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TAGDÆKKERSÆT
Introduktion

Medfølgende dele

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye
tagdækkersæt, beder vi dig gennemlæse
denne brugsanvisning, før du tager
tagdækkersættet i brug. Vi anbefaler dig
desuden at gemme brugsanvisningen, hvis
du senere skulle få brug for at genopfriske
din viden om tagdækkersættets funktioner.

Brænder med indstillingsventil og
gashåndtag

Tagdækkersættet er beregnet til svejsning
og opvarmning af tagpap, asfalt og
visse folier, og det kan også bruges til
bekæmpelse af ukrudt og mos på over�ader
med sten eller ral.

Tagdækkersættets dele

Regulator til gas�aske
5 meter DG-mærket slange med
messingkoblinger
Godkendt iht. DG3915 og ISO3821.

1. Brænder
2. Rør
3. Støtteben (ikke vist)
4. Indstillingsventil
5. Greb
6. Studs
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7. Håndledsstøtte
8. Gashåndtag
9. Slange
10. Regulator til gas�aske
11. Elektrisk tænding
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Særlige sikkerhedsforskrifter
Tagdækkersættet må kun håndteres og
bruges udendørs over terræn på steder med
god luftcirkulation.
Undlad at modi�cere eller selv at reparere
tagdækkersættet, da det kan medføre
alvorlige sikkerhedsrisici. Brug kun
originalt tilbehør eller tilbehør anbefalet af
forhandleren. Brug ikke tagdækkersættet,
hvis det er beskadiget, defekt eller nedslidt.
Kontroller med sæbevand før brug, at alle
forbindelser er tætte. Brug aldrig åben ild til
lækagetest.
Brug en godkendt 5, 11 eller 33 kg gas�aske.
Gas�asken må kun tilsluttes og udskiftes i
fri luft. Der må ikke ryges, bruges åben ild
eller elektriske apparater, mens gas�asken
tilsluttes eller udskiftes.
Gas�asken skal stå stabilt, så den ikke kan
vælte, mens du bruger tagdækkersættet.
Gas�asken skal stå oprejst med regulatoren
opad, når den er i brug.
Pas på, at slangen ikke knækker eller vrider,
når du bruger tagdækkersættet.
Hold gas�asken på sikker afstand af
varmekilder under brug. Sørg for, at
gas�asken og slangen ikke kommer i
kontakt med de �ader, du bearbejder.
Lad ikke tagdækkersættet være uden opsyn.
Brænderen og området omkring den
bliver meget varmt ved brug. Undlad at
berøre disse dele, og lad dem køle helt
af, inden du transporterer eller opbevarer
tagdækkersættet.
Undgå at indånde røg og dampe, som
opstår i forbindelse med arbejdet.
Tagdækkersættet og gas�asken skal
opbevares utilgængeligt for børn på et tørt,
støvfrit og godt ventileret sted.

Bemærk: Hvis tagdækkersættet skal bruges
erhvervsmæssigt, skal der monteres en
slangebrudssikring , så der automatisk og
omgående lukkes for gassen i tilfælde af
brud på slangen.

Samling
Forbind slange (9) med regulator (10) og
tagbrænder (6). Efterspænd omhyggeligt
alle forbindelser. Slangen (9) og studsen
ved brænderhåndtaget (6) er forsynet med
venstregevind, mens alle andre forbindelser
er forsynet med højregevind. Foretag en
lækagetest med sæbevand, inden du tager
tagdækkersættet i brug.

Brug
Kontroller, at alle ventiler er lukket helt og
slangetilslutninger helt fastspændt. Foretag
evt. en lækagetest med sæbevand.
1. Sæt regulatoren (10) på gas�asken, og
åbn for den.
2. Åbn herefter for regulatoren (10)
og indstillingsventilen (4), tryk
gashåndtaget ind (8), og vent et øjeblik,
til luften er presset ud af systemet.
3. Tænd �ammen ved brænderen (1) med
den indbyggede gnisttænder (11) eller
åben ild. Pas på ikke at blive ramt af
�ammen, når gassen antændes med
ekstern �ammekilde!
4. Indstil �ammen på indstillingsventilen
(4), mens du holder gashåndtaget
(8) inde. Flammen må ikke slikke
omkring brænderhovedet (1). Bemærk,
hvis gas�asken er helt ny, eller hvis
gasbrænderen er kold, kan �ammen
være ujævn, men det fortager sig i løbet
af kort tid.
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5. Når du slipper gashåndtaget (8), går
brænderen over på lavt blus i forhold
til den indstilling, der er valgt på med
indstillingsventilen (4), så der spares
gas. Du kan lægge brænderen fra
dig midlertidigt ved at stille den på
støttebenet (3 – ikke afbilledet).
6. Pas på, at �ammen og brænderen ikke
kan antænde noget på det sted, hvor du
lægger den fra dig.

Slukning
Luk for regulatoren på gas�asken. Luk først
for indstillingsventilen på gasbrænderen,
når �ammen er gået ud, så den sidste gas i
slangen og røret brændes af.

Rengøring og vedligehold
Lad tagdækkersættet køle helt af. Blæs
tagdækkersættet rent med trykluft, eller tør
det af med en hårdt opvredet klud.
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Miljøoplysninger
Elektrisk og elektronisk udstyr
(EEE) indeholder materialer,
komponenter og stoﬀer, der
kan være farlige og skadelige
for menneskers sundhed og
for miljøet, når aﬀaldet af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaﬀes
korrekt. Produkter, der er mærket med
nedenstående overkrydsede skraldespand’,
er elektrisk og elektronisk udstyr. Den
krydsede skraldespand symboliserer, at
aﬀald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke
må bortskaﬀes sammen med usorteret
husholdningsaﬀald, men skal indsamles
særskilt.
Fremstillet i P.R.C.
1725
Produceret for Harald Nyborg A/S

