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Указания за безопасна работа с 

Пистолет за горещ въздух  

/ Wert 1925 /, 1500W 

Прочетете внимателно всички 

указания и инструкции за безопасност. 

Пропуски при спазването на 

инструкциите за безопасност и 

указанията за работа могат да имат за 

последствие токов удар, пожар и/или 

тежки травми. 

Съхранявайте тези указания на 

сигурно място. 

Този вентилатор за горещ въздух не 

е предназначен за ползване от деца и 

лица с ограничени физически, сензорни 

или душевни възможности или без 

достатъчно опит.  

Този вентилатор за горещ въздух 

може да се използва от деца от 8-

годишна възраст и лица с ограничени 

физически, сензорни или душевни 

възможности или без достатъчно опит, 

ако са под непосредствен надзор от 

лица, отговорни за безопасността им, 

или ако са били обучени за сигурна 

работа с вентилатора за горещ въздух и 

разбират свързаните с това опасности. В 

противен случай има опасност от 

погрешно използване и наранявания. 

Следете деца при ползване, 

почистване и поддържане. Така се 

предотвратява опасността деца да 

играят с вентилатора за горещ въздух. 

Работете внимателно с пистолета за 

горещ въздух. Пистолетът за горещ 

въздух генерира силна топлина, която 

води до увеличена опасност от пожар и 

експлозия. 

Бъдете особено внимателни, ако 

работите в близост до запалими 

материали. Горещата струя въздух, 

респ. горещата дюза могат да 

възпламенят праха или газовете. 

Не работете с пистолета за горещ 

въздух в среда с повишена опасност от 

експлозия. 

Не насочвайте горещата струя 

въздух за по-дълго време към едно и 

също място.  

Леснозапалимите газове могат 

напр. да се образуват при обработка на 

пластмаси, бои, лакове или подобни 

материали. 

Обърнете внимание на това, че 

топлината се предава към покритите 

запалими материали и може да ги 

възпламени. 

След употреба поставяйте 

пистолета за горещ въздух в мястото за 

поставяне и го оставяйте да се охлади 

напълно преди да го опаковате. 

Горещата дюза може да причини щети. 

Не оставяйте деца при включения 

пистолет за горещ въздух без надзор. 

Когато не използвате пистолета за 

горещ въздух, го съхранявайте на 

недостъпно за деца място. Не 

допускайте с пистолета за горещ въздух 

да работят лица, които не са запознати с 

него. Когато са в ръцете на неопитни 

потребители, пистолетите с горещ 

въздух могат да бъдат изключително 

опасни. 

Предпазвайте пистолета за горещ 

въздух от дъжд и овлажняване.  

Проникването на вода в пистолета за 

горещ въздух повишава опасността от 

токов удар. 

Не използвайте захранващия кабел 

за цели, за които той не е предвиден, 

напр. за да носите пистолета за горещ 

въздух за кабела или да извадите 

щепсела от контакта. Дръжте кабела 

далеч от топлина или масло. Повредени 

или усукани кабели увеличават риска от 

токов удар. 
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Носете винаги предпазни очила. 

Предпазните очила намаляват риска от 

наранявания. 

Преди да извършвате настройки по 

електроинструмента, да заменяте 

работни инструменти и когато оставяте 

пистолета за горещ въздух, изваждайте 

щепсела от контакта. Тази предпазна 

мярка предотвратява неволното 

включване на пистолета за горещ 

въздух. 

Проверявайте преди всяка 

употреба пистолета за горещ въздух, 

кабела и щепсела. Не ползвайте 

пистолета за горещ въздух, ако 

установите повреди. 

Не се опитвайте сами да отваряте 

пистолета за горещ въздух; допускайте 

ремонти да бъдат извършвани само от 

квалифицирани техници и само с 

използване на оригинални резервни 

части. Повредени пистолет за горещ 

въздух, кабели и щепсели увеличават 

риска от токов удар. 

Проветрявайте добре своето 

работно място. Възникващите при 

работа газове и пари често пъти са 

вредни за здравето. 

Носете предпазни ръкавици и не 

докосвайте горещата дюза. Има 

опасност от изгаряне. 

Не насочвайте струята въздух към 

хора или животни. 

Не използвайте пистолета за горещ 

въздух като сешоар. Излизащата струя 

въздух е значително по-гореща от тази 

на сешоара. 

Внимавайте в пистолета за горещ 

въздух да не попаднат чужди тела. 

Разстоянието на дюзата до 

обработвания детайл зависи от 

обработвания материал (метал, 

пластмаса и т.н.) и обработката, която 

възнамерявате да правите.  

Винаги първо направете проба за 

настройване на дебита и 

температурата. 

Ако се налага използването на 

пистолета за горещ въздух във влажна 

среда, използвайте автоматичен 

предпазен изключвател. Използването 

на предпазен прекъсвач за утечни 

токове намалява опасността от 

възникване на токов удар. 

Не използвайте пистолета за горещ 

въздух, когато захранващият кабел е 

повреден. Ако по време на работа 

кабелът бъде повреден, не го 

допирайте; незабавно изключете 

щепсела от контакта. Повредени 

захранващи кабели увеличават риска от 

токов удар. 

Предназначение 

Пистолетът за горещ въздух е 

предназначен за деформиране и 

заваряване на пластмаси, отстраняване 

на лакови покрития и за нагряване на 

термосвиваем шлаух. Той също е 

подходящ за спояване и калайдисване, 

отделяне на залепени съединения и за 

разтопяване на водопроводи. 

Пистолетът за горещ въздух е 

предназначен само за ръчно 

контролирано водене. 

Дюза 

Топлинна защита, сваляща се  

Повърхност за поставяне 

Пусков прекъсвач и степени на мощност 

Плоска дюза 

Предпазна дюза за стъкло 

Дюза за ъгли 

Рефлекторна дюза 
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Заваръчна тел 

Заваръчна поставка 

Редуцираща дюза 

Термошлаух 

Описаните допълнителни 

приспособления не са включени в 

стандартната окомплектовка на уреда. 

Изчерпателен списък на допълнителните 

приспособления можете да намерите 

съответно в каталога ни за допълнителни 

приспособления. 

Технически данни 

Пистолет за горещ въздух WERT 1925 

Номинална консумирана мощност 

1500W 

Количество въздух l/min   I=240, II=480 

Температура на изхода на дюзата 

I=300°C, II=500 °C  

макс. разрешена температура на 

околната среда при работа +40 °C  

Клас на защита /Ⅱ /Ⅱ 

максимален възможен разход на мощност 

при 20 °C температура на околната среда 

Данните важат за номинално 

напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи 

се напрежения и при специфични за 

отделни страни изпълнения тези данни 

могат да варират. 

Информация за излъчван шум и вибрации 

Равнището на звуковото налягане на 

пистолета за горещ въздух обикновено е 

по‑малко от 70 dB(A). 

Работа 

Пускане в експлоатация 

Съобразявайте се с напрежението на 

захранващата мрежа!  

Напрежението на захранващата 

мрежа трябва да съответства на 

данните, изписани на табелката на 

пистолета за горещ въздух. 

Образуване на дим при първото 

въвеждане в експлоатация 

Фабрично металните повърхности са 

защитени с антикорозионно покритие.  

Този защитен слой се изпарява при 

първото въвеждане в експлоатация. 

Поради производствения процес 

пистолетът за горещ въздух може да има 

оцветявания по дюзата. 

При това не става дума за повреди, 

функцията на пистолета за горещ въздух 

не се засяга. 

Включване 

Преместете пусковия прекъсвач  

надолу (I/ II) 

Изключване 

Преместете пусковия прекъсвач на 

горе в положение 0. 

Оставете пистолета за горещ въздух 

след по-дълга работа с висока 

температура да се охлади.  

С пусковия прекъсвач можете да 

регулирате количеството въздух на две 

различни степени: 

 

Степен Позиция на превключвателя 

l/min °C 

Работна степен I - ~300°C 

Работна степен II ~500°C 

Данните важат за номинално 

напрежение [U] от 230 V. При 

отклоняващи се напрежения и при 

специфични за отделни страни 

изпълнения тези данни могат да 

варират. 
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Указания за работа 

Преди извършване на каквито и да 

е дейности по пистолета за горещ 

въздух изключвайте щепсела от 

захранващата мрежа. 

 

Указание:  

Не приближавайте дюзата твърде 

близо до обработвания детайл.  

Възникващият въздушен 

натискможе да доведе до прегряване 

на пистолета за горещ въздух. 

Демонтиране на топлинния 

предпазител 

 Внимавайте, дюзата е гореща! При 

работа без топлинния предпазител се 

увеличава опасността от изгаряне. 

За сваляне, респ. поставяне на 

топлинната защита изключете пистолета 

за горещ въздух и го оставете да се 

охлади. 

Оставяне на пистолета за горещ въздух 

Оставяйте пистолета за горещ въздух 

върху повърхностите за поставяне, за да 

се охлажда или за да можете свободно 

да работите с две ръце. 

  Работете с оставен пистолет за 

горещ въздух особено вниматело! 

Можете да се изгорите от горещата дюза 

или от горещия въздушен поток. 

Позиционирайте пистолета за 

горещ въздух върху равна, стабилна 

повърхност. Уверете се, че не може да 

се преобърне. Подсигурете кабела 

извън Вашата зона на работа така, че 

пистолетът за горещ въздух да не може 

да се обърне или изтегли. 

Изключвайте пистолета за горещ 

въздух при по-дълго време без 

употреба и изтегляйте щепсела. 

Разстоянието на дюзата до 

обработвания детайл зависи от 

обработвания материал (метал, 

пластмаса и т.н.) и обработката, която 

възнамерявате да правите. 

Оптималната температура за 

съответното приложение може да се 

установи чрез практически опити. 

Винаги първо направете проба за 

настройване на дебита и температурата. 

Започнете с по-голямо разстояние и по-

ниска степен на мощност. Адаптирайте 

разстоянието и степента на мощност 

според нуждите. 

Ако не сте сигурни, какъв материал 

обработвате или какво ще е действието 

на горещия въздух върху материала, 

пробвайте действието на покрито място. 

При всички приведени приложения, 

освен премахване на лак от дограма на 

прозорци можете да работите без 

допълнителни приспособления. Все пак, 

използването на посочените 

допълнителни приспособления 

улеснява работата и повишава 

качеството. 

За този пистолет за горещ въздух 

можете да използвате всички дюзи, 

които са на разположение. 

Предпазливост при смяна на 

дюзите! Не докосвайте горещата дюза. 

Оставете пистолета за горещ въздух да 

се охлади и при смяна носете предпазна 

ръкавица. Можете да се изгорите от 

горещата дюза. 

Отстраняване на лаково покритие/ 

разделяне на залепени детайли  

Поставете плоската дюза 

(принадлежност). За кратко размекнете 

лака с горещ въздух и го отстранете с 

чиста шпатула. Дългото въздействие на 

топлината изгаря лака и усложнява 

отстраняването. 
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Много лепила се размекват от 

топлината. При загрято лепило можете 

да разделяте свързвания или да 

отстранявате излишното лепило. 

Премахване на лак от дограма на 

прозорци 

Непременно използвайте 

предпазната дюза за стъкло 

(принадлежност). Съществува опасност 

от счупване на стъклото. 

По профилни повърхности можете 

да отстраните лаковото покритие с 

шпакла с подходяща форма или с мека 

телена четка. 

Размразяване на водопроводи  

Преди да започнете работа, се 

уверете, че тръбите действително са за 

вода. Често водопроводните тръби 

външно не се различават от 

газопроводните. В никакъв случай не се 

допуска нагряването на газопроводни 

тръби. 

Поставете ъгловата дюза. Загрейте 

замразените места за предпочитане от 

изтичането по посока на влизането. 

За да не допуснете повреждане на 

тръбопровода, бъдете особено 

внимателни при нагряване на 

пластмасови тръби и зоните им на 

съединяване. 

Деформиране на пластмасови тръби  

Поставете рефлекторната дюза  

Напълнете пластмасовите тръби с 

пясък и ги затворете от двете страни, за 

да предотвратите огъването на тръбата. 

Загрейте тръбата внимателно и 

равномерно чрез странично 

преместване напред и назад. 

Свиване  

Поставете рефлекторната дюза  

Изберете диаметъра на 

термошлауха  (принадлежност) според 

обработвания детайл. Загрейте 

термошлауха равномерно дакато не 

прилепне плътно върху детайла. 

Поддържане и сервиз 

Поддържане и почистване 

Преди извършване на каквито и да 

е дейности по пистолета за горещ 

въздух изключвайте щепсела от 

захранващата мрежа. 

За да работите качествено и безопасно, 

поддържайте пистолета за горещ 

въздух и вентилационните му отвори 

чисти. 

Когато е необходима замяна на 

захранващия кабел, тя трябва да се 

извърши в оторизиран сервиз за 

електроинструменти, за да се запази 

нивото на безопасност на 

електроинструмента. 

Клиентска служба и консултация 

относно употребата 

Сервизът ще отговори на въпросите 

Ви относно ремонти и поддръжка на 

закупения от Вас продукт, както и 

относно резервни части.  

Сервиз СУН България ЕООД 

Димитровградско шосе, база СУН 

България 

6300 Хасково 

Тел.: +359(38) 586 586 

Email:  

info@suneuropa.com 

www.suneuropa.com 
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Бракуване 

Пистолетът за горещ въздух, 

принадлежностите и опаковките трябва 

да бъдат подложени на екологична 

преработка за усвояване на 

съдържащите се в тях суровини. Не 

изхвърляйте пистолета за горещ въздух 

при битовите отпадъци! Само за страни 

от ЕС: Съгласно Европейска директива 

2012/19/EС относно отпадъци от 

електрическо и електронно оборудване 

и утвърждаването й от националното 

законодателство зарядни устройства, 

които не могат да се използват повече, 

трябва да се събират отделно и да бъдат 

предавани за оползотворяване на 

съдържащите се в тях суровини. 


