
Let op:

• 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   
 branderkop, omdat die erg heet wordt.

• 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 butagas van hoge kwaliteit.

• Butagas 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 het  
 weer in de koffer opbergt.
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Als dit product in gebreke blijft als gevolg van fouten in het materiaal of 
de afwerking, 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

Gasbrander
Met krimpkousenset | 162 stuks

Instructies
• Krimpkousenset voldoet aan de RoHS-richtlijn 

• Geleverde kleuren en afmetingen: 
 Rood, groen, blauw, geel, wit en transparant

• Bedrijfstemperatuur: 
 -55°C tot +125°C

Zwarte krimpkous 1 mm x 15 mm x 500 mm
1,5 mm x 60 stuks | 2,5 mm x 35 stuks 
3 mm x 25 stuks | 5 mm x 20 stuks 
6 mm x 10 stuks
10 mm x 10 stuks

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR. 
Verenigd Koninkrĳk 
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888 
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



6076 - Gasbrander met krimpkousenset

Een compacte en lichte butagasbrander die snel en schoon ger-
ichte hete lucht produceert, vooral geschikt voor het aanbrengen 
van krimpkousen tijdens reparaties aan de bekabeling van auto's.

Geleverd met een set krimpkousen in verschillende kleuren en 
afmetingen die voldoen aan de RoHS-richtlijn. Bedrijfstemper-
atuur: -55ºC tot +125ºC.

Het butagaspeil is zichtbaar dankzij het transparante gasreservoir.

Gas (bij)vullen:

Gebruik uitsluitend hoogwaardig butagas om de brander bij te 
vullen.
Laat de brander zo nodig volledig afkoelen voordat u gas bijvult.
Controleer of de aan-uitknop (C) in de uit-stand (OFF) staat voor-
dat u gas bijvult.
Keer het apparaat om; plaats de spuitmond van de gascontainer 
verticaal in de vulnippel (G).
Als er gas ontsnapt uit de vulnippel, haalt u de spuitmond van de 
vulnippel.

Ontsteking

Zie de afbeelding hierboven: — stel de gasstroomregelaar (F) in 
op ongeveer de middenstand.
Neem de aan-uitknop (C) aan weerszijden tussen duim en wijsv-
inger en til hem met een draaiende beweging naar rechts om de 
gasstroom in te schakelen.
Druk de veiligheidsvergrendeling (D) in en druk op de ontsteking-
sknop. Naarmate de gasuitlaat (A) opwarmt, gaat het katalysator-
blok (B) gloeien en wordt oranje.
Zet de gasstroomregelaar (F) in de gewenste stand om de tem-
peratuur te regelen. Het vergt enige ervaring om de beste positie 
te vinden en de juiste hoeveelheid warmte toe te voeren voor de 
gebruikte krimpkousmaat. Pas op dat de krimpkous niet overver-
hit raakt of verbrandt.

Uitschakelen:

Beweeg de aan-uitknop (C) naar links; hierdoor wordt de gasto-
evoer uitgeschakeld.
Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het weer in de kof-
fer opbergt.

A Branderkop/gasuitlaat
B Katalysatorblok
C Aan-uitknop
D Veiligheidsvergrendeling
E Ontsteking
F Gasstroomregelaar
G Gasvulnippel
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Bedieningselementen:


