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Qalrgtlrma
gebeke gerilimine dikkat edin: Akrm kayna$rnrn gerilimi aletinizin tip etiketi uzerindeki verilere

uymalrOrl lJzalma kablolarlntn kesiti en azlndan 2 x 1 .5 mmz olmalldlr.

Aęną

tan sonra Qalteri l, 0 konumuna getirin.

p: $alteri l, I konumuna getirin. istedi$iniz pro-
graml seęin veya slcakll!l ve hava aklmlnl
yapaca!lnlz ige gÓre ayarlayln (Baklnlz:
"Ayarlal').

E Display'de 2 ayarlama Yapma
Start Seęimini SELECT (MenU) tugu ile yaprn. Aęrklama: Display'de bir gosterge yantp-sÓnerse duruma

gore PLiJS veya MlNUS ile deQigiklik yapllabilir. sELEcT tuęuna yeniden baslllnca bir sonraki adlma
geęilir.

Dil segimi, slcakllk

oozaru, yuucn-u, porażenia prądem elektrycznym lub
Loarzeri. Przed uzvciem na|eŻy przeczytać instrUkcję

obsluqi i zawsze przestrzegac przepisow bezpieczenstwa

Ńru"t<cję obsługi należy pizechowywać i przekazaÓ innej

osobie,'ki ra nie została pouczona przed użyciem

oSTREżENlE: Niebezpiecze stwo pożaru ! zar
moue osiągnąc i podpalic materiały palne, kt re

ukryły się niewidzialnie za oszalowaniem, w
strop_ach, podłogach lub pustych
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Ę: $alteri l, l veya ll konumuna getirin. $alteri l, 0 konumuna-getirin'

r, ęurten l, l *vu tl r..'muna getirin. So$utmak ięilęqlięti l, ll konumuna ve slcakllk
ślcakllk regulatorunu 2 yapaca$lnlz ige regulatorunu 2 MlN uzerine getirin. Alet so$uduk-

Przepisy bezPieczelistwa
osTREżENlE: Nieprzestrzeganie przepis W

bezDieczenstwa może przy pracy tą dmuchaWą
goricego powietrza n opalarką doprowadzić do

osTREżENlE: Niebezpiecze stwo pożaru!
Dmuchawa gorącego powietrza opalarka
oozostawiona bez nadzoru może podpalic
znaiduiące się w pobliżu przedmioty'

Urządzenie naIeży użyWać zawsze pod nadzorem''

Wvłaczone UŻądzenie należy odstawić W celU ochlodzenla
ivl'ro'w po'vcji siojącej pionowej. Urządzenie pozostawic do

'f'ł-(

całkoWitego ochłodzenia
ostReŻrrule: Niebezpiecze stwo poŻaru|' P rzy

obr bce tworzvw sztucznych' lakier w lubUrządzenla.

^ osTBEżENlE: Uszkodzona obudowa lub
h otwarte urzadzenie może doprowadzic do

/7\ nieoezpiecznego dla życia porażenia prądem'
H Nie na|eży otwierać urządzenia i nie Wlączac

Uęądzenia, kt re jest uszkodzone. Nie należy Wierci

otwor w w obudowie w celu np. umocowania tabliczki

tiimowej. Przed Wszystkimi pracami przy urządzeniu należy

Wyciągnąć Wtyczkę z gniazda'
/\ Uszkodzonv kabel zasilaiący może

\ oop'owaazic do niebezpiecznego dla.życia

/ ł+\ poiazenia prądem. Kabel zasilający należy: iegularnie konilolowac. Nie należy wlączac
urządzen\a"z uszkodzonym kablem' UszkodZony kabe]

nale)v 
'awsze 

oddać do fachowca W celu Wymiany' Nie

natezy oowijae rablem urządzenia i chronic go przed olejem'

*u.ot il.ni temperaturami i ostrymi krawędziami' Nie należy

n śic urząozenia trzymając za kabel i nie UżyWać habla W

celU Wyciągnięcia Wtyczki z gniazda'

^ osTBEżENlE: Nie należy pracować W deszczu
/A luu w Wilqotnym lub mokrym otoczeniu' Może

lffil to doorowidzić do niebezpiecznego dla życia
4 porażenia prądem' Należy zważac' aby urządzenie

bvło sUche. Podczas nieużywania naleŹy urządzenie
.iłuoo"u" * suchym miejscu. Przy tym należy uwzględ'nić

WarUnki atmosteryczne' Nie należy pracowac w morrycn

oomieszczeniach sanitarnych. Nie należy dotykać

lii"'ni"nv"n pr'ewodow iub urządze izolacji domU' takich

iak np. rury. grzejniki. piece lub lodowki'
A osTREŻENlE:Elektronarzędzia'ktorychużywa

/Ż sie na zewnątrz nalezy podlączyc Używając

/Ą *iła".nika oćhronnego tFl1'

 . osTREżEN|E:NiebezpieczenstwoWybuchu!
/J',. Dmuchawa gorącego powietrza - opalarka.

rlliLł, moze oodoalic ciecze palne i gazy podobnie Clo
l=s- wybućhu. Nie należy pracowacW Zagrożonym'

wvbuchamisrodowlsku. Przed rozpoczęciem pracy należy

.tiontiolo*ac otoczenie' Nie należy pracować w pobliżu

p"ii* lun pojemnik w z gazem, r Wnież Wtedy, gdy są one

Aleti so$utmak ięin CooL DoWN laufen konu_
munda ęall$tlrln (Baklnrz: "Ayarla/').
Alet so$uduktan sonra galteri l, 0 konumuna geti-
rin.

przestrzeniach. Przed rozpoczęciem pracy należy

ikontrolować obręb pracy a przy niejasne1 sytuacji

zrezygnować z użycia dmUchawy gorącego powielrza -

opalarki.
Urządzenia nie należy 1rzyma skierowanego przez dł!ższY

czas na jedno mieisce.

materiał w podobnych powstają gazy, kt re są
latwopalne i mogąwybuchnąć. Należy być

przygotowanym na powstające płomienie i trzymać w .
Doootowiu zdatne środki do gaszenia'

; osTREŻENlE:Niebezpieczenstwootrucia!
Przv obrobce lworzyw sztucznych, lakierow lub
maieriałow podobnych powstaią gazy' kt re
mogą być agresywne tub truiące. Należy unikać

wdychania pir r Wnleż, gdy te nie nasuwają obaw

urządzenia'
Nie należy uŻywaćurządzenia na leżąco |ub skierowane

stale do dołU.

olworu dopływu powietrza i dyszy nie wo]no-zakrywać'

Należy używać jedynie dyszy zdatnej do Pa stwa

Urządzenia'
rc--y Odzyskiwanie surowc w zamiast usuwania

oopio w. |Jrządzenie, osprzęt i opakowanie
należv oddac do odpowiedzialnego
przeprowadzenia procesu recyclingu zgodnie z

Naieżv zawsze dbac o dobrąwentylację miejsca pracy i

nosic maske ochronną drog oddechowych'

- 
ośrneżeNlE: Niebezpieczenstwo obrażen!

(3Ąpromietl gorącego powietrza może obrazić
\Zlł) osobv lub zwierzęta. Dotyk gorącej rury e|ementu
v grr"*"t"go lub dyszy prowadzi do poparzenia

skÓrv. Dzieci i inne osoby należy trzymac z da|eka od

urzadzenia. Nie należy dotykac rury elementu grzewczego l

Jvsźv. ruie Użvwać Uftądzenia jako suszarki do wlosow'

.iuie'.ie ono bardziej gorące jak suszarka do włosow'

iiia.bni^nie wo|no-uzywać do ogrzewania cieczy |Ub do

sus.enia przedmiot w i materiał w, kt re zostaną pod

wplywem gorącego powietrza u niszczone'
; osrneŻeHle:Niebezpiecze stwoobraże !

A Niezamierzony rozruch lub nieoczekiwane
/-T\ właczenie się ogrzewania po wlączeniu
4 oqianicznika temperatury może doprowadzic
do obraże ciała. Należy upewni się, Źe włącznik/

wvłacznik iest Wylączony podcŻas podlączania do sieci

piądu. urząo'enie należy Wyłączyc' gdy wlączy się

1 . 1-Serbest ayarlama 80 'C/5
2. z-Serbest ayarlama 80'C/5
3. Buzme 450'C/5
4. Bięimlendirme 500'c/4
5. Yumuęak lehimleme 650 "c/3
6. Boya kurutma 650 "C/5
7. Boyalann kaztnmasr 425'Cls

8. Kaynaklama PPEPDM
9. Kaynaklama HD-PE

10. Kaynaklama PP
11. Kaynaklama PVC-U
12. Kaynaklama ABS
13. Kaynaklama PC
14. Zemin kolyelerinin kaynall

280'c/5
300 "c/3
320 "c/3
340'C13
360 "c/3
370 "cl3
450'c/3

Seęilen fonksiyon programlnln Sloganl yanlp-Soner olarak gÓsterilir. Uzun metinler 2 saniye sonra hare-

ket eder ve 2kez geętikten sonra slogana geri dÓnulur. Bu sure i9inde, slcakllk Veya hava miktarlnl
yapllan ięe uyarlamak uzere SELECT tuguna yeniden basllabilir.

STANDBY veya COOL DOWN segilmesi

ige krsa sure ara Vermek istediginizde STANDBY'l seęin. Bu yolla enerji tijketimi azallr.

ięiniz bittiginde daima CooL DoWN seęin' So$uduktan sonra aleti kapatln Ve fi$i prizden 9ekin. ochroną środoWiska'



\apięc e IVI 230 120 100 230 12A 100 230 100
3zęstotliwość |Hz1 50/60 50/60 50/60
Wydainosc I 600 1 200 I 100 1 800 1 400 1200 2000 1 500 1 300
Pob r oradu tAl 7 10 12 2 I 13 3
Stopnie wlaczania 0-t,tl 0 -t 0-l

Stopie

rĆ]Temperatura
il il il Do nastawenia reczneoo Do nastawie i reoulacii elektronicznei

350 500 500 500 1 00-550 B0-550 80 550 B0-650 80-650 80 650
660 930 930 930 210-1420 180 1020 1 B0-1 020 180-1200 180 1200 180-1200

Stopielr
lbść powietrza |l/min]

I^{ml

il il il il t1

350 500 250 400 254 400 250 550 250 450 250 450 200-550 200,500 200 500
17.5 8.8 I 14 8B I 14 19.5 8.8 16 8B I J6 7-1q Ą 7 17.5 7-17 5

Clężar bez
przewodu

tksl
IlhŚl

0.58 0.3 0.3
1.28 r .39 139

Wymiary

LxBxH
lmml
Ilneh

230x80x240
9.1 x32x95

Klasa ochronV lll J (podw inie izolowane)
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Dane techniczne

Użytkowa nie zgod ne z prŻeznaczen iem
Dmuchawa gorącego powietrza - opalarka przeznaczona 1est przy przestrzeganiu przepis w ostrożności r uzyciu
oryginalnego osprzętu do wszystkich podanych w tej instrukc.ji obsługi sposobÓw użycia z gorącym powielrzem'

Nasadzić dyszę na rurę elementu grzewczego 3

^ 

Spadaiąca dysza.może podpalic jakiś przedmiot. Dysze muszą zostac mocno i bezpiecznieL.'') zamonontowane do urządzenia'

A ?91!n'*"'"gorąceidyszymożedoprowadzićdociężkichoparze "PrzednasadzaniemIubwymianądyszył"s ndl ZY Urządzen|e pozostawiÓ do całkowitego ochłodzenia Iub używać odpowiedniego narzędzi'a.

,11 Gorąca dysza może zapalić podłoże. Gorącą dyszę należy odkładać ty|ko na podłoże z ogniotrwałegoł..} materiału.

'Ą 
NieTrła:9iwa lub usz.kodzona dysza może doprowadzić do zwrotnego przepływu gorącego powietrza i'"''' uszkodzić urządzenie. Na|ezy używać ty|ko odpowiednich orygina|nych dyszy do Pa -stw; 

ułządzenia
zgodnte z tabe|ą.
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Uruchomienie
Należy uważać na napięcie sieci. Napięcie Źr dła prądu musi by zgodne z danymi na tabliczce znamionowej

urządźenia. PrzedluŻacze muszą posiadać przekr j o min' 2 x 1 ,5 mmz'

Włączenie:
tr
Ę: Włącznik/wyłącznik l nastawi na pozycję l |Ub Il. W celu ochłodzenia należy włącznik/wyłącznik l

nastawi na pozycję ll a regulator temperatury 2 na MlN.
Gdy urządzenie jest ochłodzone, włącznik/wyłącznik l
należy nastawic na pozycję 0.

g: Włącznik/wyłącznik l nastawi na pozycję |' W celu ochłodzenia naleŻY Urządzenie pozostawic W

wybraĆ ŻYczony program, Iub zaprogramowa ruchu na pozycji CooL DoWN ,,Nastawianie'').
temperaturę i prąd powietrza Według Gdy urządzenie jest ochłodzone, włącznik/wyłącznik l
zapotrzebowania (patrz ,,Nastawianie''). należy nastawi na pozycję 0.

B Przeprowadzanie nastawie na WyśWietlaczu2
WybÓr należy rozpocząc przyciskiem SELEOT (Menu). Wskaz wka: Gdy na wyświet|aczu miga jakiś wskaźnik,

można przeprow adziĆ zmianę w danym Wypadku używając PLUS Iub MlNUS' Ponowny przycisk SELECT prowadzi

do następnego kroku.

Wyb r ięzyka' temperatury

Regulator temperatury 2 nastawi W miarę
potrzeby.

0

f -i 
:'"', : '

1-a. ,/)I,:,2
AG)\./ \./

Wybrac program funkcii

.x(
1. 1-Dowolne nastawienie 80'C/5 8.
2. 2-Dowolne nastawienie 80'C/5 9.
3. Obkurczanie 450'C/5 '10

4. Kształtowanie 500 "c/4 11.

5' Lutowanie miękkie 650 "c/3 12'
6. Suszenie farby 650'C/5 13.

7. Usuwanie farby 425'Cl5 14.

Zgrzewanie PPEPDM
Zgrzewąnie HD-PE
Zgrzewanie PP
Zgrzewanie PVC-U
Zgrzewanie ABS
Zgrzewanie PC

280 "ct5
300'c/3
320 "Ct3
340'ct3
360 "c/3
370 "Cl3

Zgrzewanie folii podłogowych 450 'c/3
Hasło wybranego programu funkcji przedstawione jest migająco. Dłuższy tekst rozpoczynaprzebieg po 2 sekundach

i powraca po 2 przebiegach z powrotem do hasła'

Wtym czasie możliwy jest ponowny nacisk na przycisk SELECT, w ce|u dopasowaniatemperatury |ub ilości
powietrza.

Wyb r STANDBY lub COOL DOWN

tJ
<aĘ>

4.T$*| Coo-DoW\ *ć""Ą-l SAND-B" *\:-/

:,
Na|eży Wybrać STANDBY, gdy pracę przerywa się na kr tko. PobÓr energii zostaje zredukowany.

Nako cupracynaleŻywybraćzawszeCooLDOWN.Wyłączyćurządzenie'gdyjestonoochłodzoneiwyciągnąć
Wtyczkę z gniazda.

Sposoby użycia
obkurczanie Węż W term kurcŻ]iwych, łącŻnik W lutowanych j połączerl lUtowanych' opakowa ]ak i
kompo!ent w elektrycznych. o a O
Kształtowanie altykuł w akrylowych, Ż PcW i pol]Styrenowych, rUr, plyt ] profili jak i mokrych kawalk w drewna O O o
spawanie termpoplastycznego tworzywa sztucznego, wykładzin podiogowych z PcW i linoleum. tkanin,
plandek ilolii powleczonych PCW. o O
Lutowanie cyny, specjalnego lUtu srebrnego, p łprŻewodnikowych element W cŻynnych dolutowywanych do
ukladu scalonego' korlc Wek kablowychiak rczIączaniażacz ]utowanvch a a
Usuwanie l oddalanie starych. r wnież'grubych Warsiw oleju ifarb olejnych jak ilynku . t'or'y*.'t,-y"h o a O
Suszenie pr b odcieni farb, masy szpachlowej, klejow, spoin budowlanych form sztukatorsk ch o o O
Połączeniakjejowe k|ejenieWielkopowierzchnoweke]am kontaktowym'Uaktywnianiakejipr.yl"p"o"yrą
przespiesŻenie proces W sklejania' usUWanie pUnkt w sklejenia jak i uSUWanie iub przeczepi'anle 

-taśm 
do'

oklejania krawędzi'
a o o

Bozmrażanie pokrytych Iodem stopni schod W, zamk W do drzw. pokrywy bagażnika' drzwi auta lub
przewod w Wodoqiągowych jak i odtajania lod wek zamlażarek' a o a
Dezynlekcja ii gorącym pow]etrzem o 60o'c można szybko uwolnić obory od zaka'enia bakteriami' Z*alczyc
można r wn]eź porażenie czerwn em drzewnym. (UWaga] Niebezp ecze atwo pożaruI Nie należy za mocno
rczglzewać powielzchn] drewnianych')

O a

x

D I 6 &
@ g g

o a a
o a o o
o o o o a o o o
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