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P161 - Horkovzdušná pistole ZD-511 300W 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto 
produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení 
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, 
abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si 
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv 
přečíst! 
 

Horkovzdušná pistole ZD-511 
 
Pro správné využití horkovzdušné pistole si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.  
 
Vlastnosti:  
Protiskluzový povrch pro snadné držení.  
Držák pro bezpečné postavení na povrch.  
 
Specifikace:  
Jmenovitý výkon: 300W 
Přepínač: třístupňový přepínač (horký vzduch, chlazení, vypnuto) 
Teplota horkého vzduchu: 300 C 
Maximální doba provozu: 2 hodiny.  
 
Bezpečnostní pokyny: 
Je zakázáno používat zařízení pro jiné účely, než ke kterým je určeno.  
Zařízení je určeno k použití za určitých podmínek, pokud jim nemůžeme dostát, a zařízení bude využito při 
větší vlhkosti nebo ve vyšších nebo nižších teplotách, nemusí fungovat správně. Teplota použití by měla 
být do 35 stupňů.  
Nepoužívejte zařízení, pokud je zakryta hubice, mohlo by dojít k požáru.  
Po použití vždy odpojte zařízení od zdroje.  
Chraňte zařízení před pády a nárazy.  
Po použití nepokládejte zařízení na papírové nebo plastové povrchy, může dojít k požáru.  
Nepokládejte ihned po použití na hubici zařízení.  
Nepoužívejte zařízení v těsných prostorách.  
Nedotýkejte se ochranného obalu okolo hubice při používání zařízení.  
Nepoužívejte zařízení bez ochranného obalu, může způsobit popáleniny.  
Před opětovným použitím zařízení se vždy ujistěte, že dosáhlo pokojové teploty,  
Nepoužívejte zařízení v opačné poloze, než pro kterou je určeno příliš dlouho.  
Pokud zařízení vydává zvuky, které nejsou běžné, okamžitě přestaňte s prací a zařízení zkontrolujte.  
Zařízení nesmí používat děti.  
Nepoužívejte zařízení při jiném napětí, než je určeno.  
 
Použití:  

1. Zapojte zařízení ke zdroji.  
2. Přesuňte přepínač do polohy “hot air” (horký vzduch).  
3. Jakmile začne z hubice foukat horký vzduch, zařízení je připraveno k použití.  
4. Udržujte zařízení v bezpečné vzdálenosti od ohřívaného povrchu. Všechny povrchy zahřívejte 

rovnoměrně.  
5. Po ukončení nahřívání přesuňte posuvník na možnost “air supply” pro zchlazení zařízení alespoň 

na 3 minuty.  
6. Po uběhnutí času chlazení přesuňte posuvník na možnost “off”, zařízení bude vypnuto.  
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7. Nezapomeňte zařízení odpojit od zdroje.  
8. Ukládejte zařízení na suchém místě.  

 
 
 
Limit použití:  
Nepoužívejte zařízení po delší dobu než 2 hodiny.  
Po tak dlouhém použití nechte zařízení chladit déle než 3 minuty. Až poté zařízení vypněte. Znovu jej 
použijte nejdříve za 30 minut.  
Životnost zařízení je cca 300 hodin.  
 
Využití:  
Smršťování trubic (ujistěte se, že při použití je zařízení alespoň 10-60 mm od smršťovaného objektu. ) 
Odstraňování štítků 
Pečetění smrštovacích obalů 
Nahřívání povrchů pro lehčí manipulaci.  
 
Údržba: 
Před údržbou zařízení vždy odpojte od zdroje.  
Pokud je zařízení špinavé, očistěte jej jemným hadříkem.  
Pro čištění nepoužívejte kovové kartáče, chemikálie atd.  
 
Před použitím pro dodržení bezpečnostních pokynů vždy před použitím zkontrolujte:  
zda zařízení není poškozeno,  
zda není poškozen přívodní kabel,  
zda žádná část zařízení není poškozena nebo zdeformována,  
zda je možné bez problému posouvat přepínač,  

 
zda za provozu zařízení nevydává abnormální zvuky nebo se z něj nekouří. Pokud ano, okamžitě jej 
vypněte a odpojte od zdroje.  
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