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KÉZIKÖNYV HŐLÉGFÚVÓHOZ 

A személyes biztonság érdekében 

A szerszám csak akkor használható biztonságosan, ha a használati útmutatót elolvasta, teljes mértékben megérti és 
betartja azt.  

Ne használja a szerszámot, nedves környezetben. Használat előtt mindig ellenőrizze a szerszámot, a tápkábelt és a 
dugót. Sérülés, illetve hiba esetén a javítási munkálatokat csak szakember végezheti. Vigyázzon, amikor a készüléket 
éghető anyagok közelében használja. Vigyázzon arra, hogy az esetlegesen képződő olvadt folyadék ne mindig 
ugyanarra a helyre csepegjen. Mindig ügyeljen a munkaterület megfelelő szellőzésére. 

Soha ne használja hajszárítóként az eszközt! 

A hálózati csatlakozót csak akkor csatlakoztassa, ha a szerszám KI van kapcsolva. Használat után is húzza ki a hálózati 
csatlakozót. Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, miután befejezte a munkát. Soha ne sétáljon a szerszámmal 
bekapcsolt állapotában! A hosszabbító kábelt mindig tartsa távol a munkaterülettől. 

Égési sérülés veszélye! 

Használat során soha ne érintse meg a hőlégfúvó fúvókáját és viseljen védőkesztyűt. Használat után helyezze az 
állványára, és hagyja lehűlni mielőtt, elteszi azt. A szerszám átforrósodott fúvókája személyi sérülést okozhat. A 
készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül. Mindig tartsa távol az eszközt és a tartozékokat gyermekektől. Soha ne 
irányítsa a légfúvó forró levegőjét emberekre, vagy állatokra. 

Tűz és robbanás veszélyes. 

A gondatlanul kezelt szerszám balesetet okozhat! Hőt vezethet a látóterületen kívül eső éghető anyagokhoz, amikből 
gyúlékony és mérges gázok szabadulhatnak fel a különböző műanyagokból, festékekből (különösen a régebbi típusú 
festékekből), vákuumbevonatból és hasonló anyagokból. Soha ne használja a szerszámot erősen gyúlékony gázok 
közelében. Ne használja a szerszámot robbanásveszélyes környezetben. Ne tartsa a fúvóka kimenetét túl közel a 
munkadarabhoz. Csak eredeti tartozékokat használjon. 

Bizonyos tartozékok nem részei az alap terméknek. 

TECHNIKAI ADATOK 

Max. Feszültség  

Max. Teljesítmény 

Működési hőmérséklet 

A fúvóka kimeneténél a levegő kifojtott 

Minőségi besorolás

220-240V 

2000W 

350/600'C 

480L/min @] 

II. osztály 

1. Fúvóka 

2. eset 

3. névtábla 

           4. on / off gomb  

           5.ki/be kapcsoló gomb 

           6. markolat 

           7.kábel 



Zajra/rezgésre vonatkozó információk 

A szerszám-átlagos hangnyomás szintje kevesebb, mint 70dB (A).  

Üzembe helyezés előtt mindig ellenőrizze, hogy a megfelelő feszültségen használja. 

Az adattáblán a megadott feszültségnek meg kell egyeznie a tápfeszültséggel. A 230 V névleges feszültséggel jelölt szerszámok 220 V 
tápegységen is működtethetők. 

A tápkábelnek és a csatlakozónak tökéletes állapotban kell lennie. 

Ha a fúvóka forró, vagy ha mindkét kezét szabadon szeretné tartani munka közben, akkor a támasztólábat állítsa függőleges helyzetbe.  

Működtetés 

A szerszám legyen kikapcsolt állapotban, amikor a hálózathoz csatlakoztatja. Az ON/OFF kapcsolónak 3. helyzete van. Bekapcsolásnál 
állítsa 1-es helyzetbe.  

Bizonyos esetekben szükség lehet alacsonyabb légtérre, pl. a munkadarab környezetének túlmelegedése miatt. 

BE / KI kapcsoló a 2. pozícióban: 

A nagyobb légtér gyorsabban melegíti fel a munkadarabot, és lehetővé teszi a forrólevegő-pisztoly nagyobb távolságra tartását a 
munkadarabtól. 

Hőmérséklet beállítása 

A kívánt hőmérsékletet a kapcsolóval lehet beállítani 

 

Használati utasítás 

Tűz és robbanás veszély! 

Gyúlékony és mérgező gázok képződhetnek műanyagból, festékekből (különösen a régebbi típusú festékekből) és hasonló anyagokból. 

Az ideális hőmérsékletet először egy teszt melegítés segítségével lehet megállapítani, ezért először alacsony hőmérsékletet kell 
beállítania. Az ábrázolt felhasználási példákban megadott hőmérséklet az ajánlott érték, amely a munkadarab tulajdonságaitól függően 
változhat. A fúvóka és a munkadarab közötti ideális távolság a feldolgozandó anyagtól függ. 

További információk megtalálhatók a DIY(csináld magad) könyvekben. 

Festékek/ragasztó eltávolítása 

Tartsa a fúvókát a munkadarabra. Lágyítsa meg a festéket forró levegővel, és egyenletesen távolítsa el egy spatula segítségével. Ne 
melegítse túl sokáig a festéket, mivel ez a festék megéghet, ami nehezebbé teszi az eltávolítását. Számos ragasztóanyag (például matrica) 
hevítés közben lágyabbá válik, lehetővé téve a ragasztókötések elválasztását és a felesleges ragasztó eltávolítását.  



B Festék eltávolítása üvegről 

Vigyázzon! Az üveg könnyen eltörhet. 

Mindig használja az üvegvédő fúvókát. 

Az érintett felületeken a festéket spatula segítségével lehet eltávolítani, és egy puha kefével letisztítani. 

C alakú műanyag csövek 

Szerelje fel a reflektor fúvókáját. A szivárgó csövek elkerülése érdekében töltse fel a csöveket homokkal és tömítse mindkét végén. A 
csöveket egyenletesen melegítse egyik oldalról a másikra mozgatva. 

D festett fa 

Szerelje fel a lapos fúvókát. A forró levegővel történő festés rusztikus hatást kelt a fán. 

Ne tartsa a fúvókát túl közel a fához, mert ez egyenetlenül színezi a fát. Az égett részeket óvatosan csiszolópapírral dörzsölje le  

E zsugorodó illesztés 

Szerelje be a redukáló fúvókát. Válasszon egy hőre zsugorodó hüvelyt (lásd Tartozékok), amelynek átmérője megegyezik a munkadarab 
átmérőjével, pl. kábel csatlakozó. A hőre zsugorodó hüvelyt egyenletesen melegítse. 

F Vízcsövek eltávolítása 

Ne próbálja megolvasztani a PVC csöveket 

Szerelje fel a reflektor fúvókáját. Mindig melegítse fel a fagyott területet a szélektől a közepéig befelé irányulva. Megjegyzés: A 
vízvezetékeket gyakran nehéz megkülönböztetni a gázvezetékektől. 

A rézcsöveket ón használatával lehet összehegeszteni, ezért tilos 200'C felett melegíteni.  

Ápolás és karbantartás 

Mielőtt bármilyen karbantartást végez, mindig húzza ki a készülék hálózati csatlakozó dugóját 

A szellőzőnyílásokat mindig tartsa tisztán és akadálymentesen. 

A pótalkatrész-megrendeléshez mindig adja meg a szerszám 7 számjegyű cikkszámát! 


