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Technikai adatok 
Súly 0.65 kg 
Tápfeszültség 220 / 230V 
Frekvencia 50/60 Hz 
Teljesítmény 2000W 
Levegő szállítás 13/19 m/sec2 
Hőmérséklet állítás két fokozatban 300/600 C0 
Hangnyomás szint (Lpa) 70 dB (A) 
Hang teljesítmény (Lwa) 85dB (A) 
Bizonytalanság (K) 2,6 dB(A) 
Kézre ható vibráció 2,7 m/s 



A gép látható részei: 

1 Műanyag burkolat 
2 Három állású kapcsoló 
3 Szellőző nyílás a burkolaton 
4 Duplafalu hővezető cső 
5 Műanyag hő védőcső 
6 Nyél 
7 Kitámasztó (akasztó) drót 
8 Hátsó szellőző burkolat 
9 Kábelvédő gumi 
10 230V-os kábel a dugóval 



Matricák a gépen 

Üzembe helyezés: 

A gép bekapcsolás után szinte azonnal forró levegőt fúj, ezért nagyon óvatosan bánjon vele. A háromállású 
kapcsoló (2), középső (1) állásban 300 L/perc levegőt szállít a motor és 300 C°-on fűt a fűtőszál, ami a (4) 
fúvócső alatt helyezkedik el. Az alsó (2) állásban a motor 600 L/percet szállít és a fűtőszál 600 C°-on fűt a 
fűtőszál. A kikapcsolás a legfelső (0) állásban van. A fúvócső felett, az azt nagyrészt eltakaró és a levegő 
átáramlását biztosító műanyag védőcső (5) az óramutató irányával megegyező irányba eltekerve 
(bajonettzáras) levehető, a megfelelő tisztíthatóság érdekében. A megfelelő működést a levegőztető nyílások 
(3) és a hátsó részen egy belső perforált tárcsa és a (8) légbeszívó szintén perforált záró tárcsa tisztasága
biztosítja. A kábelt (vezetéket) a megtöréstől a (9) kábelvédő gumi óvja meg.

Tisztítás: 

A műanyag géptest a kettős szigetelés része.  A markolaton helyezkedik el a háromállású kapcsoló (2). 
Tisztítás: enyhén nedves tisztítószeres puha ronggyal, oldószer, hígító, benzin használata tilos. Csak a 
hálózatból kihúzott és lehűlt gépet tisztogassa.  

Garancia: 

A gép nem ipari használatra készült. Összességében, szakaszos üzemeléssel, maximálisan napi két órát 
használhatja. Az iparszerű felhasználás a garancia megvonásával jár. Komolyabb nem barkácsolási 
munkákhoz válasszon nagy teljesítményű ipari felhasználásra készült berendezést.



MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK 

Vigyázat!  
Veszély! Hőlégfúvó készülékekkel történő munkavégzéskor a tűz-, robbanás- és áramütés-veszély, valamint 
a személyi sérülések elkerülése érdekében létfontosságú az alábbiakban ismertetett preventív 
munkavédelmi utasítások betartása. A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi 
utasításokat. Tartsa a „Használati utasítást” biztonságos helyen. 

Figyelem! 
Vigyázat! Húzza ki a készülék csatlakozózsinórját a hálózatból, mielőtt felnyitná a készüléket, ezzel ugyanis 
feszültség alatt álló alkatrészek és csatlakozási pontok válnak hozzáférhetővé. 
Tilos a készüléket párás vagy nedves környezetben használni. 
A földelt tárgyak, úgymint csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények érintését kerülni kell. 
Tilos a készüléket fürdőszobában vagy vízfelszín fölött használni. 
A hőlégfúvó készülékek nem rendeltetésszerű használata tűz és robbanásveszélyes. 
Óvakodjon a mérges gázoktól, valamint a robbanás és gyulladás veszélyétől.  
Ahol műanyagok, lakkok és hasonló anyagok feldolgozása folyik, ott mérgező és robbanásveszélyes gázok 
keletkezhetnek. 
A munkavégzés helyét minden esetben alaposan szellőztetni kell. 

Vigyázat! 
A készülék adattábláján feltüntetett névleges feszültség egyezzen meg a hálózati feszültséggel. 
Zárja ki a váratlan beindulás lehetőségét. Nem rendeltetésszerű használat esetén a hőmérsékleti 
végálláskapcsoló lekapcsolja a készülék fűtését. 

Figyelem! 

Lehűlés után a készülék fűtése automatikusan újra bekapcsolódik. 
Ügyeljen arra, hogy a hálózati aljzathoz való csatlakoztatáskor a készülék kapcsolója KI állásban legyen. 
A személyi védelem érdekében használatba vétel előtt erősen ajánlott a készülék maradékáram- 
megszakítóhoz való csatlakoztatása. 

A készüléket felügyelet nélkül működtetni tilos. 

Tilos a készülék használata olyan helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek jelen. Zsaluzatok mögötti, 
mennyezetek fölötti, padlók alatti és üreges falakban lévő térségekben számítani kell gyúlékony anyagok 
jelenlétére. A hőlégfúvó készülékek használata előtt ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e jelen ilyen anyagok. 
Nem látható anyagok is a hő hatása alá kerülhetnek. Tilos a hőlégsugarat hosszabb ideig ugyanarra a 
pontra irányítani. 
Égési sérüléseket okozhat! A forró fűtőelem-burkolat és fúvóka érintése tilos, mivel ezek égési sérüléseket 
okozhatnak. Tilos a készüléket hajszárításra használni. A készülék sokkal jobban felforrósodik, mint a 
hajszárító! 
Tilos a forró légáramot emberek vagy állatok felé fordítani. 
A gyermekeket a készüléktől távol kell tartani. Nem szabad megengedni, hogy mások is megérinthessék 
a készüléket vagy annak csatlakozózsinórját; távol kell őket tartani a munkavégzési területtől. 
Vizsgálja meg a munkavégzés környezetét. Óvja a készüléket a párától és a nedvességtől. 

A munkavégzési terület 

Tartsa tisztán a munkavégzés helyét. A rendetlen környezet és munkapad a sérülések melegágya. 
Laza vagy gyúlékony anyagú ruházat viselése tilos. 
Ne nyújtózzon túlságosan messzire. Mindig jól vesse meg a lábát, és őrizze meg az egyensúlyát. 
Csak a „Használati utasításban” szereplő vagy a gyártó által ajánlott tartozékokat szabad használni. 
A készüléket lefektetve vagy tartósan lefelé irányítva működtetni tilos. 
Ügyeljen arra, hogy a légbeszívó-nyílások és a fúvókaszájnyílás ne legyen eltorlaszolva, ez 
ugyanis szélsőséges hőfelhalmozódáshoz és ezáltal a készülék tönkremeneteléhez vezethet. 
Használat után helyezze a készüléket az állványra, és elcsomagolás előtt hagyja teljesen lehűlni. 



Tartozékok 

A HYUNDAI hőlégfúvó készülékhez az alábbi fajtájú fúvókák vannak mellékelve: 
Ábrák ezen az oldalon.  

A fúvóka cseréjekor hűtse le a készüléket vagy használjon fogót. 
A forró fúvóka érintése veszélyes és tilos. A tűzveszély megelőzése érdekében a készüléket csak éghetetlen 
anyagú felületre szabad letenni. 
A fúvóka a hőcsőre szerelhető fel: ügyelni kell arra, hogy magára a készülékre ne szökhessen ki a forró 
levegő árama (károsodás veszélye miatt). 
Kizárólag a géphez szállított típusú fúvókákat szabad használni, Kivéve, ha egyébként a méret megfelelő, 
Kivéve, ha egyébként a méret megfelelő. A festékkaparó szétszerelt állapotban kerül kiszállításra. 
A leszállított tartozékokról, amennyiben a dobozban nem találhatóak, kérem érdeklődjön a 
viszonteladóinknál! 

KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS 

A készüléket és a légbeszívó-nyílásokat mindig tisztán kell tartani. 
A meghibásodott, vagy sérült készüléket csak erre felhatalmazott javítóműhellyel szabad megjavíttatani, 
melynek címe a használati utasításban megtalálható. vannak mellékelve. 

A készülékre 12 hónap garanciát vállalunk. 
A Szervíz címe: a borítón található 

A doboz tartalma: 

Hőlégfúvó gép 1 db 
Levegőterelő fúvókák 4 db 
Festékkaparó lemez 1 db 
Kaparó nyél, (menetes) 1 db 



Különböző felhasználási területekhez válassza ki a legmegfelelőbb kiegészítőt. 

Beindítás 

Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz. 
Fokozatkapcsoló (0) állásban: A készülék kikapcsolt állapotban van 
Fokozatkapcsoló (1) állásban: A készülék 300°C-ig hevít. Csökkentett légáram: 300 L/perc 
Fokozatkapcsoló (2) állásban: A készülék 600°C-ig hevít. Maximális légáram: 600 L/perc 

ALKALMAZÁSI PÉLDÁK 

Zsugorítás 

Zsugorcsövek zsugorítása különféle kábelszigetelési, tömítési, feszültségmentesítési alkalmazásokhoz 
és mechanikai védelem céljából 
Burkolóanyagoknak és postai csomagok csomagoló anyagának zsugorítása 
Elektromos alkatrészek, pl. kondenzátorok, telepek és csatlakozók zsugorfóliás csomagolása 

Anyagok meleg alakítása 

Akril, PVC és polisztirol árucikkek alakítása 
Csövek, lemezek és profilok alakítása 
Nedves fa alakítása (formába rakás, majd szárítás forró levegővel) 

Festék eltávolítás 

Mindenfajta (akár vastag rétegű) olajfesték és lakk eltávolítása bútorokról és falburkolatokról, 
ereszcsatornákról, karfákról és ablakokról. Addig hevítse a festékréteget, amíg fel nem hólyagosodik, 
majd távolítsa el festékkaparóval vagy drótkefével. Ablakokhoz használjon üvegvédő fúvókát. 
Műgyanta bevonatok és gipszvakolatok eltávolítása forró levegővel és simítólapáttal 

Szárítás 

Színminták, felvitt töltőanyagok, ragasztóanyagok és poliészter gitt szárítása 

Alakítással készített alkatrészek szárítása 

Építőipari illesztések szárítása szigetelő- vagy tömítőanyag befecskendezése előtt 

Ragasztóanyagok 

Nagy felületek enyvezése kontaktragasztóval melegítés 
Ragasztók aktiválása 
Enyvezési folyamatok felgyorsítása kétkomponensű ragasztók kötés idejenek lerövidítésével 
Ragasztóanyaggal rögzített csavaros kötések meglazítása, PVC matricák fellazítása, pl. kereskedelmi     
gépjárműveken és magán személyautókon. 
Peremburkoló bandázsok rögzítése és eltávolítása 

Olvasztás 

Eljegesedett lépcsők, gépkocsiajtó zárak, csomagtartó fedelek, ajtók és vízvezetékcsövek felolvasztása 

Hűtőszekrények és fagyasztók kiolvasztása (a műanyag falakat nem szabad melegíteni, mivel 
ez deformálódáshoz vagy károsodáshoz vezethet) 
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HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat 
a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.  

Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a 
háztartási szemétbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre 
vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe 
való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat 
külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell  
újra felhasználásra leadni.  
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