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Gebruiksaanwijzing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees a.u.b. deze handleiding zorgvuldig door 

voordat u uw nieuwe elektrisch gereedschap 

gebruikt om het risico op letsel te verminderen.  

 

WAARSCHUWING: Schakel het apparaat altijd uit 

wanneer het niet in gebruik is.  
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Optionele Accessoires 
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PRODUCT : 

1. Schakelaar (0/I/II)  

2. Heteluchtmondstuk  

3. Standaard  

4. Luchtventilatie 

5. Vergrendelknop  

6. Verlengbuis  

7. Handgreep 

8. Onkruidmondstuk 

9. Kabelhaak 

OPTIONELE ACCESSORIES:  

10. Houtskool-aansteker voor de BBQ / open haard  

11. Mondstuk voor glasbescherming  

12. Reflector-mondstuk 

13. Visstaart oppervlakmondstuk  

14. Kegelmondstuk   
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VERKLARING VAN DE SYMBOLEN  

Risico op lichamelijk letsel, levensbedreigend gevaar of schade aan 

het apparaat in het geval dat de instructies in deze handleiding niet 

worden nagevolgd.    

 

Gevaar voor elektrische schokken.  

 

 

Niet blootstellen aan regen. 

 

 

Verwijder onmiddellijk de stekker uit het stopcontact bij beschadiging 

of doorsnijden van het snoer.  

 

 

Voorzichtig, heet oppervlak. 

 

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ELEKTRISCH 

GEREEDSCHAP  

WAARSCHUWING! Lees alle instructies 

WAARSCHUWING: Schakel het apparaat altijd uit wanneer het 

niet in gebruik is.  

WAARSCHUWING: Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact 

wanneer het apparaat niet in gebruik is, wanneer u de mondstukken 

verwisselt of tijdens onderhoud. 

Wanneer u niet alle onderstaande instructies navolgt kan dit leiden tot een 

elektrische schok, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.   

De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle onderstaande waarschuwingen 

verwijst naar zowel apparaten met netsnoer als ook draadloos (op accu 

lopende) elektrisch gereedschap.   
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Bewaar deze instructies voor toekomstige raadpleging!  

 

1. Werkgebied 

a. Houdt uw werkgebied schoon en zorg dat deze goed verlicht is.  

Rommelige en donkere werkgebieden vergroten het risico op ongevallen.  

b. Gebruik elektrisch gereedschap nooit in explosieve omgevingen, 

zoals in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.  

Elektrisch gereedschap produceren vonken die deze stoffen kunnen doen 

ontvlammen.  

c. Houd kinderen en omstanders uit de buurt gedurende het gebruik van 

elektrisch gereedschap.  

Wanneer u afgeleid raakt is het mogelijk dat u controle verliest over het 

gereedschap.  

2. Elektrische veiligheid  

a. Stekkers van elektrische gereedschappen moeten overeenkomen met het 

stopcontact. Pas de stekker op geen enkele manier aan. Gebruik voor geaard 

elektrisch gereedschap geen adapters.  

Het gebruik van het gereedschap met niet-aangepaste stekkers en 

overeenkomende stopcontacten vermindert het risico op elektrische 

schokken.  

b. Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals buizen, 

verwarmingen, gasfornuizen en koelkasten.  

U loopt groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.  

c. Stel elektrische gereedschappen nooit bloot aan regen of vocht.  

Wanneer water in een elektrisch gereedschap loopt, zal dit het risico op 

elektrische schokken vergroten.  

d. Gebruik het snoer nooit onjuist. Gebruik het snoer nooit om het 

elektrische gereedschap te dragen, te trekken of uit het stopcontact te 

halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe hoeken en 

bewegende onderdelen.  

Beschadigde of verstrikte snoeren vergroten het risico op elektrische 

schokken.  

e. Gebruik, wanneer u elektrisch gereedschap buiten gebruikt, een 

verlengsnoer wat geschikt is voor buitenshuis gebruik.  

Door een snoer te gebruiken wat geschikt is voor buitenshuis gebruik 
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vermindert u het risico op elektrische schokken.  

f. Gebruik het elektrische gereedschap altijd in combinatie met een 

aardlekschakelaar.  

Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op elektrische 

schokken.  

3. Persoonlijke Veiligheid 

a. Blijf alert, let goed op wat u doet en gebruik uw gezonde verstand 

wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt. Gebruik elektrisch 

gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed van drugs, 

alcohol of medicatie.  

Eén moment nalatigheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan 

leiden tot ernstig lichamelijk letsel.  

b. Gebruik veiligheidsuitrusting. Draag altijd een veiligheidsbril.  

Veiligheidsuitrusting zoals een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een 

veiligheidshelm of gehoorbescherming die onder de juiste omstandigheden 

worden gebruikt zullen het risico op lichamelijk letsel verminderen.  

c. Vermijd onbedoeld inschakelen. Controleer dat de schakelaar op ‘UIT’ 

staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.  

Door elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakel te dragen en door 

de stekker in het stopcontact te steken terwijl de schakel op ‘AAN’ staat, lokt u 

ongevallen uit. 

d. Verwijder verstelsleutels of moersleutels voordat u het elektrisch 

gereedschap aanzet.  

Een moersleutel of verstelsleutel wat aan een draaiend onderdeel van het 

elektrische apparaat vast blijft zitten kan leiden tot lichamelijk letsel. 

e. Reik nooit te ver. Houd beide voeten stevig op de grond en blijf ten 

alle tijden goed in balans.  

Dit zorgt ervoor dat u, ook in onverwachte omstandigheden, betere controle 

behoudt over het apparaat.  

f. Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. 

Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende 

onderdelen.  

Losse kleding, sieraden of lang haar kan kunnen vastraken in bewegende 

onderdelen.  

g. Wanneer apparaten worden bijgeleverd voor de combinatie van 

stofverwijdering- en verzamelingsfaciliteiten, zorg dan dat deze juist 

verbonden zijn en gebruikt worden.  
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Het gebruik van deze apparatuur vermindert risico’s die veroorzaakt worden 

door stof.  

4. Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap  

a. Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste 

gereedschap voor uw doeleinden. 

Met geschikt gereedschap kunt u de taak op de beste en veiligste manier 

uitvoeren, met de snelheid waarvoor het apparaat ontworpen is. 

b. Gebruik het elektrische gereedschap niet wanneer de schakelaar niet 

goed aan en uit kan schakelen.  

Een elektrisch gereedschap waar u geen controle over kunt uitoefenen met 

de schakelaar is gevaarlijk, en moet worden gerepareerd.  

c. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u wijzigingen aanbrengt, 

accessoires verwisselt of elektrisch gereedschap opbergt.  

Dergelijke voorzorgsmaatregelen verminderen het risico dat het gereedschap 

per ongeluk start. 

d. Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van 

kinderen en laat personen die niet bekend zijn met het gebruik van 

elektrisch gereedschap, of niet bekend zijn met deze instructies, het 

elektrisch gereedschap niet bedienen.  

Elektrisch gereedschap is gevaarlijk wanneer het door onervaren gebruikers 

wordt gebruikt.  

e. Onderhoud elektrisch gereedschap zorgvuldig. Controleer op onjuiste 

montage of verbindingen tussen bewegende onderdelen, defecten van 

onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het 

gereedschap kunnen beïnvloeden. Als het gereedschap beschadigd is, 

laat het vóór gebruik repareren.  

Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch 

gereedschap.  

f. Houd snijgereedschap scherp en schoon.  

Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijvlakken raakt minder 

snel vast en is makkelijker onder controle te houden.  

g. Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en onderdelen 

in overeenstemming met deze instructies en op de wijze waarvoor het 

specifieke type gereedschap bedoeld is, waarbij u rekening houdt met 

de werkomstandigheden en het werk dat moet worden uitgevoerd.    

Gebruik van het elektrische gereedschap voor activiteiten anders dan bedoeld 

zijn, kan tot een gevaarlijke situatie leiden.  
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5. Service 

a. Gebruik a.u.b. een gekwalificeerd expert die originele onderdelen 

gebruikt om uw elektrisch gereedschap te repareren. 

Zo verzekert u dat het elektrisch gereedschap goed zal werken.  

AANVULLENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en 

ouder en personen met verminderde fysieke, zintuigelijke of 

mentale capaciteiten of personen met een gebrek aan ervaring 

en kennis van het apparaat, indien zij dit onder toezicht doen of 

instructies hebben ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en 

alle risico’s begrijpen. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen.  

Kinderen mogen schoonmaak en onderhoud van het apparaat niet zonder 

toezicht uitvoeren.   

 

Bij het gebruik van elektrisch gereedschap moeten altijd de 

standaard veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico 

op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te 

verminderen.  

Lees alle instructies voordat u het product gebruikt en bewaar deze 

instructies. 

Voor gebruik van het apparaat  

Let op het volgende: 

• Controleer of het voltage van het apparaat overeenkomt met de 

netspanning;  

– Controleer dat het netsnoer en de stekker in goede staat verkeren: sterk, 

zonder rafels of beschadigingen. 

–  Wees voorzichtig bij het gebruik van lange verlengsnoeren.  

• Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving; 

• Het metalen mondstuk wordt heet. Wees voorzichtig en raak het metalen 

mondstuk niet aan;  

• Voorkom schade aan het verwarmingselement. Vergrendel of blokkeer het 

mondstuk niet;  
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• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het aan staat;  

• Richt het apparaat niet op mensen of dieren; 

• Kijk nooit in het heteluchtmondstuk; 

• Gebruik dit apparaat niet in de regen, in vochtige omgevingen of nabij 

explosieve of ontvlambare producten; 

• Gebruik het apparaat niet op of nabij heel droge plekken om brand te 

voorkomen; 

• Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in 

gebruik is, tijdens het verwisselen van de mondstukken of tijdens onderhoud 

van het apparaat;  

• Richt het apparaat niet gedurende lange tijd op dezelfde plek;  

• Houd het apparaat niet te dicht op het werkoppervlak, gezien dit het 

apparaat hierdoor oververhit kan raken; 

• Let op de directe / indirecte werkomgeving, gezien de hitte ontvlambare 

materialen die dichtbij, maar wellicht niet zichtbaar zijn, in brand kan steken;  

• Laat de hete onderdelen van het apparaat niet in aanraking komen met het 

snoer of andere ontvlambare materialen;  

• Het apparaat dient altijd schoon, droog en vet- en olievrij te zijn.  

• Gebruik het apparaat niet voor doeleinden waarvoor het niet bedoeld is.  

Dit apparaat heeft op een werktemperatuur van 600 graden 

zonder dat hier zichtbare tekenen van zijn (geen vlammen), toch is 

er een risico op brand. Let op voor de hete luchtstroom uit het 

mondstuk. Deze lucht kan brandwonden veroorzaken.  

 

Tijdens gebruik van het apparaat  

• Wanneer u het gereedschap gebruikt kunnen dampen en gassen 

gedurende korte tijd ontsnappen. Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. 

Astmapatiënten kunnen hier last van ondervinden;  
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• Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u eerst controleren of 

de schakelaar in de “0” stand staat;  

• Houd het netsnoer altijd uit de buurt van het mondstuk van het apparaat;  

• Houd dieren en kinderen tijdens gebruik van het apparaat uit de buurt;  

• Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het metalen mondstuk. Raak het 

metalen mondstuk niet aan voordat het is afgekoeld.  

• Draag het apparaat aan de hendel wanneer de metalen verwarmingskop is 

afgekoeld.  

• Houd het apparaat alleen aan geïsoleerde greep-oppervlakken vast, gezien 

de metalen verwarmingskop mogelijk in contact kan komen met verborgen 

bedrading of het eigen snoer.  

Schakel het apparaat onmiddellijk uit in het geval dat: 

• Het stopcontact en/of snoer defect of beschadigd zijn; 

• De schakelaar defect is;  

• U rook ruikt of ziet wat uit het apparaat komt.  

Elektrische veiligheid  

Bij gebruik van elektrisch apparatuur dient u altijd de standaard 

veiligheidsmaatregelen, die in uw land van toepassing zijn, in acht te nemen 

om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te 

verminderen. Lees de volgende veiligheidsinstructies.  

 

Controleer altijd dat de netspanning overeenkomt met de voltage 

die wordt aangegeven op het vermogensplaatje. 
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Klasse II apparaat – Dubbel geïsoleerd – Geaarde stekker is niet 

noodzakelijk.  

 

Vervangen van snoeren en stekkers  

In het geval van schade aan het netsnoer moet deze, om risico’s te 

voorkomen, worden vervangen door de fabrikant, de betreffende 

servicevertegenwoordiger of een evenredig gekwalificeerd person.  

Werp oude snoeren of stekkers onmiddellijk weg nadat deze door nieuwe zijn 

vervangen. Het is gevaarlijk om de stekker van een los snoer in het 

stopcontact te steken.  

 

Gebruik van verlengsnoeren  

Gebruik alleen goedgekeurde verlengsnoeren die geschikt zijn voor het 

vermogen van het apparaat. De minimale geleidergrootte is 1.5 mm2. 

Wanneer u gebruik maakt van een kabelhaspel dient u deze altijd volledig uit 

te rollen. Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Wanneer u een 

verlengsnoer gebruikt moet deze geschikt zijn voor gebruik buitenshuis, en 

moet de verbinding droog en van de grond af worden gehouden. Wij raden u 

aan om gebruik te maken van een kabelhaspel, hierdoor blijft de aansluiting 

ten minste 60 mm boven de grond.   

 

 

BEDIENING  

Wees altijd voorzichtig bij gebruik! Bedek de ventilatieopeningen 

NIET tijdens gebruik om het risico op brandwonden te vermijden!  

 

Raak het hete mondstuk niet aan!  

 

Temperatuurinstellingen:  

Met de temperatuurschakelaar kunt u uit twee temperatuurstanden kiezen. 

Afhankelijk van gebruik kunt u uit de volgende standen kiezen:   

Stand I:   50 °C (afkoelen) 

Stand II:  600 °C 

Het luchtvolume voor beide instellingen is 500l/minuut 

Het apparaat aanzetten:  
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– Schuif de schakelaar (1) op stand II, afhankelijk van gebruik  

Het apparaat afkoelen: 

– Na gebruik van het apparaat op de hoge temperatuurstand is het apparaat 

erg heet. Wij raden daarom aan om de schakelaar (1) op stand I te zetten om 

het apparaat snel af te koelen voordat u het uitschakelt en opbergt.   

Het apparaat uitschakelen:  

–Schuif de schakelaar (1) op stand 0. Het apparaat is nu uitgeschakeld.  

Het mondstuk plaatsen: 

De mondstukken zijn optioneel voor verschillende gebruiken en functies. De 

mondstukken kunnen gemakkelijk over het heteluchtmondstuk worden 

geschoven. Raak de mondstukken nooit aan tijdens of direct na gebruik. De 

mondstukken worden erg heet.  

HOOFDFUNCTIE: ONKRUIDBRANDER (Fig. 15)  

De verlenghandgreep in elkaar zetten  

De verlenghandgreep bestaat uit twee onderdelen. Klik in elkaar om de twee 

onderdelen te verbinden.  

Nu kunt u de verlenghandgreep aan het apparaat vastmaken. 

Zorg ervoor dat de verlenghandgreep stevig op zijn plek klikt. Wanneer u het 

apparaat als onkruidbrander gebruikt moet u gebruik maken van de 

verlenghandgreep.  

Houd de onkruidverdelger goed vast aan het uiteinde van de verlenghangreep.  

 

Gebruik: 

• Zorg ervoor dat de verlenghandgreep stevig aan het apparaat vastzit en dat 

het apparaat is uitgeschakeld.  

• Bevestig het onkruidmondstuk (8) aan het apparaat  

• Verbind aan de elektriciteitsvoorziening door de stekker in het stopcontact te 

steken.  

   Dit product is ontworpen met een kabelhouder die voorkomt dat het 

netsnoer tijdens gebruik wordt losgetrokken. Wanneer u het apparaat als 

onkruidbrander gebruikt moet u controleren dat het netsnoer vastzit in de 

kabelhouder zoals in fig. 14 wordt weergegeven voordat u de stekker in 

het stopcontact steekt.  

• Controleer dat het mondstuk niet geblokkeerd is voordat u het apparaat 
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aanzet.  

• Stel de temperatuur op stand II in.  

• Laat het apparaat gedurende ongeveer 45 seconden opwarmen.  

• Om onkruid te verdelgen houdt u het onkruidmondstuk gedurende ongeveer 

5 seconden boven het onkruid. Tijdens deze 5 seconden wordt de celstructuur 

van het onkruid vernietigd. Als gevolg sterft het onkruid binnen enkele dagen 

af.  

• Het is niet noodzakelijk om het onkruid volledig weg te branden, 5 seconden 

volstaat ruimschoots.  

• Voor een efficiënte behandeling houdt u het onkruidmondstuk 0 tot 5 cm 

boven het onkruid  

• De effecten zijn niet direct zichtbaar, het duurt even voordat u de resultaten 

ziet. Het effect is voor de lange termijn.  

 

Houd al uw lichaamsdelen ver van de metalen verwarmingskop. 

Raak niet aan voordat het is afgekoeld.  

Draag het apparaat aan de hendel, ook wanneer de metalen 

verwarmingskop is afgekoeld.  

Houd het apparaat alleen vast aan geïsoleerde greepoppervlakken, omdat de 

metalen verwarmingskop mogelijk contact kan maken met verborgen 

bedrading of het eigen snoer.  

Houd het snoer uit de buurt van de metalen verwarmingskop.  

Informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die I kunt 

dragen bij gebruik van de onkruidbrander, bijvoorbeeld veiligheidslaarzen. 

Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Wanneer u een 

verlengsnoer gebruikt, moet deze geschikt zijn voor gebruik buitenshuis, en de 

verbinding moet droog en van de grond worden gehouden. Wij raden u aan om 

een kabelhaspel te gebruiken, waardoor de aansluiting ten minste 60 mm 

boven de grond blijft.  

 

OPTIONELE FUNCTIES: 

 1: Hittepistool (Fig. 17) 

Het apparaat kan zonder verlenghandgreep als hittepistool worden gebruikt 

voor verscheidene doeleinden. Verwijder het handvat door de knop in te 
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drukken en los te laten (5) en de verlenghandgreep van het apparaat te trekken.  

 

Toepassingen 

  Krimpen van krimpbare buizen, het solderen van connectoren en 
soldeeraansluitingen, verpakkingen en elektrische onderdelen  

  Het vervormen van artikelen die gemaakt zijn van acryl, PVC en 
polystyreen, buizen, platen en profielen en vochtige houtsoorten. 

  Het lassen van thermoplastisch polymeer, vloerbedekkingsmaterialen of 
PVC en linoleum, PVC-bedekte stoffen, dekzeilen en folie. 

Het solderen van tin, speciaal soldeerzilver, SMD-componenten, 
kabelschoenen, en het losmaken van gesoldeerde verbindingen.  

Het verwijderen van verf – oude en zelfs dikke lagen olieverf, vernis en 
synthetisch gips.  

Het drogen van kleurmonsters, vulmateriaal, lijmen, constructievoegen en 
stucwerk.  

Het verbinden van lijmen met contactlijmen, het activeren van 
drukgevoelige lijmen, het versnellen van bindingsprocessen, het losmaken 
van bindingspunten of vernis. 

Het ijsvrij maken van ijzige trappen en stoepen, sloten, kofferbakken, 
autodeuren of waterpijpen, als ook het ontdooien van koelkasten en vriezers.   

Ontsmetting – met hete lucht van 600℃ kunt u snel dierenpennen en 

stallen vrij maken van bacteriën. Een houtwormplaag kan onder controle 
worden gebracht (Let op: Brandgevaar! Verwarm het houten oppervlak niet 
overmatig).  

Gebruik: 

• Steek de stekker in het stopcontact 

• Stel de schakelaar op stand II in, het apparaat zal heet worden.  

• Stel, na gebruik, de schakelaar op stand I in om het apparaat af te laten 

koelen.  

• Om het apparaat uit te zetten stelt u de schakelaar in op stand 0.  

 

Hittepistool met optionele accessoires: 

Dit apparaat kan ook worden gebruikt als hittepistoor met optionele 

mondstukken (Fig. 11,12,13,14) voor bepaalde toepassingen:  

  Icoon  Beschrijving  Toepassing  
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Glasbeschermingsmondstuk  Beschermt ramen wanneer u de verf van 

raamkozijnen verwijdert 

 

 

Reflector mondstuk  Solderen van buizen  

 

Kegelmondstuk  Lassen, bekleding krimpen (hitte op een 

klein gebied geconcentreerd)  

 

Visstaart-

oppervlakmondstuk  

Drogen, ontdooien (hitte verspreid over 

een breder gebied)  

 

Krabber  Verwijderen verf en vernis  

 

Wanneer dit apparaat niet zorgvuldig wordt gebruikt kan er 

brand ontstaan, dus:  

 

– wees voorzichtig wanneer u het apparaat gebruikt in een omgeving waar zich 

licht ontvlambare stoffen bevinden;  

– richt nooit te lang op eenzelfde plek;  

– gebruik niet in een explosieve omgeving;  

– let erop dat hitte ook geleid kan worden naar ontvlambare stoffen buiten uw 

zichtveld;  

– plaats het apparaat na gebruik op het standaard en laat het afkoelen voordat 

u het apparaat opbergt;  

– laat het apparaat niet onbeheerd wanneer het aanstaat.  

 

2: HOUTSKOOLAANSTEKER VOOR DE BBQ / OPEN HAARD 

(Fig. 17) 

De BBQ en open haard aansteker dient u altijd zonder de verlenghandgreep te 
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gebruiken. Verwijder de verlenghandgreep door de knop in te drukken en los te 

laten (5) en vervolgens de verlenghandgreep los te trekken van het apparaat.  

Gebruik: 

• Maak het mondstuk voor de BBQ / open haard houtskoolaansteker (10) vast 

aan het apparaat. 

• Stel de temperatuur in op stand II.  

• Plaats het mondstuk onder de houtskool of het hout.  

• Controleer dat het apparaat juist gepositioneerd is. Het standaard (3) kan 

gebruikt worden om het apparaat stevig in de juiste positie te zetten.  

• Steek de stekker in het stopcontact. 

• Controleer dat het mondstuk niet geblokkeerd is voordat u het apparaat 

aanzet.  

• Verwijder het apparaat van de kolen of het hout zodra deze beginnen te 

gloeien.  

• Blaas nu hete lucht op de kolen of het hout van ongeveer 5-10 cm afstand, 

totdat deze goed branden.  

• Hiermee voorkomt u schade aan het mondstuk. Wanneer u het mondstuk 

gedurende langere tijd blootstelt aan hoge temperaturen zou het materiaal 

kunnen smelten. Volg deze instructies op om het product langdurig te kunnen 

gebruiken.  

Let op! Gebruik het apparaat niet langer dan nodig om oververhitting van de 

BBQ of open haard te voorkomen. 

 

– zorg ervoor dat de aansteker juist gepositioneerd is;  

– trek de stekker van de aansteker uit het stopcontact voordat u deze uit 

het vuur haalt;  

– laat de aansteker afkoelen voordat u deze opbergt;  

      – zorg dat de hete onderdelen van de aansteker niet in aanraking komen 

met het snoer of andere ontvlambare materialen.  

AFKOELEN: 

Het apparaat moet eerst afkoelen, voordat u deze uitschakelt. Selecteer 

temperatuurstand I en laat het apparaat gedurende minimaal een minuut staan. 

U kunt het apparaat daarna uitschakelen.   

Plaats het apparaat na gebruik op de standaard (3) en laat het afkoelen voordat 
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u het opbergt.   

OPSLAG: 

Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het opbergt. 

REINIGING： 

Houd de ventilatieopeningen schoon om oververhitting van het apparaat te 

voorkomen. Maak de machine regelmatig schoon met een zachte doek, bij 

voorkeur na ieder gebruik. Houd de ventilatieopeningen vrij van stof en vuil. Als 

het vuil er op deze manier niet af gaat, gebruik dan een zacht doekje dat met 

zeepsop vochtig is gemaakt. Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, 

alcohol, ammoniakwater, etc. Deze oplosmiddelen kunnen de onderdelen van 

kunststof beschadigen.  

 

TECHNISCHE GEGEVENS： 

Voltage: . . . . . . . . . . 230 – 240 V~ 50 Hz 

Voeding: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2000 W 

Luchtstroom: . . . . . . . . . . . 500 liter per minuut  

Stand I: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 °C 

Stand II: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  600 °C 

 

 

 

WEGWERPEN： 

Gooi elektrische gereedschappen niet weg bij het huishoudelijk 

afval.  

Het elektrisch gereedschap wordt verzonden in een verpakking 

om schade tijdens transport te verminderen.  

Deze verpakking wordt vervaardigd uit grondstoffen en kan 

worden hergebruikt. Het elektrisch gereedschap en bijbehorende accessoires 

worden gemaakt uit verschillende materialen zoals metalen en kunststof. Breng 

defecte onderdelen naar een bestemd afvalverzamelingspunt. Vraag uw 

retailer of gemeente hierover.  
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EC VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING  

Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product 

Heteluchtpistool, Model PLD2423, in overeenstemming is met de 

basisvereisten, welke uiteengezet zijn in de Europese Richtlijnen voor 

Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EC (EMC), 2014/35/EC 

(Machines) en bijbehorende amendementen. Om de overeenstemming te 

evalueren werden de volgende geharmoniseerde standaarden geraadpleegd:  

EN 60335-1 

EN 60335-2-45 

EN 62233 

EN 55014-1 

EN 55014-2 

EN 61000-3-2 

EN 61000-3-3 

 


