 1).

Gas (bij)vullen:
• Gebruik uitsluitend hoogwaardig butaangas om de brander bij te vullen.
• Laat de brander indien nodig volledig afkoelen voordat u gas bijvult.
•  Zorg ervoor dat de vergrendeling (12) in de uit-stand (OFF) staat voordat u gas 

bijvult.
•  Keer het apparaat om; plaats het mondstuk van de gasfles verticaal in de 

vulnippel (16).
•  Als er gas ontsnapt uit de vulnippel, haalt u de spuitmond van de vulnippel.

Het apparaat wordt standaard geleverd met  
de fijne soldeerpunt bevestigd op de brander.
1.  Zie Afb. 2 - draai de veiligheidsvergrendeling 

(13) omhoog met uw duim, zodat de 
vergrendelclip naar buiten komt en weg van 
de brander beweegt.

2.  Druk vervolgens de gasknop/ontsteking (12) 
in om het gas te ontsteken.

3.  Ongeveer drie (3) seconden na de ontsteking 
kunt u de katalysator zien door het gat in het 
opzetstuk en deze gaat rood gloeien als hij 
verhit wordt.

4.  Beweeg de uitschakelhendel (14) naar links 
om constant gas naar de soldeerkop te 
laten stromen. Vervolgens kan de gasknop/
ontsteking (12) worden losgelaten.

Uitschakelen:
1.  Beweeg de uitschakelhendel (14) naar rechts; hierdoor wordt de gastoevoer 

uitgeschakeld.
2.  Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld voordat u de beschermkap (2) 

aanbrengt of het apparaat weer opbergt in de koffer.
Als gasbrander gebruiken:
Om het apparaat als gasbrander zonder opzetstuk te gebruiken, verwijdert u de 
warmtebescherming (18) en de behuizing van de katalysator/soldeerkop (19) 
door de klemkraag (17) los te schroeven. Ontsteek de brander vervolgens zoals 
hierboven beschreven.
Vlamlengte of temperatuur aanpassen:
Eenmaal ontstoken als gasbrander of met een van de opzetstukken bevestigd, 
kunt u de vlamlengte of de temperatuur van het opzetstuk aanpassen met de 
gasstroomregelaar (15). Door de knop naar rechts te draaien stroomt er maximaal 
gas. Gebruik uitsluitend de minimale vlam die vereist is voor de klus.
Opzetstukken bevestigen of verwijderen:
Opmerking: Laat het apparaat altijd afkoelen voordat u soldeerpunten of 
opzetstukken verwijdert of vervangt.
• Gebruik de moersleutel van 7 of 8 mm om opzetstukken vast en los te draaien.
Schuimkussen om de punt te reinigen:
Het schuimkussen om de punt te reinigen, wordt droog meegeleverd. Maak het 
schuimkussen vóór gebruik een beetje vochtig met water en laat het schuim 
uitzetten.  Als u de soldeeropzetstukken gebruikt, moet u de punten regelmatig 
schoonmaken met behulp van het schuimkussen om ze vrij te houden van overtollig 
soldeer en oxidatie.
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Referentie Beschrijving
1 Soldeerbout/gasbrander
2 Beschermkap
3 soldeer

4 Schuimkussen om de 
punt te reinigen

5 Moersleutel (8 mm)
6 Moersleutel (7 mm)
7 Opzetstuk voor krimpslangen
8 Warmeluchtblazer
9 Warm mes

10 Beitelvormige 
soldeerpunt (3,5 mm)

Referentie Beschrijving
11 Diagonale soldeerpunt (3 mm)
12 Gasknop/ontsteking
13 Veiligheidsvergrendeling
14 Uitschakelhendel
15 Gasstroomregelaar
16 Gasvulnippel
17 Klembeugel
18 Warmtebescherming
19 Soldeerkop

20 Standaard soldeerpunt voor 
fijn solderen
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