
LLEEIISSTTEERR  HHoott--JJeett  ««SS»»
hhoorrkkoovvzzdduuƒƒnnéé  ddmmyycchhaaddlloo

Pœed uvedením do provozu pœeªíst pozorn§ návod k obsluze
a uschovat ho aby byl stále k dispozici.

• PPáájjeenníí  aa  ooddlleettoovváávváánníí SMD souªástí a drátæ.

• SSvvaaœœoovváánníí termoplastick¥ch um§l¥ch hmot jako¢ i jednotliv¥ch elastopla-
stæ a bitumenov¥ch elastomeræ ve form§ desek, trubek, profilæ, izolaªních
pásæ, vrstven¥ch tkanin, fólií, p§n, obkladæ a pásæ. Lze pou¢ít následující
postupy: svaœování pœeplátováním, s pou¢itím tavn¥ch drátæ a páskæ,
natavení souªástí.

• SSmmrrƒƒ††oovváánníí teplem ƒmrƒtiteln¥ch hadic, fólií, bandá¢í, pájen¥ch spojek a
tvarov¥ch souªástí.

• AAkkttiivvoovváánníí  //  rroozzppoouuƒƒtt§§nníí lepidel a tavn¥ch lepidel bez rozpouƒt§del.

• VVyyssoouuƒƒeenníí vodou navlhªen¥ch povrchæ.

CCSS NÁVOD K OBSLUZE
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NNaapp§§ttíí VV~~
PPœœííkkoonn WW
TTeepplloottaa °°CC
MMnnoo¢¢ssttvvíí  vvzzdduucchhuu ll//mmiinn..
TTllaakk mmbbaarr
HHlluukk ddBB  ((AA))
HHmmoottnnoosstt  gg
RRoozzmm§§rryy mmmm

100, 120, 230, pro 50/60 Hz
460, 460, 460
20 – 600, plynule regulovatelná
20 – 80,  plynule regulovatelné
max. 16
59
375 bez kabelu, 580 s 3m kabelem
235 x 70, dr¢sadlo Ø 40

Pœístroj má certifikát CCCCAA (CENELEC Certification Agreement).
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Elektrická bezpeªnost: dvojitá izolace

Pœipojovací
nap§tí nelze

pœepínat

ZZKKUU‡‡EEBBNN¡¡  ZZNNAA··KKYY

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  ÚÚDDAAJJEE

NNeebbeezzppeeªªíí  ¢¢iivvoottaa pœi otevœení krytu pœístroje, nebot’ªásti
pod nap§tím a pœívody jsou nezakryté. Pœed otevœením
pœístroje vytáhnout zástrªku ze zásuvky

NNeebbeezzppeeªªíí  oohhnn§§  aa  vv¥¥bbuucchhuu pœi nesprávném pou¢ívání
horkovzduƒného pœístroje.

Pœístroj nesmí b¥t v provozu bbeezz  ddoozzoorruu..

FFII  --  vvyyppiinnaaªª  nnaaddpprroouuddoovvéé  oocchhrraannyy  -- pœi pou¢ití pœístroje
na stavb§ je nezbytn§ nutné z dævodu ochrany obsluhy.

JJmmeennoovviittéé  nnaapp§§ttíí,, které je uvedeno na typovém ƒtítku
pœístroje musí souhlasit se sít’ov¥m nap§tím.

NNeebbeezzppeeªªíí  ppooppáálleenníí!!  Nedot¥kat se ohœívací trubky a
trysky v horkém stavu. Proud horkého vzduchu
nesm§rovat na osoby nebo zvíœata.

Pœístroj chránit pœed vvllhhkkoossttíí  aa  mmookkrreemm

FFII

223300

440000

VVŸŸSSTTRRAAHHAA

OOPPAATTRRNN‰‰



PPooppiiss  ppœœííssttrroojjee

1. Sít’ov¥ kabel
2. Sít’ov¥ vypinaª
3. Potenciometr pro 

nastavení teploty
4. Potenciometr pro 

nastavení mno¢ství vzduchu
5. Vzduchov¥ filtr
6. Dr¢adlo

7. Pry¢ová op§ra
8. Ohœívací trubka
9. Tryska

10. Objímka se ƒroubem pro 
upevn§ní trysky

11. ESD - pœipojovací knoflík
12. Stojánek pœístroje (otoªn¥

a násuvn¥)

PPœœíípprraavvaa  kk  pprroovvoozzuu
• Podle potœeby namontovat pœísluƒnou ttrryysskkuu  ((99)).
• Pœístroj pœipojit na elektrickou sít’.
• Mno¢ství vzduchu je plynule nastavitelné ªern¥m ppootteenncciioommeettrreemm  ((44)).
• Teplota horkého vzduchu je plynule nastavitelná ªerven¥m ppootteenncciioommeettrreemm  ((33)).
• V pœípad§ potœeby uzemnit pœístroj pomocí knoflíku ESD.
• Zapnout ssíítt’’oovv¥¥  vvyyppiinnaaªª  ((22)) a cca 5 minut nahœívat.

PPrroovvoozz
• Firma LEISTER nabízí bezplatné kurzy pro uvedené oblasti pou¢ití (viz strana 1).

VV¥¥mm§§nnaa  ttrryysseekk
• Pœi v¥m§n§ trysek ochladit pœístroj nebo pracovat jen s kombikleƒt§mi.
• Nedot¥kat se horké ttrryysskkyy  ((1100)) a odkládat ji bezpodmíneªn§ na nehoœlavou

podlo¢ku, nebot’ je nebezpeªí ohn§.
• Trysky se nechají lehce nasunout na ku¢elovou oohhœœíívvaaccíí  ttrruubbkkuu  ((88)) a nakonec jsou

zajiƒt§ny uta¢ením ƒroubu oobbjjíímmkkyy  ((1100)).
• Sm§jí se pou¢ívat jen trysky LEISTER.
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• Smí se pou¢ívat jen pœísluƒenství LEISTER.

• VVzzdduucchhoovv¥¥  ffiillttrr  ((55)) náœadí je nutno pœi zneªist§ní vyªistit ƒt§tcem.

• SSvvaaœœoovvaaccíí  ttrryysskkuu  ((99)) ªistit drát§n¥m kartáªem.

• V servisu nechat zkontrolovat po cca 700 provozních hodinách stav uhlíkæ
motoru.

• Opravy se musí nechat provád§t v¥luªn§ v aauuttoorriizzoovvaann¥¥cchh  sseerrvviissnníícchh  ssttœœeeddii--
ssccíícchh  ffiirrmmyy  LLEEIISSTTEERR. Tato stœediska poskytují odbornou a spolehlivou oopprraa--
vváárreennsskkoouu  sslluu¢¢bbuu za pou¢tí originálních náhradních dílæ podle elektrick¥ch
schémat a kusovníkæ bb§§hheemm  2244 hhooddiinn.

• Ruªení a odpov§dnost za kvalitu pœístroje je provád§no dle popisu na
pœilo¢eném záruªním listu resp. dle doposud platn¥ch obchodních a
dodacích podmínek.

• Firma Leister odmítá záruku na pœístroje, které nejsou v originálním stavu. Pœí-
stroje nesmí b¥t v ¢ádném pœípad§ upravovány pœípadn§ pozm§ňovány.

TTeecchhnniicckkéé  zzmm§§nnyy  jjssoouu  vvyyhhrraazzeennyy..

VVááƒƒ  aauuttoorriizzoovvaann¥¥  sseerrvviiss::

ZZÁÁRRUUKKAA  AA  RRUU··EENN¡¡

SSEERRVVIISS  AA  OOPPRRAAVVYY

ÚÚDDRRÍÍBBAA

PPŒŒ¡¡SSLLUU‡‡EENNSSTTVV¡¡
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