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1. Varnostna navodila 
 

1. Prepričajte se, da je orodje priklopljeno na napetost, ki je označena na imenski 
tablici.  

2. Nikoli ne uporabljajte toplozračne pištole kot sušilec za lase. 
3. Nikoli ne usmerite vročega zraka proti ljudem ali živalim. 
4. Nikoli ne uporabljajte toplozračne pištole blizu vnetljivih materialov ali plinov. 
5. Nikoli ne ovirajte tok vročega zraka z blokiranjem ali prekrivanjem zračne 

odprtine. 
6. S šobo se ne dotikajte površine, med uporabo ali takoj po uporabi pištole. 
7. Pazite da bo ročaj pištole suh, čist, brez olja in maščob. 
8. Vedno postavite pištolo v pokončen položaj ali jo obesite s pomočjo 

priročnega obešala. 
9. Ne uporabljajte pištole na dežju ali v zelo vlažnem okolju.  
10.  Nikoli ne drezajte v notranjost vroče šobe. 
11.  Ne držite pištole za napajalni kabel ali vlecite kabel iz električne vtičnice. 
12.  Vedno pustite da se pištola popolnoma ohladi, preden jo pospravite. 
13.  Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi 

fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in 
znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost ali 
so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. 

14.  Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši 
od 8 let in pod nadzorom.  

15.  Naprava in njena priključna vrvica ne sme biti na dosegu otrok mlajših od 8 
let. 

 
2. Tehnični podatki 
 
Delovna napetost …… 230 V-, 50 Hz, 2000 W 
Nastavitve temperature 
Nizka ……………………. 350 °C 
Visoka …………………... 550 °C 
Pretok zraka 
Nizek ………………...…. 300 l/min 
Visok …………….……... 500 l/min 
Neto teža ………………. 0,9 kg 
Razred zaščite …………. II 
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3. Namen uporabe 
 
Uporabljajte samo za namene naštete spodaj: 

1. Za odstranjevanje barve in laka z vročim zrakom in strgalom. 
2. Za odstranjevanje samolepilnih nalepk in okraskov. 
3. Za rahljanje zarjavelih ali preveč zategnjenih matic in kovinskih vijakov. 
4. Za odmrzovanje zamrznjenih cevi, zamrznjenih ključavnic, žabic. Opozorilo: 

Ne poskušajte odtajevati plastičnih cevi. 
5. Za posvetlitev naravnega lesa z lesenimi površinami pred odstranjevanjem 

madežev ali lakiranjem. 
6. Za mehčanje starega kita pred odstranjevanjem in zamenjavo. 
7. Za sušenje mokrega, poškodovanega lesa pred polnjenjem s spojino in 

popravilom.  
8. Za varjenje PVC folije, za zaščito embalaže. 
9. Za voskanje in razvoskanje smuči.   
10.  Za varjenje polivinilskih žičnih spojev. 
11.  Za mehko spajkanje. 

 
4. Predstavitev naprave 
 

 
 
A Odprtina za dodatne šobe 
B Toplotna zaščita 
C Dve stikali za nadzor hitrosti 
D Prezračevalna odprtina 
 
5. Uporaba toplozračne pištole  
 
Ta izdelek je zelo lahek in preprost za uporabo. Regulacija toplote vam omogoča 
nastavitev nizke ali visoke delovne temperature. Pred priključitvijo na električno 
napetost se prepričajte da je stikalo za vklop/izklop izklopljeno.  
 
Ko ste pripravljeni na delo obrnite stikalo na vklopljeno in nastavite na želeno 
temperaturo. Počakajte minuto ali dve da naprava doseže nastavljeno temperaturo. 
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Toplozračna pištola je oblikovana z vgrajenim stojalom tako, da jo lahko postavite 
samo v pokončen položaj na katerokoli ravno površino. Tako imate obe roki prosti za 
enostavno oblikovanje kalupov. 
 
6. Odstranjevanje barve in laka 
 
Vključite pištolo in počakajte da doseže delovno temperaturo.  
 
Držite šobo 7 do 10 cm stran od barve, ki jo želite odstraniti. Po kratkem času se bo 
barva zmehčala in začeli se bodo delati mehurji. Ne pregrevajte barve ker bo to 
povzročalo zažganine in posledično bo barvo težje odstraniti. Kadar odstranjujete 
barvo vedno uporabljajte zaščito za oči.  
 
Barvo odstranjujte v smeri od zgoraj navzdol. Barvo odstranjujte s strgalom z 
gladkimi črtami, segrevajte površino pred strgalom, tako da premikate pištolo rahlo 
od ene do druge strani. Če je barva pravilno ogreta lahko tudi debele plasti barve 
odstranite z enim potegom. Barva je odstranjena v trakih enake dolžine kot je strgalo.  
 
Redno čistite robove strgala da bo ostalo čisto in ostro, in da preprečite kopičenje 
barve na rezilu. Odstranite barvo takoj ko se zmehča, ker se lahko spet hitro ohladi.  
 
Oblikovane ali profilirane površine lahko, po mehčanju barve s curkom vročega 
zraka, odstranite z žično krtačo.   
 
Površine, ki jih ne boste segrevali, prekrijte z negorljivo prevleko. Nikoli ne usmerjajte 
vroč zrak na okna ali druge steklene površine. 

 
 

 
 
Opozorilo: Hlapi svinčene barve so zelo škodljivi. Vedno zagotovite 
primerno zračenje kadar delate znotraj.  
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7. Opombe 
 

- Nikoli ne uporabljajte toplozračne pištole v kombinaciji s kemičnim 
odstranjevalcem. 

- Očistite suho barvo ali lak s šobe in strgala po uporabi. Lahko se vžge.  
- Uporabljajte samo v dobro zračenih prostorih.  
- Opilki in ostanki iz barve na osnovi svinca so strupeni. 

 
8. Vzdrževanje 
 

Opozorilo: Za čiščenje ne uporabljajte mineralnega terpertinovega olja, 
razredčila, bencina in podobnih substanc.  
 

- Vedno pustite da se pištola popolnoma ohladi, preden jo pospravite. 
- Odklopite napravo kadar ni v uporabi. 
- Očistite vsak nakopičen prah. Skrbite da bo odprtina za prezračevanje in 

odzračevanje čista.  
 

Opozorilo: Da zagotovite varnost in zanesljivost mora vsa popravila 
opraviti avtoriziran servisni center ali drug za to usposobljen serviser.  
 
9. Odstranjevanje 
 
V primeru, da je bilo orodje veliko v uporabi in ga je potrebno zamenjati, ali pa ga ne 
boste več uporabljali, prosimo razmislite o okolju. Električna in elektronska oprema 
ne sodi v gospodinjske odpadke. Namesto tega je lahko reciklirana v prid okolju.  
Pozanimajte se pri vašem prodajalcu naprav BRŰDER MANNESMANN.  
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GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Toplozračna pištola Brüder 
Mannesmann M49500, 2.000 W, 350/550 °C, 
300/500 l/min 
Kat. št.: 08 29 12 
 
Garancijska izjava:  
Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno 
delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija 
velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni 
vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare 
zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja 
z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne 
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake 
na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta 
po preteku garancije. 
Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1,  
Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: 
___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, 
pravilno izpolnjenim garancijskim listom. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Faks: 01/78 11 250 
Telefon: 01/78 11 248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

http://www.conrad.si/
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