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SSPPLLOOŠŠNNII  OOPPIISS  
Idealen pripomoček za ločevanje barve, mehko lotanje, varjenje plastike in 
sušenje. Preko 2 stopenj boste lahko nastavljali temperaturo.  
 
UUPPOORRAABBAA  VV  SSKKLLAADDUU  ZZ  DDOOLLOOČČIILLII  
To električno orodje je namenjeno za odtajevanje, dezinfekticiranje, 
odstranjevanje barv, lepljenje, spajkanje, taljenje, krčenje, varjenje, sušenje 
in preoblikovanje. Ta izdelek je namenjen za priklop na 230 V 50 Hz (10 / 16 
A) vtičnico z zaščitnim kontaktom in izmenično napetostjo.  
Območje uporabe je omejeno na zaprte, suhe prostore. Kontaktu z vlago se 
morate obvezno izogibati. Izdelka ne smete uporabljati za namene industrije. 
Drugačna uporaba od navedene ni dovoljena in lahko vodi do poškodb oz. 
uničenja izdelka. Varnostna opozorila morate obvezno upoštevati.  
 
VVAARRNNOOSSTTNNAA  OOPPOOZZOORRIILLAA  
Pred uporabo aparata preberite cela navodila. Če nastopi škoda zaradi 
neupoštevanja navodil, vam ne bomo upoštevali garancije. Ne prevzemamo 
odgovornosti za namerno povzročeno škodo na napravi, ali škodo, ki 
nastane na tujem premoženju zaradi napačne uporabe naprave. 
- Zaradi varnostnih in (CE) licenčnih razlogov je prepovedana kakršnakoli 

predelava ali dopolnitev naprave. 
- Hranite napravo izven dosega otrok in je ne uporabljajte v njihovi 

prisotnosti. 
- Nikoli ne polivajte tekočin po elektronski opremi, ker lahko pride do 

požara; v primeru, da do razlitja vseeno pride, odstranite baterijo, izključite 
napravo iz kakršnegakoli vira napajanja in se posvetujte s strokovnjakom. 

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, močnim vibracijam 
ali vlagi. 

- Izogibajte se močnim mehaničnim udarcem. 
- Posvetujte se s strokovnjakom, če se soočate s problemi nastavitve 

funkcij, s problemi varnosti ali povezav. 
- Ne puščajte embalaže nenadzorovano ležati okrog, ker lahko postane 

nevarna igrača vašemu otroku. 
- Upoštevajte varnostna navodila tudi pri drugih napravah, s katerimi je 

naprava povezana. 
- Pri uporabi v komercialne namene morate upoštevati ustrezna pravila za 

preprečevanje nesreč. 
- OPOZORILO! Nevarnost opeklin: izpušna cev in šobe se pri uporabi zelo 

segrejejo. Počakajte, da se vse orodje najprej ohladi, preden ga zložite 
nazaj v transportni kovček.  

- Pri delu z orodjem nosite zaščitne rokavice.  
- Pare, ki nastaja pri delu s pištolo, ne smete vdihovati. Različni materiali bi 

lahko zaradi vročega zraka sprožili kemične reakcije. Zato pri delu s 
pištolo v stanovanjskih prostorih, garažah itd. vedno poskrbite za 
zadostno prezračevanje. 

- izdelka ne uporabljajte za sušenje las 
- izstopajočega zraka ne usmerjajte proti živalim ali osebam 
- izstopne odprtine ali prezračevalnih zarez ne zapirajte ali zamašite 

- Nevarnost opeklin! Ne dotikajte se šobe z vročim zrakom! 
 
- pri uporabi naprave bodite pozorni na vnetljive materiale 
- ne usmerjajte predolg časa na eno in isto mesto 
- toplota se lahko prenaša na vnetljive materiale, ki so pokriti 
- ne uporabljajte v okolici z eksplozivnimi snovmi 
- naprave ne pustite nenadzorovane 
- počakajte, da se naprava ohladi, preden jo pospravite 
- pazite na pline in paro, ki lahko nastane pri obdelavi umetnih 

materialov, lakov itd. 
- zaščitite oči z očali 
- pištole na vroči zrak ne uporabljajte skupaj s kemičnimi raztopinami 
- kabla ne izpostavljajte vročemu zrake pištole 
- če uporabljate podaljšek, mora biti le-ta odporen na toploto 
- naprave ne uporabljajte nad vodo 

OPOZORILNI UKREPI 
• iz varnostnih razlogov vgrajevanje in spreminjanje naprave ni dovoljeno. 
• če ugotovite, da varna uporaba naprave ni več možna, je ne uporabljajte 

več. Varna uporaba naprave ni več možna v naslednjih primerih: 
- če naprava ne deluje več 
- če so na napravi vidne poškodbe 
- če ste napravo dalj časa skladiščili v neugodnih pogojih 
- če je bila naprava pri transportu izpostavljena težkim obremenitvam 
• naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, močnim vibracijam ali 

visoki vlažnosti 
Pazite na to, da zaščitni vodnik (rumen/zelen) ni prekinjen niti v omrežnem 
kablu eventualno priključenega podaljška, niti v/na napravi. V primeru 
prekinitve obstaja življenjska nevarnost. Uporaba brez povezave z zaščitnim 
vodnikom ni dovoljena. 
 
DDOOBBAAVVAA  VVSSEEBBUUJJEE  
1 pištolo na vroči zrak 
1 lopatico  
1 odstranjevalni ročaj 
3 odstranjevalne tekočine za odstranjevalni ročaj 
1 ploščato šobo 
1 okroglo šobo 21 mm 
1 okroglo šobo, polovalno, 30 mm 
1 šobo z odstranjevalnim ročajem, 35 mm 
1 navodilo za uporabo 
1 transportni kovček 
 
UUPPOORRAABBAA  
Obvezno upoštevajte varnostna navodila! 
Pred uporabo preverite, če se navedena napetost ujema z omrežno 
napetostjo. Omrežni vtikač vtaknite v pravilno instalirano vtičnico z zaščitnim 
kontaktom. Izberite za vaš namen primerno šobo iz vaše dodatne opreme. 
Nataknite jo na izstopno cev pištole za vroči zrak. S stopenjskim stikalom na 
ročaju pištole določite željeno količino zraka in temperaturo.  

 
Stopenjsko stikalo 
Pritisnjeno navzdol:   stopnja I  300 stopinj C  1000 W  500 l/min 
Stopenjsko stikalo na sredini:  izklop 
Pritisnjeno navzgor:   stopnja II  600 stopinj C  2000 W  650 l/min 
 
To pištolo na vroči zrak lahko uporabljate kot ročno ali stoječo napravo. 
 
Ročna naprava: 
Primite za ročaj, tako da boste lahko stopenjsko stikalo upravljali s 
kazalcem. 
Stoječa naprava: 
Pištolo postavite navpično na zadnjo okroglo stojišče in ročaj. Pazite na to, 
da bo podlaga čista in brez prahu, da ne bi umazan zrak posrkalo v 
notranjost pištole in eventualno poškodovalo motor.  
Uporaba šobe, razdalja do obdelovanega predmeta, stopnja moči so odvisni 
od materiala in željenega načina obdelave. Pred začetkom dela naredite 
test. 
 
NNEEGGAA  IINN  OOSSKKRRBBAA  
Preden začnete s čiščenjem naprave, obvezno preberite varnostna navodila. 
Izdelek lahko čistite le z rahlo navlaženo krpo ali čopičem. V nobenem 
primeru ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, 
ker bi lahko tako poškodovali izdelek.  
 
TTEEHHNNIIČČNNII  PPOODDAATTKKII  
Napajanje   230 V AC (izmenična napetost) / 50 Hz 
Poraba moči stopnja I ca. 1000 W, stopnja II ca. 2000 W 
Količina zraka stopnja I 500 l/min, stopnja II 600 l/min 
Temperatura zraka stopnja I 300 stopinj C, stopnja II 600 stopinj C  
Zaščitni razred II 
Dolžina priključnega kabla ca. 1,6 m 
Teža   ca. 0,7 kg 
 
 
 
 
 
 
Garancija: 

Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo 
pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so 
oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si pravico do popravila, naknadne 
izboljšave, dobave nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih 
se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije: 

• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu  

• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju 
elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd. 

• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu 

• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 

• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 

• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja 

• pri okvarah, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih 
varovalk 

• pri modulih, ki jih morate samostojno spajkati ali kit-kompletih ne priznavamo 
garancije za poškodbe oz. nedelovanje, ki je posledica nestrokovnega spajkanja 

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo 
le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko 
vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo 
poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke. 
Garancijska Izjava:  
Garancija za vse izdelke, razen žarnic, baterij in programske opreme, traja 1 leto. 
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljen ali ga 
zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom 
in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljite na 
naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne 
velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke 
izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis 
je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 


