
� Originalbetriebsanleitung
Heißluftpistole

P Instrukcją oryginalną
Opalarki

T Оригинальное руководство по
эксплуатации
Пистолет горячего воздуха

Q Instrucţiuni de utilizare originale
Pistol cu aer cald

e Оригинално упътване за употреба
Пистолет за горещ въздух

z Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
Πιστόλι θερμού αέρα

Z Orijinal Kullanma Talimatı
Sıcak Hava Tabancası

�

Art.-Nr.: 45.201.84 I.-Nr.: 11014 TC-HA 2000/1
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Tehlike! – yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimatını okuyunuz“

7 cm

Başlık çıkış deliği ile işlenecek iş parçası arasında en az 7 cm aralık bırakılmalıdır, aksi taktirde
oluşan hava yığılması aletin hasar görmesine sebep olabilir.
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� Tehlike!

Yaralanmalar∂ ve maddi hasarlar∂ önlemek için aletler
ile çal∂μ∂rken baz∂ iμ güvenli©i talimatlar∂na riayet
edilecektir. Bu nedenle Kullanma Talimat∂n∂
dikkatlice okuyunuz. ∑çerdi©i bilgilere her zaman
eriμebilmek için Kullanma Talimat∂n∂ iyi bir yerde
saklay∂n∂z. Aleti baμka kiμilere ödünç verdi©inizde bu
Kullanma Talimat∂n∂ da alet ile birlikte verin.
Kullanma Talimat∂nda aç∂klanan bilgiler ve güvenlik
uyar∂lar∂na riayet edilmemesinden kaynaklanan iμ
kazalar∂ veya maddi hasarlardan herhangi bir
sorumluluk üstlenmeyiz.

1. Güvenlik Uyar∂lar∂

∑lgili güvenlik uyar∂lar∂ ekteki kullanma kitapç∂©∂nda
aç∂klanm∂μt∂r.

� Tehlike!

Tüm güvenlik bilgileri ve talimatları okuyunuz.
Güvenlik bilgileri ve talimatlarda belirtilen direktiflere
aykırı hareket edilmesi sonucunda elektrik çarpması,
yangın ve/veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.
Gelecekte kullanmak üzere tüm güvenlik bilgileri
ve talimatları saklayın.

Ek güvenlik uyarıları:
� Elektrik kablosunun fiμini prize takmadan önce

Aç∂k/Kapal∂ μalterinin orta pozisyonda olup
olmad∂©∂n∂ kontrol ediniz.

� Cihaz∂n baμl∂©∂ 600° C’ye kadar ∂s∂n∂r. Dikkat
Yanma Tehlikesi! Çal∂μ∂rken eldiven ve gözlük
tak∂n. Alet çal∂μ∂rken baμl∂©a dokunmak
yasakt∂r.

� S∂cak hava tabancas∂n∂ saklamadan önce
tabancan∂n tamamen so©umas∂n∂ bekleyin.

� Aleti kesinlikle ya©mur veya rutubete maruz
b∂rakmay∂n. Aleti kuru bir yerde saklay∂n.

� Aleti daima gözetim alt∂nda tutun. Aleti
çocuklardan uzak tutun.

� S∂cak hava ak∂m∂n∂ kesinlikle insanlara ve
hayvanlara tutmay∂n. Aletin giysi ve saçlar∂n
kurutulmas∂nda kullan∂lmas∂ kesinlikle
yasakt∂r. S∂cak hava tabancas∂n∂n ayr∂ca fön
olarak da kullan∂lmas∂ yasakt∂r.

� Aletin kolay alev alabilen ve patlay∂c∂ maddelerin
yak∂n∂nda kullan∂lmas∂ yasakt∂r.

� Hava ç∂k∂μ∂n∂ t∂kayarak veya kapatarak s∂cak
hava ç∂k∂μ∂n∂ kesinlikle engellemeye çal∂μmay∂n.

� Sadece üretici firman∂n orijinal aksesuar ve
yedek parçalar∂n∂ kullan∂n.

� Dar elbise giyin ve tak∂ takmay∂n. Kaymayan iμ
ayakkab∂lar∂ giyin ve uzun saçlar∂n∂z oldu©unda
saç a©∂ tak∂n. Çal∂μma esnas∂nda güvenli

durmaya dikkat edin.
� Aleti kesinlikle ∂slak ortamda veya yüksek

rutubetli yerlerde (örne©in banyo, sauna, vs.)
kullanmay∂n.

� S∂cak hava tabancas∂n∂ kullanmadan önce
çal∂μma yerinizde kolay alev alabilir malzeme
veya madde olup olmad∂©∂n∂ kontrol edin.

� S∂cak hava tabancas∂n∂ kesinlikle kablosundan
tutarak taμ∂may∂n.

� Asgari kablo kesiti 1,5 mm2 olan uzatma
kablolar∂n∂ kullan∂n.

� Onar∂m çal∂μmalar∂ (örne©in elektrik kablosunun
de©iμtirilmesi) sadece uzman elektrik personeli
taraf∂ndan yap∂lacakt∂r.

� Kimyasal temizleyici ve solvent malzemelerini
s∂cak hava tabancas∂ ile birlikte kullanmay∂n.

� Baμl∂k kirlendi©inde temizleyin.
� Hava giriμ ve ç∂k∂μlar∂n∂n daima temiz olmas∂na

ve pislik bulunmamas∂na dikkat edin.
� Boya malzemelerinin temizlenmesinde ve plastik

malzemelerin iμlenmesinde sa©l∂©a zarar veren
ve/veya zehirli gazlar∂n yay∂labilece©ini göz
önünde bulundurun. Ev içinde yapaca©∂n∂z
çal∂μmalarda daima iyi bir havaland∂rma
sa©lay∂n.

� S∂cak havay∂ kesinlikle direkt pencere veya di©er
cam yüzeylerine yöneltmeyin.

� Bu cihazın kısıtlı fiziksel, sensörik veya zihinsel
özelliklere kişiler veya tecrübesiz ve/veya gerekli
bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil)
tarafından kullanılması yasaktır. Bu kişilerin ancak,
kendi güvenlikleri için tayin edilmiş görevliler
tarafından gözetim altında tutulduğunda veya bu
kişiler tarafından cihazı nasıl kullanacaklarına dair
bilgi verildiğinde cihazı kullanmalarına izin
verilmiştir. Cihaz ile oynamalarını önlemek için
çocuklar cihazı kullanırken gözetim altında
tutulmalıdır.

� Alet dikkatli bir şekilde kullanılmadığında yangın
oluşabilir.

� Aletler yanıcı maddelerin yakınında
çalıştırıldığında dikkatli olun. Aleti uzun süre aynı
noktaya tutmayın.

� Aleti patlayıcı bir ortamda kullanmayın.
� Alet tarafından yayılan ısı çalışılan altında gizli

olan yanıcı malzemelere yönlendirilebilir.
� Aleti kullandıktan sonra sehpasının üzerine koyun,

soğumasını bekleyin ve sonra kutusunun içine
koyun.

� Alet çalıştığı sürece kontrol altında tutulmalıdır.
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2. Cihaz açıklaması ve sevkiyatın

içeriği (Şekil 1/2):

1 Başlık
2 3 Kademeli Açık/Kapalı şalteri
3 Halka
4 Redüksiyon başlığı
5 Geniş ağızlı başlık

� Ambalajı açın ve aleti dikkatlice ambalajın içinden
çıkarın.

� Ambalaj malzemelerini ve ambalaj ve transport
emniyetlerini sökün (bulunması halinde).

� Ambalaj içindeki parçaların eksik olup olmadığını
kontrol edin.

� Alet ve aksesuar parçalarının transport esnasında
hasar görüp görmediğini kontrol edin.

� Garanti süresi doluncaya kadar mümkün
olduğunda ambalaj malzemelerini saklayın.

Tehlike!
Alet ve ambalaj malzemeleri oyuncak değildir!
Çocukların plastik poşet, folyo ve küçük parçalar
ile oynaması yasaktır! Çocukların küçük
parçaları yutma ve poşetler nedeniyle boğulma
tehlikesi vardır!

� Orijinal Kullanma Talimatı 
� Güvenlik Uyarıları 

3. Kullanım amacına uygun kullanım

Sıcak hava tabancası büzülme hortumlarının
ısıtılması, boyaların temizlenmesi ve plastik
malzemelerinin kaynaklanması ve
formlandırılmasında kullanılır.

Makine yalnızca kullanım amacına göre kullanılacaktır.
Kullanım amacının dışındaki tüm kullanımlar
makinenin kullanılması için uygun değildir. Bu tür
kullanım amacı dışındaki kullanımlardan kaynaklanan
hasar ve yaralanmalarda, yalnızca kullanıcı/işletici
sorumlu olup üretici firma sorumlu tutulamaz.

Lütfen cihazlarımızın ticari, zanaatkarlar veya
endüstriyel kullanım için uygun olmadığını ve bu
kullanımlar için tasarlanmadığını dikkate alın. Aletin
ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel veya benzer
kullanımlarda kullanılmasından kaynaklanan hasarlar
garanti kapsamına dahil değildir.

4. Teknik özellkler

Şebeke gerilimi: 230/240 V~ 50 Hz
Güç: 2000 W
Sıcaklık: 350°C / Kademe 1

550°C / Kademe 2
Hava miktarı: 300 lt./dakika / Kademe 1

500 lt./dakika / Kademe 2
Koruma sınıfı: II / �
Ağırlık: 0,7 kg  

5. Çalıştırmadan önce

Makineyi elektrik şebekesine bağlamadan önce
makinenin tip etiketi üzerinde belirtilen değerlerin
elektrik şebekesi değerleri ile aynı olup olmadığını
kontrol edin.

6. Çalıştırma

Dikkat!
İlk kullanmadan sonra aletten bir miktar duman
çıkabilir. Fakat bu durum normaldir.

6.1 3 Kademeli Açık/Kapalı şalteri (Şekil 3)
İstenilen çalışma sıcaklığı ve hava miktarını
Açık/Kapalı şalteri (2) ile seçin.

Sıcak hava tabancasının çalışma sıcaklığına çok
kısa bir zaman içinde erişilir.

Şalter pozisyonu 1:
1.kademe – 350°C / 300 litre/dakika

Orta pozisyon:
Cihaz kapalıdır.

Şalter pozisyonu 2:
2. kademe - 550°C / 500 litre/dakika

6.2 S∂cak hava tabancas∂n∂n olas∂ kullan∂m
alanlar∂:

� Boyalar∂n temizlenmesi. Dikkat: Boya
malzemelerinin temizlenmesinde sa©l∂©a zarar
veren ve/veya zehirli gazlar∂n yay∂labilece©ini
göz önünde bulundurun. Daima yeterli bir
havaland∂rma sa©lay∂n.

� Etiket, ç∂kartmalar ve dekorasyon malzemelerinin
temizlenmesi.

� Pasl∂ veya s∂k∂μm∂μ somun ve metal civatalar∂n
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gevμetilmesi.

� Donmuμ kap∂, kap∂ kilidi, vs. çözülmesi. Dikkat:
Plastik malzeme veya plastik borular∂
çözmeyin.

� Ahμap malzemeleri boyamadan önce ahμap
damarlar∂n∂ yakarak ön plana ç∂karma.

� PVC ambalaj folyolar∂ ve izolasyon hortumlar∂n
büzülmesi.

� Kayak tak∂mlar∂n∂ vakslama ve vakslar∂
temizleme. 

Dikkat: Yüksek ∂s∂ oluμumu yang∂n ve patlama
tehlikesine yol açar! Çal∂μma yerinin iyi μekilde
havaland∂r∂lmas∂n∂ sa©lay∂n. Oluμan gaz ve
buharlar sa©l∂©a zararl∂d∂r ve/veya zehirlidir.

6.3 Uygun başlıkların seçimi:
� Geniş ağızlı başlık (5) küçük yüzeylerde yapılan

çalışmalarda hava akışının düzenli olarak
dağılımını sağlar

� Redüksiyon başlığı (4) köşelerde ve lehimleme
çalışmalarında, ısı akışının hedeflenen yere
yönlendirilmesini sağlar

7. Elektrik kablosunun değiştirilmesi

Tehlike!
Bu aletin elektrik kablosu hasar gördüğünde
oluşabilecek herhangi bir tehlikenin önlenmesi için
kablo, üretici firma veya yetkili servis veya uzman bir
personel tarafından değiştirilecektir.

8. Temizleme, Bak∂m ve Yedek Parça 
Sipariμi

Tehlike!
Temizleme çal∂μmas∂na baμlamadan önce fiμi
prizden ç∂kar∂n.

8.1 Temizleme
� Koruma donan∂mlar∂, hava delikleri ve motor 

gövdesini mümkün oldu©unca toz ve kirden
temiz tutun. Aleti temiz bir bez ile silin veya
düμük bas∂nçl∂ hava ile üfleyerek temizleyin.

� Aleti her kullanmadan sonra temizlemenizi
tavsiye ederiz.

� Aleti düzenli olarak nemli bir bez ve biraz s∂v∂ 
sabun ile temizleyin. Temizleme iμleminde 
deterjan veya solvent kullanmay∂n, zira bu 
temizleme maddeleri aletin plastik malzemelerine
zarar verir. Aletin içine su girmemesine dikkat 
edin.

8.2 Bak∂m
Cihaz∂n içinde baμka bak∂m∂ yap∂lacak parça 
bulunmaz.

8.3 Yedek parça sipariμi:
Yedek parça sipariμinde aμa©∂da aç∂klanan bilgiler
verilecektir:
� Cihaz tipi
� Cihaz∂n parça numaras∂
� Cihaz∂n kod numaras∂
� ∑stenilen yedek parçan∂n yedek parça numaras∂
Güncel fiyatlar ve bilgiler internette
www.isc-gmbh.info sayfas∂nda görülebilir.

9. Bertaraf etme ve geri kazan∂m

Nakliye esnas∂nda hasar görmesini önlemek için alet
özel bir ambalaj içinde gönderilir. Bu ambalaj
hammadde olup tekrar kullan∂labilir veya geri
kazan∂m prosesinde iμlenerek hammaddeye
dönüμtürülebilir.
Nakliye ve aksesuarlar∂ örne©in metal ve plastik gibi
çeμitli malzemelerden meydana gelir. Ar∂zal∂
parçalar∂ özel at∂k bertaraf etme sistemine verin. Bu
sistemin nerede oldu©unu bayinizden veya yerel
yönetimlerden ö©renebilirsiniz!

10. Depolama

Alet ve aksesuar parçalarını karanlık, kuru ve dona
karşı korunmuş ve çocukların erişemeyeceği bir yerde
saklayın. Optimal depolama sıcaklığı 5 ve 30 ˚C
arasındadır. Elektrikli aleti orijinal ambalajı içinde
saklayın.
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