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Proxxon MH 550 hőlégfúvó pisztoly
Rendelési sz.: 82 26 38

Tartsa mindig kéznél ezt a használati útmutatót. A készüléket az útmutató pontos ismeretének a birtokában, és figyelembe
vételével kezelje. A PROXXON nem vállal felelősséget a készülék biztonságos működéséért, ha:
• a készüléket a szokásosnak nem megfelelő módon használja;
• az útmutatóban meg nem nevezett célra használja,
• nem veszi figyelembe a biztonsági előírásokat. Nem élhet a garanciális igénnyel:
• kezelési hiba,
• hiányos karbantartás esetén.
Saját biztonsága érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat. Ezeket a jelen útmutató ismerteti, és
nemcsak el kell olvasnia, de meg is kell értenie őket. Ha nem követi a biztonsági előírásokat, működési hibák fenyegetnek, sőt
sérülés is.
Saját biztonsága érdekében csak eredeti PROXXON cserealkatrészeket használjon.
A műszaki fejlődést szolgáló változtatások joga fenntartva.
Őrizze meg jól ezt a használati útmutatót.
Sok sikert és örömöt kívánunk ehhez a készülékhez.
A készülék ismertetése:
A Proxxon MH 550 hőlégfúvó pisztoly egy tömör kivitelű, mégis nagyteljesítményű készülék ezerféle munkához, így például
frissen mázolt felületek szárítására, vagy
• ragasztott címkék és fóliák eltávolítására,
• műanyagok hegesztésére,
• műanyagtárgyak alakítására,
• befagyott vízcsövek, de természetesen mindenféle más kiolvasztására,
• festékrétegek, és például ablaktapasz eltávolítására,
• megszorult csavarok meglazítására,
• fa szárítására,
• vagy zsugortömlőkkel végzett műveletekhez.
Az ergonómikus és emiatt tökéletesen kézre álló MH 550 hőlégfúvóval mindezeket gyorsan és tökéletesen sikerül
megcsinálnia: az elektromos csatlakozók lágyforrasztását is, keményedési folyamatok (pl. ragasztóké vagy gyantáké)
meggyorsítását, fatárgyak dekoratív barnítását, és...és...és...
Nagy teljesítménye és használati értéke ellenére a készülék mégis meglepően kompakt: kicsi és könnyű, fáradtság nélkül
lehet vele dolgozni, és az 1,8 méter hosszú hálózati kábel nagy hatókörzetet is biztosít. A lehető legnagyobb használati
rugalmasság érdekében 3 előtétfúvókát (reflektorfúvóka, pontfúvóka, lapos fúvóka) szállítunk vele együtt: ennek
következtében a légáramot optimálisan illeszteni lehet az adott feladathoz.
A ház szilárd üvegszálas műanyagból készül, amelybe a fogást jobbá tévő lágy elemek vannak integrálva.
Jól meghatározott felfekvő felületek teszik lehetővé a folyamatos használatot, a készüléket egy állítható támkengyelre rá is
lehet állítani, amely biztos támaszt nyújt. Egy nagyteljesítményű, finoman szabályozott hőmérsékletű fűtőelem gondoskodik a
kifújt levegő állandó hőmérsékletéről 2 fokozatban, 150 liter/perc légszállítás mellett.
És hogy szó szerint ne égjen le semmi, biztonságáról túlmelegedés elleni védelem gondoskodik.

A szállítás tartalma:
1 db MH 550 típusú hőlégfúvó pisztoly
1 db reflektorfúvóka
1 db pontfúvóka
1 db lapos fúvóka
1 db támkengyel
1 db használati útmutató
Ábramagyarázat (lásd 1. ábra)
1. ház
2. kihajtható kampó
3. felfekvő felület
4. hővédő
5. légfúvó
6. kétfokozatú be-kikapcsoló
7. markolat
8. hálózati kábel
9. támkengyel
10. reflektorfúvóka
11. lapos fúvóka
12. pontfúvóka
Műszaki adatok:
levegő-hőmérséklet: I. fokozat: 350°C,
II. fokozat: 550°C.
feszültség
220-240 V váltó
teljesítmény: I. fokozat: 250 W,
II. fokozat: 500 W.
légmennyiség: kb. 150 liter/perc
tömeg: kb. 500 gramm
méretek (h x szé x ma)
192 x 51 x 175 mm
zajszint: max. 75 dB
A hőlégfúvó pisztolyt csak zárt helyiségben szabad alkalmazni.
II érintésvédelmi osztályú készülék
Az MH 550 hőlégfúvó pisztoly használata:
Használat előtt vegye figyelembe az alábbi biztonsági előírásokat:
• Használat közben nagyon felforrósodik a légfúvó. Ne érjen hozzá! Égési sérülés veszélye.
• Használat után mindig húzza ki a hálózati dugót.
• Az MH 550 hőlégfúvó pisztolyt csak száraz környezetben használja.
• Kerülje el a véletlen beindítás lehetőségét, és ne hagyja felügyelet nélkül működésben. Tűzveszély!
• Ne dolgozzon az MH 550 hőlégfúvó pisztollyal robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadék, gáz vagy por van: az
elektromos készülékek szikrát keltenek, amely meggyújthatja a port vagy a gőzöket. És a hőlégfúvó pisztolyt így vegye
használatba:
1. Dugja be a hálózati dugót.
2. Kapcsolja be a készüléket a kapcsolójával (1. ábra, 6).
A készüléket két különböző hőmérsékletfokozatban használhatja. Válassza ehhez egyszerűen az I. vagy II. jelű
kapcsolóállást. Ezáltal optimálisan illesztheti a hőmérsékletet a munkafeladathoz és az anyaghoz.
3. A munka befejezése után kapcsolja ki ismét a hőlégfúvó pisztolyt a kapcsolójával.
Figyelem:
A készülék lerakásakor gondoljon arra, hogy nagyon felforrósodhat a fúvóka. Feltétlenül hagyja lehűlni a fúvókát, és
gondoskodjon arról, hogy ne érhessen gyúlékony anyaghoz.
Figyelem:
Figyeljen arra, hogy a levegőbeszívó nyílás és a fúvóka mindig szabad legyen, és ne legyen bennük piszok. Ez
akadályozhatja a légáramlást, és a készülék túlmelegedését okozhatja.

Az együttszállított előtét-fúvókák cseréje, ill. felrakása:
Figyelem:
Mielőtt állítana a készüléken, rajta tartozékot cserélne, vagy a készüléket elrakná, húzza ki a csatlakozódugót a dugaszaljból.
Ezzel megakadályozza a készülék véletlen beindulását. Használat közben ne nyúljon a készüléken lévő fúvókához. Égési
sérülés veszélye. Vegye figyelembe, hogy a készüléknek kikapcsolás után még szüksége van egy lehűlési szakaszra. A
szállítás részét képező három kiegészítő fúvóka speciális alakja miatt a végzett feladatnak megfelelő légsugarat alakít ki.
Ehhez a fúvókát egyszerűen csak fel kell tűzni, ill. megint lehúzni a 2. ábrának megfelelően.
A hőlégfúvó pisztoly beirányozása Az MH 550 hőlégfúvó pisztoly lerakása
A házon kis kiemelkedések vannak 1. ábra, 3), amelyekre le lehet rakni a pisztolyt. Ezek biztosítják, hogy a légsugár egy kissé
felfelé legyen irányítva. Vigyázzon arra, hogy némelyik előtét-fúvóka alkalmazásakor a fúvóka hozzáérhet a felfekvő
felülethez. Ez tűz- és beégés veszélyét idézi elő.
Az MH 550 hőlégfúvó pisztoly felállítása

3. ábra).
Akassza be a támkengyelt a hátsó szellőzőnyílások két oldalánál bepattanásig a 3. ábrán látható módon. Ezután a készülék
az ábrának megfelelő módon felállítható.
A légsugár felfelé irányul. Ilyenkor például a munkadarabot mindkét kezével tarthatja, és úgy munkálhatja meg.
Az MH 550 hőlégfúvó pisztoly felfüggesztése
A ház felső részén van egy kihajtható kengyel, lásd a 3. ábrát. 4. Ezzel lehet felakasztani az MH 550 hőlégfúvó pisztolyt, pl.
mint egy rugós mérleget.
Tisztítás és karbantartás:
Figyelem:
Bármilyen karbantartási és tisztítási munka előtt feltétlenül húzza ki a hálózati dugót. Ha a hálózati dugó bedugva marad,
áramütés veszélye fenyeget.
A készüléket csak képzett szakemberrel és eredeti alkatrészekkel javíttassa. Ezzel gondoskodik arról, hogy megmarad
készüléke biztonsága.
Rendszeresen vizsgálja meg az elektromos készülék csatlakozókábelét, és
sérülése esetén szakemberrel javíttassa meg. Véletlenül előfordulhat, hogy megégeti a kábel szigetelését. Ez áramütést vagy
rövidzárlatot okozhat.
Életveszély!
Az alkalmi tisztításon kívül a készülék nem igényel karbantartást. Tisztításkor az alábbiakat vegye figyelembe:
A hosszú élettartam érdekében a készüléket minden egyes használt után tisztítsa meg egy puha ruhával, kéziseprűvel vagy
ecsettel.
A ház külsejének a tisztítását folytassa egy esetleg megnedvesített puha ruhával vagy egy ecsettel.
Használhat ehhez enyhe szappanos oldatot, vagy más enyhe tisztítószert is. Ne használjon oldószer- vagy alkohol-tartalmú
tisztítószert (pl. benzin, tisztítóalkohol stb.), mivel megtámadhatják a műanyagrészeket. Ezen kívül nincs szükség különleges
karbantartásra.
Eltávolítás
Ne dobja el a készüléket a háztartási hulladék közé! A készülék újrahasznosítható anyagokat tartalmaz. Kérdéseivel forduljon
a helyi köztisztasági vállalathoz vagy más megfelelő kommunális hivatalhoz.
EU megfelelőségi nyilatkozat
A gyártó neve és címe:
PROXXON S.A.
6-10, Härebierg
L-6868 Wecker
Termékjel: MH 550
Cikkszám: 27130
Kizárólagos felelősségünkre úgy nyilatkozunk,
hogy ez a termék megfelel az alábbi irányelveknek és szabványoknak:
EUKisfeszültségi Irányelv; 2006/95/EU
EU EMC (elektromágneses összeférhetőség) Irányelv; 2004/108/EU

