


a v dostatečné vzdálenosti od ostatních osob. Když je přístroj ve svislé poloze, kartuši našroubujte 
prostoru v rukojeti pouze rukou . 
V případě úniku (zápach plynu) okamžitě umístěte přístroj venku, na velmi dobře větraném místě 
bez zdrojů zapálení, kde lze únik lokalizovat a zastavit. Pokud chcete zkontrolovat, zda je váš přístroj 
řádně utěsněn , udělejte to venku. Pokud budete kontrolovat místo úniku plynu , nikdy k tomu 
nepoužívejte plamen, ale použijte mýdlovou vodu. 

UVEDENÍ DO PROVOZU 
Držte přistroj za rukojeť a dávejte pozor, aby byl hořák namířen na místo, které nepředstavuje žádné 
nebezpečí. 
• Otevřete ventil na přístroji (symbol«+») (obr. 2.3) . 
• Stisknutím spouště (obr. 2.A) zapálíte plamen. 
• Otevřete-ventil na přístroji (symbol «+» ), abyste zvýšili průtok plynu. 
• Zavřete ventil (symbol«-»), aby se snížilo nebo zastavilo proudění plynu (obr. 2. 2). 
• Tento přistroj je navržen pro občasné použití. Nikdy nesmí být použit na pracovní stanici (není určen 
k nepřetržitému používání). Po jedné hodině nepřetržitého používání nechte přístroj 15 minut 
vychladnout. 
• Výstupní teplota: viz obr. 5. 

POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
• Kat. Č . 4702 
- Stojan umožr"luje pracovat s oběma rukama volně . 
- Stojan lze vyjmout zatažením směrem dozadu (obr. 3.4). 
• Ploché trysky Kat. č . 11965 a reflektorová tryska Kat. č . 11255 
- Před montáží nebo výměnou trysky počkejte , až přístroj zcela vychladne. 

KONEC POUŽITÍ 
• Před uložením počkejte, až přístroj zcela vychladne. 
• Po každém použití: Úplně odšroubujte kartuši ; nepropichujte ani ji nevhazujte do ohně. 

VÝMĚNA KARTUŠE 
• Před pokusem se ujistěte , že je ventil zavřený a hořák vypnutý, odpojte plynovou nádobu. 
• Plně odšroubujte kartuši; nepropichujte ani ji nevhazujte do ohně. 

• Před montáží nové kartuše zkontrolujte těsnění (obr. 1-A), jak je popsáno v sekci «Připojení 
kartuše». 
• Když je přístroj ve svislé poloze, zcela zašroubujte kartuši pouze rukou . 
• Vyměr"lte plynovou kartuš venku a v dostatečné vzdálenosti od ostatních osob. 
• Dodržujte pokyny sekci «Připojení kartuše». 

ULOŽENÍ 
• Před uložením počkejte , až hořák zcela vychladne. 
• Po každém použití doporučujeme vyjmout plynovou kartuši. 
• Plynovou kartuši skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě , mimo dosah dětí . 
• Nádoba pod tlakem: chrar"lte před slunečn ím zářen ím a nevystavujte teplotám nad 50 ° C. 

ÚDRžBA 
Nepokoušejte se horkovzdušnou pistoli upravovat. Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaná osoba 
a pouze za použití originálních náhradních dílů . Vadné přístroje musí být vráceny distributorovi nebo 
výrobci. Kontaktujte prosím Vašeho dodavatele, abyste zj istili informace o postupu vrácení produktu. 
Společnost GUILBERT EXPRESS v žádném případě nenese odpovědnost v případě , že tento 
výrobek nebude používán v přísném souladu s výše uvedenými pokyny. 
• Změna spouště zapalování Kat. č. 39191 (obr. 3.) 
- Sundejte spoušť zatažením směrem dopředu (6) a poté dolů (7). 
- Vyměr"lte za náhradní díl provedením stejné akce v opačném pořad í směr. 
• Výměna hořáku Kat. č. 39194 (obr. 3) 
- Sejměte stojan (4). 
- Sejměte ochranný kryt (5) . 
- Stiskněte tlačítko (8) . 
- Otáčejte hořákem o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček (9) a současně podržte tlačítko 
(8). 



- Sejměte hofák zepfedu (10).
- Vložte nový hofák s tryskou.
-Otočte o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček až na doraz (dokud neuslyšíte cvaknuti).
- Zkontrolujte, zda je zalištěno otáčeni hofáku.
• Výměna trysky Kat. C. 39192 (obr. 3) Označení: 13 (obr, 4)
- Vyjměte hofák podle pokynů v pfedchozr části.
-Ručně vyjměte trysku z hofáku (11).
-Vyměr"lte za novou trysku Kat. č. 39192 (obr. 3) Označeni: 13 (obr. 4)
-Nasaďte hofák zpět podle pokynů v pfedchozl části.

Tento výrobek nei1I určen k použiti osobami {včetně děti) s fyzickým, mentálním nebo smyslovým 
postižen lm nebo osobami bez zkušenosti nebo znalosti, pokud nedostali pfedchozl pokyny týkajíc! 
se použrv_ánl prrstroje nebo na ně dohlížl osoba, která je odpovědná za jejich bezpečnost. Děti musl 
být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s tlmto pflstrojem nebudou hrát. 

ZÁRUKA VÝROBCE NEPLATI A VÝROBCE NEMŮŽE V 2:.ADNÉM PŘIPADÉ NÉST 
ODPOVÉDNOST V PŘIPADÉ NEDODRŽENI TÉCHTO NÁVODŮ. 

Výrobce: 
Guilbert Express 
33, av. du Nerochal de Lattre de Tassigny 
F-94127 FONTANEY SOUS BOIS Ceres

upane
Nové razítko


