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P164 - Horkovzdušná pistole ZD-510 1500W s regulací teploty a displejem 
 
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! 

 
Bezpečnostní instrukce:  
1. Ověřte si, je-li elektrické napájení které máte k dispozici 
kompatibilní s napětím uvedeným na zařízení. 
2. Nepoužívejte, je-li zařízení, elektrický přívod, nebo 
příslušenství (přídavné trysky) poškozeno.  
5. Nepoužívejte pistoli jako fén.  
6. Nefoukejte pistolí přímo do tváře lidí nebo zvířat.  
7. Nepoužívejte v blízkosti vznětlivých materiálů a plynů 
8. Neblokujte proudění horkého vzduchu z pistole  
10. Nepoužívejte pistoli v dešti a v příliš vlhkých prostředích.  
11. Nedotýkejte se pistole během jejího chodu. Je velmi horká a může dojít ke zranění.  
11. Udržujte horkovzdušný výduch čistý a nic do něj nevkládejte 
12. Po použití nechte zařízení vychladnout před čištěním i úklidem.  

 
Parametry:  
Příkon: 1.stupeň: 750W 2.stupeň: 1500W  
Teplota: 100-300˚C 300-650˚C  
Proud vzduchu: max. 450 litrů/min  

 
Obsluha: 
Ujistěte se, že na zařízení nechybí žádná z částí. Zkontrolujte, že zařízení ani jeho součásti nejsou poškozeny.  
Před připojením ke zdroji se ujistěte, že je přepínač v poloze OFF.  
Pro první stupeň je teplota 100-300°C, pro druhý stupeň dosahuje teplota 300-650°C. Stiskem tlačítka + nebo – 
regulujete teplotu.  
Zařízení se automaticky vypne pokud dojde k přehřátí, nebo k jiným nezvyklým událostem.  
Po použití nechte pistoli vychladnout, položte ji hubicí vzhůru. Pro lepší uchycení je k zařízení přidáván stojánek.  

 
Varování:  
Toto zařízení není hračka, udržujte ji mimo dosah dětí.  
Toto zařízení není určeno pro práci osob s tělesným nebo mentálním postižením, nedostatkem zkušeností nebo 
znalostí, pokud nejsou pod dohledem zodpovědné osoby. 

 
Údržba a čištění: 
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. 
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto 
prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  

 
Recyklace: 
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 
životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho 
ochraně!  

 
Záruka: 
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného 
zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.  
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