
                      
 
Mobilní pájka klempířská ref. 364 

 na plynovou kartuši ref. 444 nebo 445 – 60 g  

 s automatickým piezo-zapalováním 

 pro použití v jakékoliv poloze 

 pájecí hrot TURBO 35 x 3,5 mm  (220 g)  

 pájecí hrot je nastavitelný 0 - 360° 

 provoz na 1 kartuši 45 - 70 min.  

 max. tok plynu 85g/hod., střední tok plynu 40g/hod.         

 
A PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ KARTUŠE 

Připojení: Vložte kartuš do rukojeti. Otáčejte (ve směru hodinových ručiček) až ji 
pevně dotáhnete (k tomu využijte postranních otvorů v rukojeti). 
Odpojení: Postupujte opačným způsobem. 
Poznámka: Tuto činnost provádějte s pájkou ve vertikální poloze, pájecí hrot směrem 
nahoru. 
 
B ZAPÁLENÍ A OHŘÁTÍ 
1 – Pájku držte ve vertikální poloze, pájecím hrotem nahoru. 
2 – Otevřete uzávěr plynu ve směru „+“ (uslyšíte syčení plynu). 
3 – Stiskněte spínač piezo-zapalování. 
4 – Během předehřátí (asi 1 min.) postavte pájku na integrovaný podstavec. S pájkou 
364 můžete pracovat v jakékoliv poloze. 
 
C VÝMĚNA PLYNOVÉ TRYSKY 

Pro ref. 364/6364: náhradní díl 36412. 
1 – Spojovací matku (A) mezi hořákem a rukojetí povolte klíčem 24 mm.   
Pozor: nepoškodit kryt  zapalování (B) – obr. 1. 
2 – Těsnící kroužek (C) vyjměte a plynovou trysku s šestihranným klíčem vyšroubujte 
– obr. 1. 
3 – Novou plynovou trysku našroubujte a těsnící kroužek nasaďte na trysku – obr. 1 
4 – Hořák  a rukojeť opět spojte (D) a klíčem 24 mm utáhněte spojovací matku (A). 
Pozor: Mírné dotažení je dostatečné k dosažení dobrého utěsnění. Při dotahování 
nepoškoďte ochranu zapalování (B). 
 



D VÝMĚNA PIEZO-ZAPALOVÁNÍ 

(Náhradní díl 16150)  
1 – viz C1 
2 – Na spodní straně rukojeti (I a J) se nalézají dva šrouby (H), které vyšroubujte 
křížovým šroubovákem pozidriv – obr. 2. 
3 – Vyjměte piezo-zapalovač (G) z kovového pouzdra (J) a nahraďte novým (buďte 
přesní, aby přesně zapadl do pružiny (K) a upevněte drát (L) tak, aby nebyl sevřený 
při zpětné montáži) -  obr. 3. 
Poznámka: Dodržte orientaci drážky na piezo-zapalovači (M) – obr. 3. 
4 – Víko můžete zase uzavřít.  
Pozor: Před našroubováním otočit šrouby ½ otáčkou doleva až do slyšitelného 
cvaknutí, teprve potom šroubovat doprava. 
Poznámka: Pokud je montáž dobře provedena, po stisknutí spouště zapalování 
proběhne jiskra mezi elektrodou a kovovým pouzdrem. 
5 – Viz C 4. 
 
TECHNICKÁ DATA 

Tlak: 1,8 baru (tlak je proměnlivý dle objemu plynu v kartuši). 
Plyn: propan nebo butan, směs propan-butan v kartuši ref. 444 
         nebo směs methyl-acethylen-propadien-butan-propan ref. 445. 
Spotřeba plynu: 30 – 60 g/h, pájka může být v provozu 1 – 2 hodiny dle nastavení            
                           výkonu. 
  
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
Používejte pouze v dostatečné větraných místech. 
Nikdy nepoužívejte přístroj, u kterého uniká plyn, je poškozený nebo nefunguje 
správně. 
Pokud uniká plyn (je cítit zápach plynu) z vašeho přístroje, okamžitě ho umístěte na 
dobře větrané místo, pryč od zápalných zdrojů, kde bude možno zjistit a zastavit únik. 
Ujistěte se, že přístroj je používán na dobře větraném místě v souladu s platnými 
místními předpisy a s dostatečným přísunem vzduchu pro spalování, aby se vyloučilo 
vytvoření směsi s nebezpečnou úrovní nevyhořelého plynu. 
Nikdy nesměřujte pájkou na jinou osobu (nebezpečí popálení plamenem, horkých 
vzduchem nebo horkým letovacím hrotem). 
Vždy odpojte kartuš od hořáku, pokud přístroj nebudete používat delší dobu. 
Skladujte kartuš na chladném, suchém, dobře větraném místě a mimo dosah dětí. 
Kartuš je pod tlakem – chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám 
vyšším než 50°C. 
POZOR: Některé části se mají vysokou provozní teplotu. Nenechávejte v dosahu 
dětí! 
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