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A tűz vagy robbanás, áramütés és személyi sérülés kockázatának 
csökkentése érdekében olvassa el és vegye figyelembe a jelen 
kézikönyv valamennyi utasítását� Sajátítsa el a készülék helyes 
használatát és kezelőszervek működtetését�

Olyan vészhelyzetre utal, mely a szükséges óvintézkedések 
elmaradása esetén halált vagy komoly sérülést okozhat�

VESZÉLY: MÉREG
Festékeltávolításkor legyen nagyon óvatos. A lekapart festék, 
maradványok és gőzök ólmot tartalmazhatnak, amely mérgező. Az 
1950 előtt készített festési munkák vélhetően tartalmaznak ólmot. Az 
1977 előtt gyártott festékek ólmot tartalmazhatnak. A már felületre 
felvitt festékből az ólom a kézen, majd a szájon át a szervezetbe 
kerülhet. Még a csekély mértékű ólommérgezés is maradandó agy- és 
idegrendszeri károsodást okozhat. A kisgyermekekre és a magzatokra 
különösen veszélyes az ólommérgezés.
Mielőtt bármilyen festékeltávolítási eljárásba belefog, állapítsa 
meg, hogy az eltávolítandó festék tartalmaz-e ólmot.  Ezt a helyi 
közegészségügyi hivatal vagy az eltávolítandó festék ólomtartalmának 
megállapítására alkalmas festékelemző berendezést használó 
szakember tudja megtenni. Az ólomalapú festékeket csak szakember 
távolíthatja el, hőlégfúvóval nem szabad eltávolítani.
MEGELŐZÉS:
A munkadarabokat vigye kültérbe, esőtől védett helyre. Ha ez nem 
lehetséges, gondoskodjon a munkaterület megfelelő szellőzéséről. 
Nyissa ki az ablakokat, és az egyikbe helyezzen el egy elszívó 
ventilátort. Ügyeljen arra, hogy a ventilátor a levegőt bentről kifelé 
fújja.
• Távolítsa el vagy takarja le a szőnyegeket, a bútorzatot, a ruhákat, a 

konyhai eszközöket és a légvezetékeket.
• A munkaterületen helyezzen el takarófóliákat, hogy a lekapart 

festék ezekre essen. Viseljen védőruházatot, pl. egy extra réteg 
ruhát, kezeslábast és sapkát.

• Egyszerre csak egy helyiségben dolgozzon. A bútorzatot el kell 

távolítani, vagy a helyiség közepére összetolva le kell takarni. A 
munkaterületeket el kell különíteni a helyiség többi részétől, az 
ajtókat takarófóliával kell elzárni.

• A munkaterületen nem tartózkodhat gyermek, várandós vagy 
vélhetően várandós nő, illetve szoptatós anya, amíg a munkát be 
nem fejezték és a munkaterületet ki nem takarították.

• Viseljen jóváhagyott porvédő légzőmaszkot vagy kettős szűrővel 
ellátott légzőmaszkot a por és a gőzök ellen. Az ilyen maszkok 
és cserélhető szűrők a nagyobb szerszámkereskedésekben 
beszerezhetők. Gondoskodjon róla, hogy a maszk pontosan 
illeszkedjen. A szakáll, illetve egyéb arcszőrzet megakadályozhatja 
a maszk légmentes illeszkedését. A szűrőket gyakran cserélje. Az 
eldobható papírmaszk nem nyújt elegendő védelmet.

• A hőlégfúvó üzemeltetésekor legyen óvatos. A hőlégfúvót tartsa 
mozgásban, mivel a túlzott hőfejlődés révén gázok keletkeznek, 
amelyeket a kezelő belélegezhet.

• Az élelmiszereket és az italokat tartsa a munkaterülettől távol. Evés 
vagy ivás előtt mossa meg kezét, karját és arcát, valamint száját 
is öblítse ki. A munkaterületen ne dohányozzon, és ne rágjon 
rágógumit vagy bagót se.

• A padlót mossa fel, hogy az eltávolított festékből és a porból semmi 
ne maradhasson rajta. Nedves ronggyal törölje le azokat a falakat, 
ajtó-, és ablakfélfákat stb., amelyeken a festékpor megtelepedett. A 
területet ne söpörje, porolja vagy porszívózza. A terület mosásához 
és feltörléséhez magas foszfáttartalmú tisztítószert, nátrium-
foszfátot (trisót) használjon.

• Az egyes munkamenetek végén a lekapart festéket tegye kettős 
nejlonzacskóba, zárja le ragasztószalaggal vagy záródróttal, és 
ártalmatlanítsa megfelelően.

• A védőruhát és a munkalábbelit a munkaterületen vegye le, hogy 
a port ne hurcolja át az épület más részébe. A munkaruhákat 
elkülönítve mossa ki. Cipőjét nedves ronggyal törölje le, majd a 
munkaruhákkal együtt mossa ki. Haját és testét alaposan mossa 
meg szappannal és vízzel.

Fontos biztonsági információ • A berendezés üzemeltetése előtt olvassa végig a biztonsági 
tájékoztatást�  Őrizze meg ezeket az utasításokat!
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VESZÉLY: TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLY
A hőlégfúvó rendkívül magas hőmérsékleten üzemel (akár 600 °C-on). 
Óvatosan kell használni, hogy éghető anyagok ne gyulladjanak lángra.
MEGELŐZÉS:
• A hőlégfúvót tartsa folyamatosan mozgásban. Ne állítsa meg, és 

ne irányítsa hosszabb időn át 
ugyanarra a pontra.

• Legyen különösen óvatos, 
ha a kezelt felület másik 
oldala nem hozzáférhető, 
pl. lambéria esetében. A 
rejtett oldal meggyulladhat, 
ha túlságosan átforrósodik. 
Egyes épületekben a lambéria, 
padló, homlokdeszka, 
kávaborítás és egyéb 
burkolóelemek alatt gyúlékony anyagok lehetnek. Hő alkalmazása 
előtt ellenőrizze ezeket a területeket, és ne használja a hőlégfúvót 
gyúlékony anyagok jelenlétében, vagy ha a rejtett anyag mibenlétét 
illetően bizonytalan.

• Ne használja repedések, fémcsövek, illetve bádogborítás közelében. 
A hő a munkafelület mögé terjedhet, és meggyújthatja a takart 
anyagot. A rejtett anyagok meggyulladása nem feltétlenül vehető 
azonnal észre, és vagyoni kárt vagy személyi sérülést okozhat.

• Ne használjon elektromos eszközöket gyúlékony folyadékok vagy 
gázok környezetében.

• Ne használja a hőlégfúvót olyan éghető anyagok közelében, mint 
a száraz fű, avar vagy papír, amelyek megperzselődhetnek és 
meggyulladhatnak.

• A fúvóka nagyon felforrósodik. A hőlégfúvót se működése közben, 
se közvetlenül kikapcsolás után ne helyezze gyúlékony felületekre. 
A hőlégfúvót mindig sík, vízszintes felületen helyezze el, úgy, hogy a 
fúvóka csúcsa felfelé, a tartófelülettől elfelé mutasson.

• Ne nyúljon a fúvókához, amíg a szerszám le nem hűl.
• A hőlégfúvót tilos hajszárítónak használni!
• A szerszámok, illetve a lekapart festék jelentősen felforrósodnak. 

Az égési sérülések elkerülése érdekében a festék lekaparásához 
használjon védőkesztyűt és védőszemüveget.

• A hőlégfúvót mindig ugyanolyan óvatosan kezelje, mint a nyílt lángot.

• Ne használja robbanásveszélyes környezetben.
VESZÉLY: ELEKTROMOS
Anyagi kárt, súlyos sérülést vagy halált okozhat.
MEGELŐZÉS:
• A hőlégfúvót ne szerelje szét.
• Ne használja nedves környezetben, és ne tegye ki eső vagy 

nedvesség hatásának se.
• Ügyeljen arra, hogy teste földelt felületekhez (például 

csővezetékekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és 
hűtőberendezésekhez) ne érjen hozzá, ellenkező esetben ugyanis 
áramütést szenvedhet.

• Ne rongálja meg a vezetéket. Soha ne hordozza a hőlégfúvót a 
vezetékénél fogva, és a csatlakozót se a vezetéknél fogva húzza ki 
a hálózati aljzatból. Védje a vezetéket a hőtől, az olajtól és az éles 
peremektől. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a vezeték nem sérült 
vagy elhasználódott-e.

• A sérült vagy más okból használhatatlan hosszabbítókat cserélje le.
VESZÉLY: ÁLTALÁNOS
Anyagi kárt vagy súlyos sérülést okozhat.
MEGELŐZÉS:
• Használaton kívül mindig húzza ki a hőlégfúvó vezetékét a hálózati 

dugaszoló aljzatból! Beltérben, száraz, hűvös helyen, felügyelet 
nélküli gyermekektől elzárt helyen tárolja.

• A munkahelyet tartsa tisztán, és biztosítsa annak jó megvilágítását.
• Ne nyújtózkodjon túlságosan ki, különösen olyankor, amikor létrán 

dolgozik. Mindig megfelelően szilárd helyzetben, egyensúlya 
megtartásával dolgozzon. Ügyeljen arra, hogy adott esetben a 
használt létra masszív és stabil legyen, szilárd talajon, biztonságos 
szögben álljon.

• Kerülje el a nagyfeszültségű vezetékek környékét.
• Festékeltávolítás közben a mozgatható tárgyakat megfelelően rögzítse.
• Munka közben mindig viseljen védőszemüveget.
• Bármilyen szerszámot is használ, mindig legyen óvatos, és józanul 

gondolkodva járjon el.
• Soha ne használja a hőlégfúvót falakon belül futó, befagyott csövek 

kiolvasztására vagy gyúlékony anyagok közelében. Fagyott csövek 
kiolvasztásához mindig a hőterelő fejet (rendelési sz.: 2366225) 
használja.

Homlok-
deszka

Belső fal

Lambé-
ria

Kávabo-
rítás
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• Ne hagyja a bekapcsolt hőlégfúvót felügyelet nélkül.
• A készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, illetve korlátozott 

fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, 
továbbá megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező 
személyek csak felügyelet mellett vagy olyan eligazítás után 
használhatják, amely magában foglalja a biztonságos használat 
módját és a lehetséges kockázatok megértését. A készülékkel nem 
játszhatnak gyermekek.

• A készüléket és vezetékét a 8 évesnél fiatalabb gyermekek elől 
elzártan kell tartani!

HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ (csak az Egyesült 
Királyságban)
A hőlégfúvó vezetéke biztosítékkal van ellátva. Ezt a villásdugó alján 
látható biztosítéktartó is jelzi. Kérjük, használat előtt olvassa el az 
alábbi utasításokat.
1. Ha a vezeték sérült, cserélje ki, hogy a biztonsági kockázatokat 

elkerülje. A csere ügyében kérjük, lépjen kapcsolatba a Wagner 
ügyfélszolgálatával.

2.  SOHA, semmilyen körülmények között ne használja a hőlégfúvót 
biztosítékfedél nélküli vezetékkel. Ez az a kis fedél, amely a 
villásdugó alján a biztosítékot tartja a helyén.

3. Ha a biztosítékfedelet elveszíti, forduljon a legközelebbi 
elektromoscikk-kereskedőhöz cseredarabért, vagy hívja 
segélyvonalunkat.

4. A cserebiztosítéknak 13 A névleges áramerősségűnek kell lennie. 
Gyártása és jóváhagyása feleljen meg a BS1362 szabványnak.

5.  BÁRMILYEN KÉTSÉG ESETÉN KÉRJE SZAKKÉPZETT 
VILLANYSZERELŐ SEGÍTSÉGÉT�

HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ (az Egyesült Királyságon 
kívül)
A hőlégfúvót vezetékkel árusítjuk.  Ha a vezeték sérült, cserélje ki, hogy 
a biztonsági kockázatokat elkerülje. A csere ügyében kérjük, lépjen 
kapcsolatba a Wagner ügyfélszolgálatával.

BÁRMILYEN KÉTSÉG ESETÉN KÉRJE SZAKKÉPZETT 
VILLANYSZERELŐ SEGÍTSÉGÉT�

FIGYELEM - Olyan hosszabbítót használjon, amelybe csatlakoztatható 
a készülék villásdugója. Ellenőrizze, hogy a hosszabbító kábel jó 
állapotban van-e. Kizárólag olyan hosszabbítót használjon, amelynek 
vezetéke alkalmas a készülék nagy áramfelvételének kiszolgálására. 
Az alulméretezett vezeték feszültségesést, következésképpen 
teljesítménycsökkenést és túlmelegedést okoz. Általános használatra 
minimálisan harmonizált szabvány szerinti H05RR-F 3 x 1,0 mm2 gumi 
típusú vezeték szükséges.

Védősapka
FIGYELEM - A műanyag védősapkát 
a hőlégfúvó használata előtt vegye 
le és dobja ki. 
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A hőlégfúvó használata
Általános leírás
Ez a hőlégfúvó minőségi szerszámgép. Mint minden szerszámgép, 
rendeltetésellenes használat esetén veszélyessé válhat. Kérjük, 
figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és tegye meg az összes 
biztonsági óvintézkedést. A hőlégfúvó rendeltetésszerű használata a 
tulajdonos felelőssége.

Jellemzők 

Burkolat Speciális kialakítású, ütéssel, korrózióval és 
hővel szemben ellenálló polimerek

Teljesítmény 2 000 W HIGH (magas), 150 W LOW (alacsony) 
üzemmódban

Feszültség 220–240 V-os váltóáram

Frekvencia 50 - 60Hz

Hőteljesítmény Közelítőleg 600 °C a HIGH (magas), és 60 °C a 
LOW (alacsony) üzemmódban

Súly 0,9 kg

Funkciók (1� ábra)�

1) Vezérlőpanel - hőmérséklet és ventilátor-fordulatszám

2) Akasztóhorog

3) Vezeték integrált stabilizálókkal (szerszámmal eltávolítható)

4) Hátsó stabilizáló peckek (felfelé néző helyzetbe állításhoz)

5) Oldalbordák, amelyek megakadályozzák, hogy a fúvóka felülethez 
érhessen

6) Fúvóka hőpajzsa

1� ábra

5

2

6

3

4

7

1
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A cső burkolatának eltávolítása
A nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkához a cső 
burkolata eltávolítható. ÜGYELJEN A FÚVÓKÁRA� A burkolat nélkül 
végzett munka fokozott tűzveszéllyel jár. A fúvócső burkolatának 
eltávolításához kis méretű, laposfejű csavarhúzóval emelje fel a fület 
(1. ábra, 7) a kiemelkedő rész fölé. 

A vezeték rögzítése
A vezetéket (2. ábra, 1) a hőlégfúvóról leválasztva szállítjuk (2. ábra, 2). 
A csatlakoztatáshoz a vezetéket illessze be a hőlégfúvó fogantyúján 
található aljzatba, majd nyomja be pattanásig. A vezetéket nem 
szükséges eltávolítani. Ha mégis el kell távolítania, illesszen egy kis 
méretű csavarhúzót vagy hasonló eszközt (2. ábra, 3) a lyukba az ábra 
szerint (2. ábra, 4). Amint a szerszám végén ellenállást érez, nyomja 
meg, hogy a kioldó mechanizmust működésbe hozza. A vezetéket 
erőteljes mozdulattal húzza ki a hőlégfúvóból.

2� ábra

1

2

4 

3
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Érintőgombos vezérlőpanel
A hőlégfúvó hőmérséklete széles tartományon belül szabályozható, így mindig az elvégzendő munkának megfelelően lehet beállítani. A 
hőmérséklet a vezérlőpanelen állítható be.
Hőmérsékletjelző LED fények

Leírás 3� ábra

1) Főkapcsoló gomb: A hőlég-
fúvó be- és kikapcsolására, 
valamint a lehűtési üzem-
mód kiválasztására szolgál.

2) Üzemmódválasztó kapcsoló: 
A hőmérséklet-tartomány és 
légáramsebesség beállítását 
teszi lehetővé.

3) Üzemmód jelzőfénye: 
Gyenge légáram/alacsony 
hőmérséklet-tartomány (lásd 
a 4a. ábrát) 

4) Üzemmód jelzőfénye: Erős 
légáram/magas hőmérséklet-
tartomány (Lásd a 4b. ábrát)

5) Üzemmód jelzőfénye: 
Lehűtés

6) Hőmérsékletjelző: Az aktuális 
hőteljesítmény-beállítást 
mutatja (Lásd a 4. ábrát)

7) Hőmérséklet-választó gomb: 
Hőmérséklet csökkentése (–)

 8) Hőmérséklet-választó gomb: 
Hőmérséklet növelése (+)

3� ábra

21

43

6
5

87

Lehűtési üzemmód

A 4a� és a 4b� ábra leírása

Légáram üzemmódja:  
LOW (Alacsony)

Hőmérséklet-tartomány:  
60 °C – 550 °C

Ciklus hőmérsékletek:  
Lásd a 3. ábrát (7 és 8)

 = Világít

 = Nem világít

Légáram üzemmódja:  
HIGH (Magas)

Hőmérséklet-tartomány: 
100 °C – 600 °C

Ciklus hőmérsékletek:  
Lásd a 3. ábrát (7 és 8)

 = Világít

 = Nem világít

4a� ábra 4b� ábra
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Beindítás

A hőlégfúvó használata előtt feltétlenül olvassa el a 
kézikönyv biztonsági tájékoztatását�

1. Csatlakoztassa a hőlégfúvót szabványos csatlakozó aljzatba.
2. A vezérlőpanelen lévő bekapcsológombbal kapcsolja be a 

hőlégfúvót (3. ábra, 1). Közvetlenül bekapcsolás után a hőlégfúvó 
automatikusan az alacsony, 60 °C-os hőmérséklet-tartományba 
(4a. ábra) és gyenge légáramra áll be.

3. Ha az alacsony tartományon belüli hőmérsékleten kíván tovább 
dolgozni, akkor a kívánt hőmérsékleti érték eléréséig tartsa 
lenyomva az érintőpanel plusz vagy mínusz gombját – ezt a 
kigyulladó hőmérsékletjelző sáv mutatja.

4. Ha a magas tartományon belüli hőmérsékleten és erős légárammal 
kíván dolgozni, akkor nyomja meg az üzemmódválasztó gombot 
(3. ábra, 2) egyszer. A magas hőmérséklet-tartományt jelző fény 
kigyullad. Ezután nem kell mást tennie, mint a vezérlőpanel plusz 
vagy mínusz gombját lenyomva tartani a kívánt hőmérsékleti érték 
eléréséig, amelyet a kigyulladó hőmérséklet-jelzősáv mutat.

FONTOS: Ha a hőlégfúvó motoros ventilátora a POWER 
(bekapcsoló) gombbal való aktiváláskor nem indul be, akkor a 
kapcsolót azonnal állítsa OFF (Ki) helyzetbe� A fűtőelem kiég, ha a 
ventilátor nem hűti�
5. Pihenéskor, vagy amikor befejezi a munkát, a bekapcsoló gomb 

megnyomásával válassza ki a hűtő üzemmódot (5. ábra). A 
kék lehűlésjelző fény bekapcsol, a hőlégfúvó pedig kikapcsolt 
fűtőelemmel működik tovább, hogy a ventilátor légárama 
lehűtse. 

6. A hőlégfúvót állítsa felfelé néző helyzetbe. A hőlégfúvó 
30 másodperc után kikapcsol.

7. A lehűtési üzemmód felülbírálásához tartsa a bekapcsológombot 
2–3 másodpercen át lenyomva. A hőlégfúvó azonnal kikapcsol.  

A hőlégfúvó csöve még a lehűtési üzemmód után is forró 
marad�

Megjegyzés: A gyártás során használt olajak égése miatt a 
készülék első használatakor füst képződhet� A füst az első 
bekapcsolás után hamar eloszlik�

5� ábra

Kézbentartás nélküli üzemeltetés, 6� ábra

Lehűtési üzemmódban a hőlégfúvót beépített állványára (1. ábra, 4) 
lehet állítani, és hasonló módon használható munkapadon is. További 
lehetőséget kínál a hőlégfúvóhoz külön megrendelhető hordtáska (7. 
ábra), mely egyedi kialakításának köszönhetően képes a hőlégfúvót 
egyenetlen felületen végzett munkához felfelé néző helyzetben 
tartani.

6� ábra
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AngleLoc (hordtáska)* 7a� és 7b� ábra 

A: Illessze be a hőlégfúvó hátulját úgy, hogy a hátsó stabilizáló 
peckek a hordtáska felső részén található üreg oldalfalának bordái 
alatt helyezkedjenek el.
B: Ezután csúsztassa előre a hőlégfúvót, így az 135 fokos szögben 
könnyedén a helyére pattan. A hőlégfúvó ekkor megfelelően 
rögzítve van az állított helyzetben való használathoz.

7a� ábra 7b� ábra

*Az AngleLoc hordtáska külön vásárolható meg. Lásd a 13. oldalt.

FONTOS: Ha a hőlégfúvó motoros ventilátora a kapcsoló LOW 
(alacsony) vagy HIGH (magas) állása mellett nem jár, akkor a 
kapcsolót azonnal állítsa OFF (Ki) helyzetbe� A fűtőelem kiég, ha a 
motoros ventilátor nem hűti�

Megjegyzés: A hőlégfúvót kikapcsolás után mindig állítsa felfelé 
néző helyzetbe, akár csak rövid szünetet tart, akár elteszi 
a készüléket� Közvetlenül leállítás után ne fektesse a 
készüléket az oldalára� Így ugyanis a hő megreked a 
készülékben, és az lassabban hűl le� A készüléket csak 
akkor tegye el, ha a fúvóka már kihűlt� A készüléket 
eltárolás előtt ki kell húzni a dugaszoló aljzatból, hogy ne 
lehessen véletlenül bekapcsolni�

FONTOS: Ablak közelében dolgozva mindig óvja az üvegtáblát�

Munka közben ne érintse meg se a fúvókát, se a 
szerszámokat� Ezek rendkívüli módon felforrósodnak, 
és képesek súlyos égési sérüléseket okozni� Viseljen 
kesztyűt, hogy a forró festékmaradványoktól megóvja a 
kezét�

A különféle melegítési alkalmazási célokra számos tényező hat ki, így 
a melegített anyag, a környezeti hőmérséklet, a hőlégfúvó távolsága 
a hordfelülettől és a melegítés technikája. Emiatt a Wagner bizonyos 
alkalmazásokhoz hőmérsékleti útmutatást nyújt. A hőlégfúvót 
mindig a tartomány legalacsonyabb hőmérsékletén indítsa el, majd 
fokozatosan emelje a hőmérsékletet, amíg el nem éri az optimumot. A 
hőközlés során a hőlégfúvót mindig tartsa folyamatos mozgásban, a 
hordfelülettől legalább 5 cm-re.
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Az F500 hőlégfúvó az Ön egyik legsokoldalúbb szerszámgépe. Számos munkához használható, a nagy barkácsprojektektől kezdve a művészeti 
és kézműves alkalmazásokig. További információkat kaphat számos projektről, illetve bemutató videókat is találhat a www.wagner-group.com 
honlapon.

Használat Hő Lehetséges 
fúvókafejek

Barkácsolás Festékeltávolítás HIGH (Magas) Szűkítő vagy 
széles szűkítő 
idom

Fal javítása LOW 
(Alacsony)

Nyitva (fúvókafej 
nélkül)

Festék szárítása LOW 
(Alacsony)

Nyitva (fúvókafej 
nélkül)

Ragasztóanyagok 
lágyítása 
padlóburkolólap 
eltávolításához

LOW 
(Alacsony)

Széles szűkítő 
idom

Műanyag, plexi, laminált 
dekorlemez hajlítása

LOW 
(Alacsony)/
HIGH (Magas) 

Hőterelő 
fúvókafej

Laminált dekorlemez és 
linóleum eltávolítása

LOW 
(Alacsony)

Széles szűkítő 
idom

 Festék, tömítőanyag, gitt 
lágyítása az eltávolítás 
megkönnyítéséhez

HIGH (Magas) Szűkítő vagy 
széles szűkítő 
idom

Lakk eltávolítása LOW 
(Alacsony)-
MED 
(Közepes)

Széles szűkítő 
idom

Műanyag fólia 
zsugorítása 
csomagoláshoz vagy 
szigeteléshez

LOW 
(Alacsony)

Széles szűkítő 
idom

Használat Hő Lehetséges 
fúvókafejek

Kisebb 
munkák (a 
javításokat 
is ideértve)

Oxidálódott anyák, 
csavarok és szerelvények 
meglazítása

HIGH (Magas) Nyitott/szűkítő 
idom

Farmerruha javítása LOW 
(Alacsony)

Széles szűkítő 
idom

Gyom égetése HIGH (Magas) Szűkítő idom
Ragasztóanyagok 
eltávolítása

LOW 
(Alacsony)

Nyitva (fúvókafej 
nélkül)

Síléc/snowboard 
waxolása

LOW 
(Alacsony)

Széles szűkítő 
idom

Üvegszálas anyaggal 
végzett munka

HIGH (Magas) Szűkítő vagy 
széles szűkítő 
idom

Befagyott csövek és 
zárak kiolvasztása

LOW 
(Alacsony)

Hőterelő 
fúvókafej

Kerti grillsütő begyújtása HIGH (Magas) Szűkítő idom/
Grillező fúvókafej

Zsugorcső/csatlakozó 
zsugorítása

LOW 
(Alacsony)-
MED 
(Közepes)

Hőterelő 
fúvókafej

Beton felmelegítése javítás 
előtt

LOW 
(Alacsony)/
HIGH (Magas)

Szűkítő idom

Hűtőszekrény/
fagyasztóláda 
leolvasztása

LOW 
(Alacsony)

Nyitva (fúvókafej 
nélkül)
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Használat Hő Lehetséges 
fúvókafejek

Művészeti 
és 
kézműves 
munkák

Gyertyaöntés LOW 
(Alacsony)

Nyitva (fúvókafej 
nélkül)

Szappankészítés LOW 
(Alacsony)

Nyitva (fúvókafej 
nélkül)

Ajándékok 
zsugorfóliázása

LOW 
(Alacsony)

Nyitva (fúvókafej 
nélkül)

Habanyag formázása LOW 
(Alacsony)

Nyitva (fúvókafej 
nélkül)

Sütemény dekorálása LOW 
(Alacsony)/
HIGH (Magas)

Nyitva (fúvókafej 
nélkül)

Autók Matricák, emblémák és 
feliratok eltávolítása

LOW 
(Alacsony)

Nyitva (fúvókafej 
nélkül)

Horpadások eltávolítása HIGH (Magas) Nyitva (fúvókafej 
nélkül)

Festékeltávolítás HIGH (Magas) Szűkítő vagy 
széles szűkítő 
idom

Ablaküveg-fólia 
felhelyezése és 
eltávolítása

LOW 
(Alacsony)

Nyitva (fúvókafej 
nélkül)

Lökhárítók javítása HIGH (Magas) Nyitva (fúvókafej 
nélkül)

Elektronika Okostelefonok és 
táblagépek javítása

LOW 
(Alacsony)

Szűkítő idom

PlayStationök és Xboxok 
javítása

LOW 
(Alacsony)

Szűkítő idom

Festékeltávolítás
A hőlégfúvó felmelegíti a felületet, és meglágyítja a festéket, amely 
így a felület megsértése nélkül, könnyen lekaparható. Egyes festékek 
felhólyagosodás nélkül lágyulnak meg, mások nyúlóssá válhatnak, 
és léteznek olyanok is, amelyeknek eltávolításához esetleg több hőre 
lehet szükség.
Több egymást borító festékrétegen gyorsabban végezhető el a munka 
a felszínt alaposan, egészen a fáig átmelegítve, majd az összes réteget 
egyszerre lekaparva.
A bonyolultan barázdált felületekhez egy viszonylag puha drótkefe a 
leginkább alkalmas eszköz. Az ásványi alapú festékek és felületkezelő 
anyagok, pl. a cementfesték és a porcelán, nem hőre lágyulóak, így 
ezeket nem lehet hőlégfúvó segítségével eltávolítani.

A festékeltávolítás legjobb módja
A hőlégfúvót lassan és egyenletesen mozgassa előre, úgy, hogy 
eközben a fúvóka a felülettel szöget bezárva a mozgás irányába 
mutasson. Így a kaparást a forró levegő sugarán kívül végezheti el, és 
elkerülheti a kaparó, illetve a megtisztított felület túlmelegedését is.
A. A meleg levegő előmelegíti 

a felületet.
B. A forró levegő meglágyítja 

a festéket.
A + B. A hő mély behatolása az 

egész felületen.
C. Amint meglágyul, és már 

nem irányul rá a hőlégfúvó, 
a festék könnyen 
lekaparható.

D. A megtisztított felületet 
hagyja lehűlni.

A B C D
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Megjegyzés:  Ne használja a hőlégfúvót olyan felületeken, 
amelyekben a hő kárt tehet, pl� vinil bevonatú 
lemezeken, szegélyeken és ablakkereteken�
Az ablakkereteken lévő festék eltávolítása során a 
hőlégfúvó a gittelést is meglágyítja� Ügyeljen arra, hogy 
a kaparóval ezt nehogy kivájja� Lehűlést követően a gitt 
újra megkeményedik�
A hőlégfúvót ne használja többrétegű hőszigetelt, 
azaz pl� Thermoplan ablaküvegen� Az üveg peremének 
hőtágulása tönkreteheti az él szigetelését�
Homlokdeszka kaparásakor ne melegítse túl a borítás 
szélén túlnyúló bitumenes zsindelyek élét� A túl nagy 
mennyiségű hő megolvasztja a bitument�

FONTOS: A fenti útmutatásokat követve a festék biztonságosan 
távolítható el a hőlégfúvóval, de mindig tartson készenlétben 
vagy egy vödör vizet, vagy ABC (A, B és C osztályú tüzek ellen 
használható) tűzoltókészüléket�

Tisztítás és karbantartás
A burkolat levegőbeszívó nyílásait tartsa tisztán, és ügyeljen rá, hogy 
ne tömődjenek el. A nyílásokat időnként puha, száraz kefével tisztítsa 
meg. A hőlégfúvót csak kímélő szappannal és nedves ruhával tisztítsa. 
Számos háztartási tisztítószer tartalmaz olyan vegyi anyagokat, 
amelyek a burkolatban súlyos kárt tehetnek.
A hőlégfúvó tisztításához ne használjon petróleumot, terpentint, 
lakkbenzint vagy hígítót, vegytisztító folyadékot, illetve hasonló 
termékeket. 
SOHA ne hagyja, hogy a szerszám bármelyik részébe folyadék 
hatoljon, és ne merítse a szerszám semelyik alkatrészét se folyadékba. 
A készülék tisztítását és felhasználói szintű karbantartását 8 évesnél 
fiatalabb gyermekek egyáltalán nem, 8 évesnél idősebb gyermekek 
pedig kizárólag felnőtt felügyelete mellett végezhetik.

Tárolás
A hőlégfúvó fúvókáját hagyja szobahőmérsékletűre hűlni, mielőtt a 
tárolóhelyére teszi.
A fúvóka színe a melegtől idővel elsötétül. Ez normális jelenség, a 
szerszám teljesítményét, illetve élettartamát nem befolyásolja.
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Kellékek
Az alábbi alkatrészeket esetenként a hőlégfúvóval együtt értékesítjük, ugyanakkor a www.wagner-group.com/service honlapon külön is beszerezhetők.
Ezenfelül a kézikönyv hátoldalán megtalálhatók a legközelebbi szervizközpont elérhetőségei.

Név Leírás Név Leírás

Szűkítő fúvókafej 
Rendelési sz.: 
2366222

Koncentrált hőáramot irányít a 
munkafelületre. Ideális a festék 
nehezen hozzáférhető helyekről, 
résekből, profilokról, üveglécekről 
vagy tokborításokról történő 
eltávolításához.

Üvegvédő 
fúvókafej 
Rendelési sz.: 
2366224

Eltereli a hőt az üvegről és 
az egyéb törékeny részekről. 
Ideális ablakpárkányokhoz, 
könyöklőkhöz, ablakkeretekhez 
és szegélylécekhez.

Széles szűkítő 
fúvókafej 
Rendelési sz.: 
2366223

Hosszú és keskeny sávban irányít 
hőáramot a munkafelületre. 
Ideális a nagy, sík felületeket, pl. 
szegélylécek, ajtók, lépcsők stb. 
felületét borító festék, illetve lakk 
eltávolításához. Kaparóval együtt 
kell használni.

Hőterelő 
fúvókafej 
Rendelési sz.: 
2366225 

Egyenletesen oszlatja el a 
hőt az egész munkafelületen. 
Ideális befagyott csövek 
kiolvasztásához, csőforrasztási 
munkákhoz, műanyagok 
hajlításához, illetve elektromos 
szigetelő zsugorcső 
zsugorításához.
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Név Leírás

5-az-1-ben 
univerzális 
kaparó 
Rendelési sz.: 
2366227

1+2
4

3

5 E szerszámnak 5 funkciója van. A lapja festék lekaparására (1) és tapasz 
kenésére (2) szolgál. A vájóhegy (3) segítségével tömítőanyagot/gittet 
távolíthat el résekből. Az íves rész (4) festőhengerek tisztítására szolgál. A lapos 
oldallal (5) festékesdobozokat lehet kinyitni.

Hordtáska  
Rendelési sz.: 
2366226

A hőlégfúvó hordtáska egyedi kialakításának, azaz AngleLoc funkciójának 
köszönhetően képes a hőlégfúvót egyenetlen felületen végzett munkához 
felfelé néző helyzetben tartani.

FONTOS: A hőlégfúvó kezelésekor mindig viseljen védőkesztyűt�

Az adott feladatnak megfelelő hőlégfúvó-tartozék 
csatlakoztatása:
 1. Állítsa a hőlégfúvót sík felületre, felfelé néző helyzetbe, és várja meg, 

amíg a csúcsa ki nem hűl.
 2. Illessze a tartozékot a hőlégfúvó csúcsára, majd kézzel, határozottan 

nyomja a helyére.

Az adott feladatnak megfelelő hőlégfúvó-tartozék eltávolítása:
 1. Állítsa a hőlégfúvót sík felületre, felfelé néző helyzetbe, és várja meg, 

amíg a csúcsa ki nem hűl.
 2. Húzza le a tartozékot a csúcsról.
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Termékregisztráció
Ha a terméket a www.wagner-group.com/3plus1 oldalon online 
regisztrálja, a garanciális időszakot 1 évvel meghosszabbítjuk. 

3+1 év garancia
A garancia három évig érvényes, a vásárlás dátumától (értékesítési 
bizonylat) számítva. A vásárlástól számított négy héten belül a 
www.wagner-group.com/3plus1 oldalon regisztrált termékek 
garanciális időszakát 12 hónappal meghosszabbítjuk. A regisztráció 
csak akkor lehetséges, ha a vevő engedélyezi a regisztráció alkalmával 
megadott adatok tárolását. A garancia kizárólag azokra a hibákra 
vonatkozik, amelyek bizonyíthatóan gyártási anyaghibára vagy 
összeszerelési hibára vezethetők vissza; az ilyen esetekben sem 
terjed túl az ingyenes hibajavításon vagy alkatrészcserén. A garancia 
nem terjed ki sem a helytelen használatra vagy üzembe helyezésre, 
sem a használati utasításban nem ismertetett javítási munkára. 
A kopóalkatrészekre a garancia szintén nem terjed ki. A garancia 
nem terjed ki a kereskedelmi használatra. Fenntartjuk a garancia 
teljesítésének kizárólagos jogát. A garancia érvényét veszti abban 
az esetben, ha a szerszámgépet nem a Wagner szervizszemélyzete 
nyitja fel. A garancia nem terjed ki a szállítás és a karbantartás során 
keletkező károkra, illetve a nem megfelelő karbantartással okozott 
károkra. Bármilyen garanciális igény esetén be kell mutatni az eszköz 
vásárlását igazoló eredeti számlát. Ahol ez jogilag lehetséges, kizárjuk 
a sérülésért, káreseményért vagy következményi veszteségért való 
felelősség vállalását, különösen abban az esetben, ha az eszközt a 
használati utasításában megnevezettektől eltérő rendeltetési célra 
használták, illetve a használati utasításban leírttól eltérő módon 
helyezték üzembe, javították, vagy ha a javítást szakképzetlen személy 
végezte. Fenntartjuk a jogot bármilyen, a használati utasításban 
nem említett egyéb javítás végrehajtására is. Garancia, illetve javítás 

ügyében kérjük, ahhoz az értékesítési ponthoz forduljon, ahol a 
készüléket vásárolta. A jelen garancia nem érinti az Ön törvényes 
jogait.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS 
BERENDEZÉSEK HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL

Felhívjuk a figyelmét a jelen elektromos berendezés 
ártalmatlanítására vonatkozó új irányelvekre, 
amelyeknek értelmében ezt a terméket nem lehet 
általános háztartási hulladékként ártalmatlanítani. 
Ehelyett az ilyen hulladék ártalmatlanítása az Ön 
felelőssége, azaz Önnek kell azt eljuttatnia a kijelölt 
speciális gyűjtőhelyre újrafelhasználás, illetve 

újrahasznosítás céljából. Erre figyelmezteti Önt a terméken látható, 
áthúzott kerekes hulladéktároló edényt ábrázoló piktogram is. Ennek 
az irányelvnek a célja az erőforrások megőrzése, és annak biztosítása, 
hogy az újrahasznosítás ne egészségkárosító vagy 
környezetszennyező módon történjen. Ha pontosabb tájékoztatásra 
van szüksége arról, hol helyezheti el a hulladékot, érdeklődjön a helyi 
hatóságoknál, az átvevőtelepek ingyenesen üzemelnek. 

EK Megfelelőségi nyilatkozat
A jelen termék megfelel a 2014/35/EU kisfeszültségi irányelv, az 
elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/EU (EMC) irányelv, 
a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó 2011/65/EU (RoHS) 
irányelv és az 1907/2006 REACH irányelvnek előírásainak.
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