
Di'lležité varováni: 
Pfed připojením zařízení k tlakové plynové láhvi a pro dokonalé obeznámeni st: 
zařízením si po7.orně přečtěte tento manuál. Manuál si ponechte pro případ budoucí potfeby. 
Před každým používánlm zařízení si pozorně přečtěte tyto pol..')'ny. 

1062E · 1062.EKJT 
Profesionální svářecí souprava 

Zaflzení používejte jen v dobře větraných prostorech a nenechávejte v provozu bez dozoru. Množství vzduchu potřebné pro správné spalování a 
pfedcházenl tvorby nebezpečných nespálených směsí plynú je 2 m3/ h 1111 kW. 

UPOZORNĚNf: Nechráněné části zalizeni mohou být velmi horké. Zatlzenl uchovávejte mimo dosah děti. 
Toto zaflzenl se múže používat pouze s jednorázovými plynovými tlakovými láhvemi č. 581 a 581N. Připojeni na jinou plynovou láhev mOže být velmi 
nebezpečné a mOže způsobit poškozeni hořáku. 
Ujistěte se, že ventil je uzavřen pted manipulaci s vybavenlm. 
Vždy zkontrolujte, zdaje těsněni mezi pflstrojem a luhvi na svém místě a v dobrém stavu před jeho připojením k zásobníku plynu. 
Nikdy nepoužlvejte-přístroje s opotřebovaným nebo poškozeným těsněnlm. 
Pristroj by měl být provozován od hořlavých materiálů ve vzdálenosti 30 cm od nábytku, stěn a stropu. 
Pokud dojde k úniku na vašem zatlzení (zápnch plynu) vezměte jej okamžitě na dobře větran� mlsto, kde mOže být detekován a zastaven únik. Pokud si 
přejete zkontrolovat těsnost na vašem spotfobiči, udělejte to venku. Nesnažte se odhalit únik pomocí ohně, použijte mýdlovou vodu nebo detektor 1726 
sprej RevelGas. 

PŘÍSTROJ NENÍ POVOLENO JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM UPRAVOVAT. 
Přístroj je určen pro profesionální použiti a milže být používán proškolenou osobou. Opravy mohou být prováděny z důvodu bezpečnosti pouze 
výrobcem nebo distributorem. Pokud toto není respektováno, záruka n11 přistroj nebude uznána. 
Vždy chraňte pokud možno co nejvlce přístroj pfed prachem - nenechávejte při nečinnosti volně stát na staveništ(ch, atd. 
Vždy chraňte přístroj před nárazy a extrémnún zatíženfm (bezpečně ukládejte do svého pracovního kufru nebo brašny, zabraňte volnému pohybu 
přístroje v autě, vyvarujte se pfcjetí vozíkem, autem, atd.) 

v eobecné pokyny k použiti a montáži: 
Zkontrolujte, zda je ventil zcela uzavten. 
Zkontrolujte přítomnost a dobrý stav těsněni uvnitř závitové oblasti ventilů. 
Mlmě otevřete ventil proti směru hodinových ručiček a stiskněte tlačltko zapalován!. Opakujte v připadě výpadku osvětlení. 
Při prvnlm použilí držte pfistroj po dobu dvou minut ve svislé poloze, aby se ohřál ventil a zabránilo se tak úniku plynu v kapalné fázi. 

Nastavení výkonu: 
Pokud chcete zvýšit výkon přistroje, otočte knofltk proti směru hodinových ručiček. 
Pokud chcete výkon snížit, otočte knoflík ve směru hodinových ručiček až do jeho vypnutí. 

Výměna kart�e: 
Ujistěte se, že přístroj je vypnutý před odšroubováním kartuše. 
Odšroubujte kartuš, nepropichujte ji ani nespalujte. 
Zkontrolujte těsněni (A) pfed připojením nové kartuše (Obr. 2). 
Výměnu provádějte v bezpečn� vzdálenosti od jiných osob. 

� 
K vyčištěni vašeho zařízeni použijte vatový tampon namočený teplou vodou a mýdlem. Nikdy nepoužívejte drsné prostředky. K čištění hořáku použijte 
měkkou utěrku nebo jemný kartáč. 

ZÁRUKA 
Na tento přistroj poskytujeme plnou z.áruku 2 roky od data prmkje na výrobnl nebo materiálové vady. Tato záruka se nevztahuje na výměnu či opravy 
dílů, které byly zpfisobeny běžným opottebenún, nedbalostí nebo nérespektován(m instrukcí uvedených v tomto návodu. Záruka nebude uznána pl'i 
jakékoliv montáži nekompatibilních části nebo připojeni na nesprávnou kartuši. 
Nikdy nerozebírejte nebo neupravujte přistroj. Vadný přístroj musi být vrácen distributorovi nebo výrobci. Výrobce ani distributor nenese žádnou 
wdpovědnost, jestliže přístroj není přesně používán ve shodě s provozními podmínkami uvedenými výše. 

PROFESIONÁLNÍ TOPNÝ HOHK 
• piezo zapalování 
• nastavitelný plan1en přes regulátor tlaku
• · anti-korozní systém
• ergonomický design
• vyměnitelné koncovky
• turbo plamen
• zámek pro plamen
• bezpečnostní systém proti náhodnému zapálení
• tělo z tlakově litého hlin(ku
• spotřeba 243 glh 
• výkon 3305,473 W 

Výrobce:
Kemper s.r.l.. Via Prampoli
1/Q Fraz Lemignano
43044 Collecchio (PARMA) Italia
www.kempergrouo.it 
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