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Rendeltetésszerű használat 
Ez az elektromos szerszám alkalmas felengedésre, fertőtlenítésre, festék-
eltávolításra, ragasztásra, forrasztásra, olvasztásra, zsugorításra, hegesztésre, 
szárításra és alakításra. Kizárólag csak 230 V/50 Hz váltóáramú hálózatra 
kötött védőérintkezős dugasz-aljazatra szabad csatlakoztatni. 
Használata zárt, száraz helyiségekre korlátozódik. Feltétlenül kerüljük el, 
hogy nedvesség érje. A készülék nem alkalmas ipari használatra. 
A fentiektől eltérő alkalmazás tilos, ráadásul különféle veszélyeket is rejt 
magában, pl. rövidzár, tűz, áramütés, stb. veszélyét. 
 
Biztonsági előírások 
A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő károk esetében 

megszűnik a garancia. A következményes károkért sem vállalunk 

semmiféle felelősséget! 
A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül 

hagyásából eredő anyagi vagy személyi károkért sem vállalunk 

felelősséget. Ezekben az esetekben is érvényét veszíti a garancia. 
Vigyázat! Megégés veszélye! 

A kifúvócső és a fúvókák üzem közben nagyon felforrósodnak. Az 

összes szerszámot hagyjuk lehűlni, mielőtt beraknánk a szállítóládába. 
Alapvetően hordjunk minden munkához védő-kesztyűt. 

A hőlégfúvóval végzett munkák közben keletkező gőzöket ne lélegezzük be. A 

különböző anyagokban a hő hatására kémiai reakciók jöhetnek létre. 
Emiatt a lakásban, garázsban végzett munka közben gondoskodjunk 

kielégítő szellőzésről. 

• Ne használjuk a készüléket hajszárításra. 

• Ne irányítsuk a légáramot állatokra vagy emberekre. 

• Ne fogjuk be, vagy ne dugaszoljuk be a kifúvónyílást vagy a 

szellőzőnyílásokat. 

• Megégés veszélye! Ne fogjuk meg a forró-levegő fúvókát. 

• Figyeljünk a készülék használata közben az éghető anyagokra. 

• Ne irányozzuk a légáramot túl hosszú ideig egy és ugyanarra a 

helyre. 

• A hő rejtetten elhelyezkedő anyagokhoz is odaterelődhet. 

• Ne használjuk a készüléket robbanás-veszélyes környezetben. 

• Ne hagyjuk magára a készüléket. 

• Hagyjuk lehűlni, mielőtt elcsomagolnánk. 

• Vigyázzunk a műanyagok, festékek, stb. megmunkálásakor 

esetleg keletkező gázokra és gőzökre. 

• Viseljünk védőszemüveget. 

• Ne használjuk a hőlégfúvót oldószerekkel együtt. 

• Ne hordjuk a készüléket kábelénél fogva, és ne is azzal húzzuk 

ki a hálózati dugót a konnektorból. 

• Ne tegyük ki a kábelt a készülék forró levegőáramának. 

• Hosszabbító-kábel használata esetén annak hőállónak kell 
lennie. 

Biztonsági és engedélyezési (CE) okokból tilos a készülék bármilyen 
önkényes módosítása és/vagy átépítése. 
Győződjünk meg arról, hogy az elektromos kábelek és esetleges 
hosszabbító-kábelek előírásszerűek-e. 
Ügyeljünk arra, hogy a védővezeték (zöld/sárga) sem a hálózati kábelben, 
sem az esetleges hosszabbító-kábelben, sem pedig a készülékben/-nél ne 
legyen megszakítva, mivel szakadt földelő-vezeték esetén életveszélye áll 
fenn. Védőföldelés nélkül tilos üzemeltetni a készüléket. 
Ne dolgozzunk víz felett. Ne töltsünk ki folyadékot a készülék fölött. 
Ilyenkor tűz vagy életveszélyes áramütés legnagyobb kockázata áll fenn.  
A készülék nem gyerek kezébe való. A gyerekek megpróbálhatnak 
tárgyakat bedugni a készülékbe. Ilyenkor életveszélyes áramütést 
szenvedhetnek. 
Válasszuk le a készüléket a hálózatról,  
• mielőtt hozzáfognánk a tisztításhoz, 
• ha hosszabb ideig nem fogjuk használni. 
Tisztítás vagy karbantartás előtt gondoljunk arra, hogy fedelek felnyitása, 
vagy a ház egyes részeinek az eltávolítása esetén feszültség alatt lévő 
részek válhatnak szabaddá. 
Javítást csak olyan szakemberrel végeztessünk, aki ismeri a kapcsolódó 
veszélyeket és a vonatkozó előírásokat. 
 
 
 
 
 
 

 
A szállítás terjedelme 
1 hőlégfúvó 
1 kézi spatula 
1 lehúzónyél 
3 lehúzólemez a lehúzónyélhez 
1 lapos fúvóka 
1 kerek fúvóka, 21 mm 
1 félovális kerek fúvóka, 30 mm 
1 fúvóka lehúzólemezzel, 35 mm 
1 kezelési utasítás 
1 szállítóláda 
 
Kezelés 
Üzembeállítás előtt nézzük meg, hogy a típustáblán megadott feszültség 
megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel. 
Dugjuk be a hálózati dugót egy előírás szerint szerelt védőérintkezős 
dugaljba. Válasszunk ki egy, az alkalmazáshoz illő fúvókát a tartozékok 
közül. Tűzzük fel ezt a hőlégfúvó kifúvó-csövére. 
A fogantyún lévő fokozatkapcsolóval határozzuk meg a kívánt 
légmennyiséget és hőmérsékletet. 
 
Fokozatkapcsoló  
lefelé nyomva:  I. fokozat  300oC   1000W 500 l/perc 
Fokozatkapcsoló  
középen ki 
Fokozatkapcsoló 
felfelé nyomva: II. fokozat  600oC   2000W 650 l/perc 
 
Ez a hőlégfúvó kézi- és felállított használatra egyaránt alkalmas. 
Kézi használat: 
Kézi használat esetén markoljuk meg a fogantyút úgy, hogy a 
fokozatkapcsolót a mutatóujjunkkal tudjuk működtetni. 
Felállított használat: 
Felállított használat esetén állítsuk fel a hőlégfúvót a hátsó kerek állvány-
felületre és a fogantyúra, függőleges helyzetben. 
Figyeljünk arra, hogy tiszta és pormentes legyen a felállítási hely, nehogy a 
készülék tisztátalan levegőt szívjon be, amitől a motor esetleg tönkremegy. 
A fúvókák használata, a távolság megválasztása a megmunkálandó 
tárgytól, a hőlégfúvó teljesítmény-fokozatának a megválasztása függ az 
anyagtól és a kívánt megmunkálási módtól. A munka megkezdése előtt 
végezzünk egy próbát. 
Megjegyzés 
Ne vegyük azonnal használatba a készüléket, amikor hideg helyről 

vittük éppen be egy meleg helyiségbe. Az ilyenkor bekövetkező pára-

lecsapódás bizonyos körülmények között tönkreteheti a készüléket. 
Hagyjuk addig bekapcsolatlanul, amíg fel nem veszi a helyiség 

hőmérsékletét. Várjunk, amíg el nem párolog a kondenzvíz. 

 
Karbantartás és ápolás 
A készüléket csak egy enyhén megnedvesített puha ruhával, vagy egy 
száraz ecsettel tisztítsuk. Semmi esetre se használjunk a tisztításhoz 
agresszív szereket, mert azok kárt okozhatnak a készülékben. 
 
Műszaki adatok 
Tápfeszültség: 230 V=50 Hz 
Teljesítményfelvétel: I. fokozat kb. 1000 W 
 II. fokozat kb. 2000 W 
Légmennyiség: I. fokozat kb. 500 l/perc 
 II. fokozat kb. 650 l/perc 
Léghőmérséklet: I. fokozat kb. 300oC 
 II. fokozat kb. 600oC 
Védelmi osztály: II. 
Csatlakozókábel hossza: kb. 1,6 méter 
Súly: kb. 0,7 kg 


