NÁVOD K POUŽITÍ: HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

NÁ ADÍ PRO KUTILY

BEZPE NOST
Všeobecné bezpe nostní p edpisy pro napájení:

A

UPOZORN NÍ:
Horkovzdušná pistole je ur ena pouze pro spot ebitelské použití.
Pe liv si p e t te návod k použití. Nedodržování jeho varování a
doporu ení m že zp sobit elektrický šok, požár a vážné zran ní,dokonce i
smrt.
Vždy dodržujte bezpe nostní pokyny a platné p edpisy ochrany zdraví a
bezpe nosti.
Uchovávejte návod.
Termín "elektrické ná adí" použitý v tomto návodu k obsluze se týká všech
sou ástí horkovzdušné pistole (napájených ze sít ).
1. Je zakázáno používat elektrické ná adí osobou pod vlivem alkoholu, drog a
lék , ovliv ující psycho-fyzický stav.
2. Elektrické ná adí by m lo být používáno pouze ke stanovenému ú elu.
Porušení m že vést k vážným nehodám.
3. Ná adí je ur eno pro elektrickou energii, která je uvedena na typovém štítku
nástroje.
4. P ed p ipojením napájení, zkontrolujte, zda místní sí ové parametry odpovídají
parametr m zadaných na typovém štítku.
Bezpe nost na pracovišti:
1. Je nutné udržovat po ádek a zajistit dobré osv tlení na pracovišti.
2. Nepoužívejte elektrické ná adí v prost edí s nebezpe ím výbuchu, a také v
blízkosti ho lavých materiál (kapaliny, plyny,nebo prach).
3. S elektrickým ná adím nepracujte v blízkosti d tí a zví at
Je t eba dbát, aby se nedotýkali nástroje, p ívodních a prodlužovacích kabel .
Elektrická bezpe nost:
1. Elektrická zásuvka musí odpovídat zástr ce nástroje. Nikdy zástr ku
neupravujte. Nepoužívejte adaptér zástr ky nebo prodlužovací kabely bez
zemnícího vodi e.
2. Netahejte ani nezvedejte elektrické ná adí za napájecí kabel. Nevytahujte
zástr ku ze zásuvky tahem za napájecí kabel. Chra te napájecí kabel proti
poškození (nap . teplo, ostré hrany, pohyblivé ásti za ízení)
3. Nepoužívejte elektrické nástroje v dešti nebo v podmínkách s vysokou
vlhkostí. Vezm te prosím na v domí vlhkost a kaluže na pracovišti.
4. Vyhn te se p ímému osobnímu kontaktu s uzemn nými objekty a plochami.
Riziko šoku je rychlejší, když je t lo uživatele uzemn no.
5. P ed práci s elektrickým ná adím zkontrolujte napájecí kabel a prodlužovací
š ry. B hem venkovního provozu používejte prodlužovací kabely ur ený k práci
venku.
6. Pokud se nem žete vyhnout použití elektrického ná adí ve vlhkém prost edí,
používejte proudový chráni p ed zásuvkou, ímž se snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.

teplota:
I. chod 50-350O
II. chod 100-600O

proud ní vzduchu
550 l/min

LED diodový
ukazatel teploty

délka p ívodního
kabelu:
3 metry

Osobní bezpe nost:
1. Nikdy nepoužívejte vadné i poškozené elektrické ná adí. V nujte zvláštní
pozornost technickému stavu vypína e.
2. Nepoužívejte ochranný od v s volnými prvky. Dlouhé vlasy, chra te p ed
stykem s elektrickým ná adím. P i práci odstra te z t la šperky, mohou být
chyceny
rotujícími prvky elektrického ná adí.
3. Používejte osobní ochranné prost edky a vždy noste ochranné brýle.
4. P ed použitím elektrického ná adí odstra te jakékoliv klí e a nástroje.
5. Zabra te náhodnému spušt ní kontrolou vypína e napájení. Nenoste ná adí s
prstem na spína i.
6. Nikdy nástroj nep enášejte p i zapnutém napájení.
7. P i práci s elektrickým ná adím, si musíte zajistit stabilní polohu, aby jste vždy
udržel rovnováhu.
8. V p ípad , že je možné p ipojit sací za ízení nebo z ízení na odb r prachu
nebo t ísek dbejte na jejich správné p ipojení.
Správné zacházení a provoz nástroje:
1. Nep et žujte napájení.
2. Nepoužívejte ná adí p i známkách poškození nebo závady. Všechny zjišt ná
poškození a závady by m ly být odstran ny.
3. P ed provedením jakýchkoliv zm n, vým nou p íslušenství, nebo b hem
p enosu ná adí, odpojte ná adí od napájecího zdroje.
4. Elektrické ná adí musí být skladováno mimo dosah d tí a osob, které nejsou
seznámeny s návodem na použití.
5. P ed každým zahájením práce je nutné ov it zda jsou nástroje vkládané do
elektrického ná adí zajišt ny. Nikdy nepoužívejte poškozené nebo opot ebované
za ízení a nástroje.
6. Používejte elektrické ná adí, p íslušenství a dopl ky pouze v souladu s jejich
ur eným ú elem s p ihlédnutím k podmínkám práce. Použití nástroje proti jeho
ur ení je nebezpe né.
7. P i zp tném chodu ná adí pamatujte, že levá otá ky nejsou ur eny pro
nep etržitý provoz s vysokou rychlostí.
8. Je nutné udržení v istot napájecí prvky. Zejména byste m li zkontrolovat,
zda jsou pohyblivé díly bez poškození, velkého odporu a jsou ádn zajišt ny.
9. P i išt ní nepoužívejte benzín, rozpoušt dla, terpentýn atd.. Žádné ásti
elektrického ná adí a napájení nemohou být pono eny do vod a jiných kapalin.
Nedovolte, aby voda, dalších kapaliny a jejich páry nevnikli do prostoru napájení.
10. Jakákoli oprava musí být sv ena osob pro tuto innost kvalifikovanou a je
nutné používat pouze originální náhradní díly.
Ochrana životního prost edí:
1. Elektrické ná adí, p íslušenství a obaly by m ly být zlikvidovány v souladu se
zásadami ochrany životního prost edí.
2. Nevyhazujte elektrické ná adí do domovního odpadu!
3. Nezp sobilé elektrické ná adí k použití, musí být odevzdáno do p íslušných
sb ren v souladu s pravidly ochrany životního prost edí. Všechny informace o
likvidaci m že získat na webových stránkách spole nosti RAWLPLUG SA.

Pokyny k provozní bezpe nosti opalovací pistole

Obsluha ná adí

1. Vždy používejte ochranné brýle (brýle, nebo hledí), ochranu sluchu (chráni e
sluchu, špunty do uší), a vdechových sliznic (roušky, masky).
2. Nikdy nepokládejte ruku na pr duchy a v žádném p ípad pr duchy ni ím
nezakrývejte.
3. Vždy p ekontrolujte místo použití horkovzdušné pistole, zda nejsou poblíž
ho lavé p edm ty, které by mohli vzplanout díky vyšší teplot .
4. Nepracujte s opalovací pistolí ve vlhkém prost edí a nebo v prost edí, kde se
mohou vyskytnout ho lavé plyny.
5. Nikdy se nedotýkejte trysky (hlavn ) p i a nebo po použití pokud není
dostate n ochlazená.
6. Nenechávejte teplou horkovzdušnou pistoli bez dozoru, hrozí nebezpe ní
požáru.
7. P ed uložením horkovzdušné pistole se ujist te, že je dostate n vychladlá!!!!
8. V pr b hu používání horkovzdušné pistole, dostate n v trejte, jelikož se
teplem mohou uvolnit nebezpe né plyny.
9. Nikdy nepoužívejte horkovzdušnou pistoli jako vysouše vlas .

POZOR!
Vdechování a kontakt s výpary v pr b hu opalování m že být velice
nebezpe né pro pracovníka, ale i pro osoby v blízkosti pracovního
prostoru. Vždy používejte certifikovanou ochranou masku, ur enou pro
daný opalovaný materiál. Musí být chrán n všechny osoby v pracovním
prostoru.

Konstrukce a vybavení stroje:
P e t te si prosím všechny pokyny a p edpisy. Nedodržení pokyn m že
zp sobit úraz elektrickým proudem, požár a / nebo vážná zran ní.
Správné použití:
Opalovací pistole je ur ena k odstran ní barev a lak , modelování plastových
díl , tepelné smrš ování, práci s PVC, sušení nebo rozmrazování a oh ívání
materiál .
Sestava:
1. Tryska
A-1
2. Pouzdro trysky
A-2
3. P epína / I.a II. chodu
A-3
4. LED diody pro ur ení teploty
A-4
5. Tla ítková regulace teploty
A-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------P íslušenství:
1. Vým nné trysky
2. Škrabák
3. Špachtle
4. Návod k obsluze
Obsluha ná adí
POZOR!
P ed montáží p íslušenství a nástroj vždy zkontrolujte, že je elektrické
ná adí odpojeno od sít .
Montáž dodate né trysky se prování na trysku opalovací pistole.

P ed zahájením práce je t eba ná adí po dobu n kolik sekund zah át na provozní
teplotu.
P i prvním použití se muže stát, že se z trysky vyžene jemný kou , což je
p irozený jev p i prvním použití a m l by velice brzy zmizet.
P i šetrném odstra ování nát r , lak , samolepek, modelování izola ních trubek,
rozmrazení zmrzlého potrubí používejte vždy nižší teploty.
Pro hrubé odstran ní barvy a pájení používejte vysokých teplot.
Pokud si nejste jisti jakou teplotu zvolit pro vaši práci, vždy za ínejte s nejnižší
teplotou a postupn p idávat a zvyšovat teplotu. Testovaní je pot eba provád t
na zkušebním vzorku.
Opalování barev, nát r a lak .
Nasm rujte proud teplého vzduchu na opalovaný povrch pro zah átí nát ru.
Vyhn te se spálení nát ru, což se projevuje zm nou barvy. Tryska by m la být
nejmén 25 mm od opalovaného materiálu. Teplem zm k ený nát r odstra te
ihned škrabkou. Nát r v p ípad vychladnutí op t ztvrdne. Zabra te pádu
oškrabávaného materiálu do trysky opalovací pistole. Zabra te p ímému
kontaktu horkého vzduch se sklem v okolí opalovaného materiálu, mohlo by dojít
k prasknutí.
Orienta ní nastavení teploty práce:
O

Odstran ní barvy a lepidla
Tvarování plastových trubek

450 C

HDPE

300 C

PVC

300 C

PP

260 C

LDPE

250 C

ABS

350 C

Smrš ování
Rozmrazovaní vodovodních trubek

300 C

O
O
O
O
O
O

O

Kovové

450 C

Tvrzené PVC

300 C

O

Práce bez držení pistole v rukou.
Horkovzdušnou pistoli je díky jejímu vhodnému profilování možné požít i v
režimu, kdy bude postavena na pracovní plochu.
Je vždy t eba, aby tryska sm ovala vždy sm rem nahoru.

POZOR!
Nezapome te zabezpe it p ívodní kabel tak, aby nedošlo k náhodnému
stržení opalovací pistole.
TECHNICKÉ DATA:
MODEL:
Nap tí (V)
Frekvence (Hz)
Výkon (W)
TEPLOTA:
I. chod
II. chod
Proud ní vzduchu:
Váha:

MN-94-009
230
50-60
2 000
50-350O C
100-600O C
550 l/min
0,76 kg

Datum výroby naleznete na typovém štítku na výrobku
Za ízení m že obsahovat látky a sm si, které mohou p edstavovat riziko pro
zdraví lov ka a pro p írodu.

POZOR!
Montáž dodate né trysky provád jte p i vychladlé trysce horkovzdušné
pistole.
Zapnutí a vypnutí horkovzdušné pistole.
1. Zapojte p ístroj do elektrické sít
2. Zapn te p ístroj pomocí p epína e pozicí I. a II. chodu
I. chod teplota 50-350O C
II. chod teplota 100-600O C
3. Pro vypnutí nastavte p epína
B-1 na pozici 0

B-1
B-2
B-3
B-4

POZOR!
P ed vypnutím horkovzdušné pistole prove te zchlazení pistole
nastavením prvního stupn a teploty 50O C.
Regulace teploty.
Konstrukce opalovací pistole umož uje nastavení teploty v rozmezí od
50-600O C.
1. Nastavte rozmezí teplot na I. nebo II. pozici p epína em B-1
2. Pomocí tla ítek
C-1 a C-2 nastavte odpovídající teplotu
C-1
pro zvýšení teploty
C-2
pro snížení teploty
Provozní teplota je zobrazována na LED diodách
C-3
Teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí:

DIODA
A

I. STUPE
O

50 C

D

300 C

O

400 C

O

200 C

RAWLPLUG SA
ul. Kwidzy ska 6
51-416 Wroclaw, Polsko
Tel.: +48 71 32 09 218
Fax: +48 71 32 09 950
10.12.2014

O

200 C

100 C
150 C

Osv d ení o shod / test zprávy:
TUV Rheinland LGA Product GmbH, Bureau Veritas
Technická dokumentace v etn prohlášení dle 2006/42 je uložena na adrese:

100 C

O

B

Posouzení shody s požadavky na bezpe nost a kompatibilitu vyrobené na
základ následujících norem:
EN 55014-1: 2006+A1+A2; EN 55014-2: 1997+A1+A2
EN 61000-3-2: 2006+A1+A2; EN 61000-3-3: 2008
EN 60335-2-45: 2002+A1+A2
EN 60335-1-45: 2002+A1+A2+A11+A12+A13+A14+A15
ZEK 01.4-08/11.11

II. STUPE

O

C

Prohlášení o shod CE
RAWLPLUG SA, ul. Kwidzy ska 6, 51-416 Wroclaw
prohlašuje, že byli spln ny všechny hlavní požadavky s pokyny komise ECC
lenských zemí na bezpe nost výrobku obsaženém v tomto NÁVODU NA
POUŽITÍ zahrnuty ve sm rnicích o strojních za ízeních.
sm rnice elektromagnetická kompatibilita [2004/108 /EC]
sm rnice nízkonap ových za ízení [2006/95/EC]
sm rnice RoHS [2011/65/EU]

O
O
O

E

250 C

500O C

F

350O C

600O C

P ed použitím p e t te NÁVOD K POUŽITÍ.

T ída II ochrany zasažení elektrickým proudem, použita zesílená izolace.

Nevhazovat do komunálního odpadu.

