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VAROVANIE: NedodrÏanie t˘chto 
bezpeãnostn˘ch pokynov môÏe maÈ pri 
práci s horúcovzdu‰n˘m prístrojom za 

následok poÏiar, v˘buch, zásah elektrick˘m 
prúdom alebo popáleniny. Pred pouÏívaním si 
preãítajte Návod na pouÏívanie a uvedené 
bezpeãnostné predpisy vÏdy dodrÏiavajte. Tento 
Návod na pouÏívanie dobre uschovajte a odovzdajte 
ho nepouãenej osobe e‰te predt˘m, ako zaãne prístroj 
pouÏívaÈ.

VAROVANIE: Nesprávne pripojené 
zástrãky môÏu maÈ za následok smrteºne 
nebezpeãn˘ zásah elektrick˘m prúdom. 
Pripojenie z. ástrãky sieÈovej ‰núry zverte vÏdy 

len do rúk vyuãeného elektrikára.
VAROVANIE: Po‰kodené teleso alebo otvoren˘ 
prístroj môÏu maÈ za následok Ïivotunebezpeãn˘ 
zásah elektrick˘m prúdom. V˘robok neotvárajte a 
po‰koden˘ prístroj uÏ nezapínajte. Nev⁄tajte do telesa 
obalu prístroja, ani napr. za úãelom upevnenia 
firemn˘ch ‰títkov a pod. Pred kaÏdou prácou na 
prístroji vytiahnite zástrãku sieÈovej ‰núry zo zásuvky.
VAROVANIE: Po‰kodená prívodná ‰núra môÏe 
spôsobiÈ Ïivotunebezpeãn˘ zásah elektrick˘m 
prúdom. Prívodnú ‰núru pravidelne kontrolujte. V 
prípade po‰kodenia prívodnej ‰núry prístroj uÏ 
nezapínajte. Po‰kodenú prívodnú ‰núru dajte vymeniÈ 
vÏdy iba elektrikárovi. Neovíjajte prívodnú ‰núru okolo 
prístroja a chráÀte ju pred olejom, horúãavou a pred 
ostr˘mi hranami. Neprená‰ajte prístroj za prívodnú 
‰núru a neÈahajte za ‰núru, keì vyÈahujete zástrãku zo 
zásuvky.
Pri pouÏití spotrebiãa na stavenisku a vo voºnej prírode 
pripájajte na ochranu osôb zásadne cez ochrann˘ 
spínaã pri poruchov˘ch prúdoch (FI).

VAROVANIE: Práca v daÏdi alebo vo 
vlhkom alebo mokrom prostredí môÏe maÈ 
za následok smrteºne nebezpeãn˘ zásah 
elektrick˘m prúdom. Berte vÏdy do úvahy aj 

poveternostné pomery. UdrÏiavajte spotrebiã v suchom 
stave. Keì spotrebiã nepouÏívate, uschovávajte ho v 
suchom prostredí.

VAROVANIE: Nebezpeãenstvo v˘buchu! 
Horúcovzdu‰n˘ ventilátor môÏe zapáliÈ 
horºavé kvapaliny alebo spôsobiÈ explóziu 
v˘bu‰n˘ch plynov. Nepracujte v prostredí 

ohrozenom v˘buchom. Pred zaãiatkom práce 
prekontrolujte okolie pracoviska. Nepracujte v blízkosti 
palív, palivov˘ch alebo plynov˘ch nádrÏí, ani vtedy, 
keì sú prázdne.

VAROVANIE: Nebezpeãenstvo poÏiaru! 
Horúãava by sa mohla dostaÈ k horºav˘m 
materiálom a zapáliÈ aj také, ktoré sú ukryté 
pred Va‰ím zrakom za obkladom, 

v!stropoch, v podlahách alebo v dut˘ch 
priestoroch. Pred zaãiatkom práce skontrolujte okolie 
pracoviska a vyh˘bajte sa pouÏívaniu 
horúcovzdu‰ného prístroja v neist˘ch situáciách. 
NedrÏte horúcovzdu‰n˘ prístroj nasmerovan˘ dlh‰í ãas 
na jedno miesto. PouÏívajte prístroj vÏdy pod 
dohºadom.

VAROVANIE: Nebezpeãenstvo otravy! Pri 
obrábaní plastov, lakov alebo podobn˘ch 
materiálov vznikajú plyny, ktoré sú 
agresívne a môÏu byÈ jedovaté. Vyh˘bajte 

sa vdychovaniu v˘parov, aj keì sa nezdajú 
nebezpeãné. VÏdy si zabezpeãte dobré vetranie 
pracoviska a pouÏívajte ochrannú d˘chaciu masku.

VAROVANIE: Nebezpeãenstvo poranenia! 
Prúd horúceho vzduchu môÏe spôsobiÈ 
poranenie osôb alebo zvierat. Dotyk rúry 
vyhrievacieho ãlánku alebo d˘zy má za 

následok popáleniny koÏe. Deti a iné osoby 
udrÏiavajte v dostatoãnej vzdialenosti od prístroja. 
Nedot˘kajte sa rúry vyhrievacieho ãlánku ani d˘zy, k˘m 
sú horúce. NepouÏívajte prístroj na ohrievanie tekutín 
ani na su‰enie predmetov a materiálov, ktoré sa 
následkom úãinku horúceho vzduchu zniãi.

VAROVANIE: Nebezpeãenstvo poranenia! 
Neúmyselné rozbehnutie alebo 
neoãakávané zapnutie vyhrievania po 
spustení termopoistky môÏe maÈ za 

následok poranenie. Keì idete horúcovzdu‰n˘ prístroj 
pripojiÈ na sieÈ, vÏdy sa presvedãte, ãi je vypínaã 
vypnut˘. Keì sa uviedla do ãinnosti termopoistka, vÏdy 
prístroj vypnite vypínaãom.

Leister Process Technologies, Riedstrasse, CH-6060 Sarnen/Schweiz potvrdzuje, Ïe tento produkt vo 
vyhotovení, ktoré dávame do predaja, zodpovedá poÏiadavkám nasledovn˘ch smerníc EG. Smernice: 
89/336/EWG, 73/23/EWG. Harmonizované normy: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 
EN 60335-2-45.
6060 Sarnen, 01.09.2005

Ruãné elektrické náradie, príslu‰enstvo a obal treba daÈ na recykláciu ‰etriacu Ïivotné prostredie. Len pre 
krajiny EÚ: Neodhadzujte ruãné elektrické náradie do komunálneho odpadu! Podºa Európskej smernice 
2002/96/EG o star˘ch elektrick˘ch a elektronick˘ch v˘robkoch a podºa jej aplikácií v národnom práve sa 
musia uÏ nepouÏiteºné elektrické produkty zbieraÈ separovane a daÈ na recykláciu zodpovedajúcu ochrane 
Ïivotného prostredia.

Bezpeãnostné pokyny

Konformita

Likvidácia

Christiane Leister, Owner
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1. D˘za*, nasunutá  1.1. D˘za*, naskrutkovaná  2. Skrutka  3. Rúrkov˘ vyhrievací ãlánok pre nasúvacie d˘zy* 
3.1. Rúrkov˘ vyhrievací ãlánok pre naskrutkovávané d˘zy*  4. Chladená ochranná rúra  5. Stupnica teploty 
6. Gumená pätka  7. SieÈová ‰núra  8. SieÈov˘ vypínaã  9. Vzduchov˘ filter  10. Potenciometer na nastavovanie 
teploty  11. Digitálny displej

Tento horúcovzdu‰n˘ prístroj je pri dodrÏaní bezpeãnostn˘ch predpisov a s pouÏitím originálneho príslu‰enstva 
Leister urãen˘ na v‰etky druhy pouÏívania s horúcim vzduchom uvedené v tomto Návode na pouÏívanie.

Dotyk horúcej d˘zy môÏe maÈ za následok ÈaÏké popáleniny. Pred nasadením novej d˘zy, resp. pred 
v˘menou d˘zy nechajte prístroj úplne vychladnúÈ, alebo pouÏite nejak˘ vhodn˘ nástroj.
Spadnutá d˘za môÏe zapáliÈ nejak˘ horºav˘ predmet. D˘zy musia byÈ namontované na prístroji pevne a 
spoºahlivo.
Horúca d˘za môÏe zapáliÈ podloÏku, na ktorej leÏí. Horúcu d˘zu klaìte len na ohÀovzdornú podloÏku.
Nevhodná alebo po‰kodená d˘za môÏe spôsobiÈ spätné ‰ºahnutie horúceho vzduchu, a t˘m po‰kodiÈ 
prístroj. PouÏívajte len také originálne d˘zy, ktoré sú podºa tabuºky vhodné pre Vá‰ prístroj.

Pri v˘robkoch s nasúvacou d˘zou*:
NasuÀte d˘zu 1 na rúrkov˘ vyhrievací ãlánok 3 a utiahnite skrutku 2.
Pri v˘robkoch s naskrutkovávanou d˘zou*:
Naskrutkujte d˘zu 1.1 na rúrkov˘ vyhrievací ãlánok 3.1 a utiahnite ju vidlicov˘m kºúãom SW 17.
*Tieto d˘zy nepatria do základnej v˘bavy produktu!

Technické údaje

TRIAC S TRIAC PID
Napätie [V] 42 100 120 200 230 42 100 120 200 230
Frekvencia [Hz] 50/60 50/60
V˘kon [W] 1000 1400 1600 1400 1600 1000 1400 1600 1400 1600
Teplota [°C] 20 – 700 20 – 600

[°F] 70 – 1290 70 – 1110
MnoÏstvo vzduchu (20°C) [l/min] 230 230

[cfm] 8 8
HmotnosÈ s prívodnou 
‰núrou

[kg] 1,3 1,4
[lbs] 2,8 3,0

Rozmery L x Ø [mm] 340 x 90, RukoväÈ Ø 56 340 x 90, RukoväÈ Ø 56
Trieda ochrany II/  (S dvojitou izoláciou) II/  (S dvojitou izoláciou)
Hladina emisie hluku LpA [dB] 65 65

Súãiastky spotrebiãa

PouÏívanie podºa urãenia

PouÏitie
Zváranie termoplastick˘ch plastov˘ch materiálov ako sú jednotlivé elastoplasty a bituménov˘ elastomér vo forme 
platní, rúr, profilov˘ch materiálov, tesniacich pásov, povrstven˘ch tkanín, fólií, penov˘ch materiálov a pásov. 
MoÏné sú nasledovné pracovné postupy: zváranie prekrytím, zváranie drôtom, pásom, zváranie pomocou 
vyhrievacieho ãlánku a tavné zváranie pomocou d˘z Leister
Nahrievanie na následné tvarovanie, oh˘banie a nasúvanie termoplastov˘ch polotovarov
Su‰enie povrchov˘ch plôch vlhk˘ch od vody
Zmra‰Èovanie zmra‰Èovacích hadíc, spojovanie spájkovaním ako aj balenie elektrick˘ch súãiastok
Spájkovanie meden˘ch rúrok, spájkovan˘ch spojov a kovov˘ch fólií
Rozmrazovanie zamrznut˘ch vodovodn˘ch potrubí
Aktivovanie/rozpú‰Èanie bezroztokov˘ch lepidiel a tavn˘ch lepiacich hmôt
Zapaºovanie dreven˘ch triesok, papiera, uhlia alebo slamy v spaºovacích zariadeniach

MontáÏ d˘zy
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Skontrolujte sieÈovú ‰núru a zástrãku, ãi nie sú mechanicky po‰kodené.
V‰imnite si sieÈové napätie: Napätie siete sa musí zhodovaÈ s údajmi na typovom ‰títku v˘robku. PredlÏovacia 
‰núra musí maÈ prierez min. 2 x 1,5 mm2.

Zapnutie:
Nastavte vypínaã 8 do polohy I. Potenciometer 10 nastavte podºa potreby, pozri orientaãné hodnoty na 
stupnici teploty 5. Nahrievacia doba je cca 3 min.
Nastavte vypínaã 8 do polohy I. Potenciometer  10 nastavte podºa potreby. Nastavená teplota i skutoãná 
teplota sú indikované na displeji 11. Nahrievacia doba je cca 2 min. Kontrola teploty sa uskutoãÀuje podºa 
smernice DVS 2207-3.

Vypnutie:
Na ochladenie otoãte potenciometer 10 do polohy 0. Keì je spotrebiã ochladen˘, nastavte vypínaã 8 do 
polohy 0.

Pokyny na pouÏívanie
– Firma Leister Process Technologies ako aj servisné pracoviská poskytujú bezplatné kurzy o oblastiach 

pouÏívania produktu.
– Skú‰obné zváranie vykonávajte podºa Návodu na zváranie v˘robcu materiálu a platn˘ch národn˘ch noriem 

alebo smerníc. Skontrolujte skú‰obn˘ zvar. V prípade potreby prispôsobte zváraciu teplotu.

Indikácia teploty: Hlásenie poruchy:

Opatrenia pri hlásení poruchy:
Nastavte potenciometer do polohy 0 alebo prístroj cca na 5 sekúnd odpojte od sieÈového napätia (vykoná sa 
automatick˘ reset).
Nechajte spotrebiã vychladnúÈ. Skontrolujte prietok vzduchu/vzduchov˘ filter a sieÈové napätie. Potenciometer 
opäÈ nastavte na poÏadovanú hodnotu resp. pripojte prístroj znova na sieÈové napätie.
Keì sa potom znova objaví hlásenie poruchy, skontaktujte sa so servisn˘m pracoviskom a oznámte im kód 
poruchy.

– Skontrolujte sieÈovú ‰núru a zástrãku, ãi nie sú preru‰ené alebo mechanicky po‰kodené.
– Pred kaÏdou prácou na prístroji: Vytiahnite zástrãku zo zásuvky.
– Prístroj a vetracie otvory udrÏiavajte vÏdy ãisté, aby ste mohli pracovaÈ dobre a bezpeãne.
– S t˘mto produktom sa smie pouÏívaÈ len originálne príslu‰enstvo Leister.
– Keì je zneãisten˘ vzduchov˘ filter 9 spotrebiãa, vypnite spotrebiã a filter vyãistite pomocou ‰tetca. Po‰kodené 

alebo veºmi zneãistené vzduchové filtre nahraìte nov˘mi.
– Keì sa uhlíky opotrebujú na minimálnu dæÏku, motor ventilátora sa automaticky vypne. ÎivotnosÈ uhlíkov je cca 

1600 prevádzkov˘ch hodín. Uhlíky ventilátora dajte vymeniÈ v autorizovanej servisnej opravovni.
Ak by prístroj napriek starostlivej v˘robe a kontrole predsa len prestal niekedy fungovaÈ, treba daÈ opravu vykonaÈ 
autorizovanej servisnej opravovni elektrického náradia Leister.

Na tento v˘robok poskytujeme základnú záruku v!trvaní jeden (1) rok od dátumu kúpy (ako doklad platí faktúra 
alebo dodací list). Vzniknuté ‰kody budú odstránené náhradnou dodávkou alebo opravou. Vyhrievacie ãlánky sú 
z!tejto záruky vylúãené.
ëal‰ie nároky sú vylúãené, s v˘nimkou t˘ch, ktoré sú dané zákonn˘mi ustanoveniami.
Po‰kodenia, ktoré boli spôsobené prirodzen˘m opotrebovaním, preÈaÏovaním alebo neodbornou manipuláciou, sú 
zo záruky vylúãené.
Zákazník nemá nárok na záruku v tom prípade, ak v˘robok prerobil alebo zmenil.

Uvedenie do prevádzky

 Digitálny displej/hlásenia porúchy

A

B

A B

B

Skutoãná hodnota
Urãená hodnota
CitlivosÈ 5 °C alebo 10 °F

Hlásenie poruchy
Kód poruchy

ÚdrÏba, servis a opravy

Záruka

Zmeny vyhradené



Leister Process Technologies
Riedstrasse
CH-6060 Sarnen/Switzerland
phone +41 41 662 74 74
fax      +41 41 662 74 16

sales@leister.com

Your authorised Service Centre is:

www.leister.com
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