
 

 

 
 

 

HORKOVZDUŠNÁ SVÁŘEČKA PLASTŮ 

KD863 

NÁVOD K OBSLUZE 

Překlad návodu k obsluze 

 

 
 

Před zahájením práce se zařízením je třeba si přečíst návod k obsluze. 
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Analýza problémů se zařízením  
 

Příliš vysoká teplota a není možnost ji regulovat. 

1. Chybí odpovídající těsnění. Vyměňte. 

2. Vadný regulátor teploty. Vyměňte. 

 

Po dokončení práce věnujte pozornost chlazení topného tělesa. 

Teplota se mění nestabilně a často. 

Vadný regulátor teploty. Vyměňte. 

 

Teplota se během práce náhle snižuje. 

Topné těleso je spálené. Vyměňte. 

Chybí těsnění. Vyměňte. 

 

Teplotu nelze regulovat! 

 

Topné těleso je poškozené. Vyměňte.  

Poškozený regulátor teploty. Vyměňte.  

 

Abnormální hluk a jiskry během práce vzduchové pumpy. 

Opotřebení uhlíkových kartáčů v motoru. Vyměňte kartáče za nové. 

 

Zkontrolujte, zda rychlost otáčení se sníží během práce náhle. 

Poškozený motor. Opravte. 

 

Chraňte zařízení před vlhkostí, poškozením a skladujte na bezpečném místě. 

Vadný spínač. Vyměňte. 

 

Výskyt abnormálního hluku. 

Kontakt rotoru s prvkem zařízení. Nastavte vzdálenost mezi rotory a tělem zařízení. 

Tření ložiska. Vyměňte. 

 

Pamatujte, zařízení je třeba pokládat opatrně. Je zakázáno zařízení házet nebo pouštět na zem. 

 

Chybí napájení zařízení. 

Poškozený přepínač. Vyměňte přepínač. 

Přerušený obvod. Vyměňte poškozený kabel. 

Nezapínejte a nevypínejte zařízení příliš často. 
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Hlavní části zařízení 

 
1. Tryska  6. Rotor    11. Ochranný obvod  

2. Válec   7. Ochranný prvek   12. Sada přepínače  

3. Topné těleso  8. Rotor    13. Prvek pumpy  

4. Rotor   9. Sada přepínače   14. Regulátor teploty  

5. Obvod  10. Motor   15. Přepínač napájení 
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Schéma regulátoru teploty 

 

 

Technické údaje 
Jmenovité napětí  230 V   Průtok vzduchu   10 m3/hod  

Maximální výkon 1000 W  Tlak vzduchu   3000 Pa  

Teplotní rozsah  40-550oC  Hmotnost  1,2 kg  

Síla izolace   3750V   Hluk   65 db  

Vnější rozměry   Ø 100x330 mm, rukojeť Ø 56 mm 

 

 

Pokyny týkající se obsluhy  
1. Před svařováním je třeba nejprve nastavit výkon topného tělesa na nejnižší hodnotu na stupnici. 

Poté je třeba zvýšit teplotu na příslušnou hodnotu podle požadavků uživatele. 

2. Během práce se nedotýkejte válce, aby nedošlo k popálení. Po použití je třeba zařízení pomalu 

odložit. Jakékoliv odhození nebo upuštění zařízení způsobí, že bude poškozené nebo se výrazně 

zkrátí jeho životnost. 

3. Nevypínejte napájení ihned po použití. Nejprve otočte regulátor teploty na hodnotu „0“ a nechte, 

aby chladný vzduch zařízení ochladil, než vypnete napájení. 

4. Pokud operátor není specialista, nemůže zařízení používat.  
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Varování:  
Nebezpečí! Před prováděním jakékoliv práce na zařízení se ujistěte, že je zařízení vypnuté 

a odpojené od napájení. 

Svařování horkým vzduchem je spojeno s vytvářením vysoké provozní teploty během práce 

zařízení. V případě nesprávné obsluhy zařízení v nebezpečné oblasti může dojít k požáru 

nebo výbuchu. Mějte tedy na paměti, aby bylo zařízení používáno v bezpečné vzdálenosti 

od hořlavých předmětů nebo plynu. 

 

Během práce se nedotýkejte trysky, aby nedošlo k popálení. 

Zařízení můžete přemisťovat až poté, co vychladne. 

Používejte pouze a výhradně zásuvky s odpovídajícím uzemněním. Pokud není k dispozici napájení 

s uzemněním, může dojít k poškození vnitřních části zařízení. Je třeba také používat napájecí kabel 

s uzemněním. 

 

Upozornění:  
Napětí musí být 230 V a zdroj napájení by měl být řádně uzemněn. 

Aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost pro uživatele a zařízení, měl by být na pracovišti 

instalován stabilní zdroj střídavého proudu a ochrana proti zkratu. 

Zařízení musí obsluhovat člověk. Teplo z trysky může vést k zapálení hořlavých prvků. 

JE ZAKÁZÁNO používat zařízení pro práci ve vodě nebo v blátivém terénu. Vyhněte se situacím, 

ve kterých by mohlo dojít k umaštění, namočení nebo navlhčení zařízení. 

 

Ochrana životního prostředí 

Elektrické výrobky nesmí být vyhazovány spolu s domovním odpadem. Měly by být 

skladovány na vyhrazených recyklačních místech. Kontaktujte prosím místní úřad za účelem 

získání informací o skladování elektrických zařízení.  
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Bezpečnostní symboly  

 

Přečtěte si návod k obsluze  

 

 

 

Noste ochranné brýle. Během práce se vytvářejí částice, jiskry a prach škodlivý pro oči. 

 

 

 

Používejte ochranná sluchátka. Hluk může vést k postupné ztrátě sluchu. 

 

 

 

Během broušení dřeva a jiných materiálů může docházet ke vzniku prachu škodlivého 

pro zdraví. Noste masku, která chrání dýchací cesty. 

 

 

 

Symbol Class II: Nářadí je navrženo s dvojitou izolací. Není nutné jej připojovat k uzemněné 

elektrické zásuvce. 
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  
Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014 

 

Oprávněný zástupce výrobce: Foreintrade Sp. Z o. o. 

Adresa oprávněného zástupce:  Grochowska 341 míst. 174; 03822 Varšava, Polsko 

 

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI 

 

Název výrobku: Svářečka plastů (označená ochrannou známkou Kraft&Dele) 

Model (obchodní označení): DSH-A / KD863 

Údaje o výrobku:  Jmenovitý výkon: 1000 W  

Napětí: 230 V / 50 Hz 

 

Prohlášení:  

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky Směrnic ES: 

1. 2006/95/EC Low Voltage Directive 

2. 2004/108/EC EMC Directive 

3. 2011/65/EU ROHS 2 Directive 

4. 2000/14/ES Noise Emission Directive 

 

Podle norem:   

EN 60974-7:2013; EN 61000-3-2:2006+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 60974-10:2007; 

EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011 

 

Certifikát s číslem EC.1282.0D130724.HAE1754 vydaný společnosti Ente Certificazione Macchine Srl 

(Via Mincio 386/a, 41056 Savignano s./P., Itálie) z července 2013  

 

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Kamila Cieplak, Grochowska 341 míst. 174; 

03822 Varšava, Polsko 

 

 

Kamila Cieplak, Varšava, Polsko, 27. 8. 2017 
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Záruční list 

název zařízení:   .................................................................. 

typ / model:   ................................................................... 

datum prodeje:  ................................................................... 

poznámky:   ................................................................... 

 

 

  .................................... 

podpis a razítko prodejce 

 

Záruční podmínky 

 

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců 

od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 

12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze 

a způsobu použití. 

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným 

účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. 

Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné 

předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené 

údržby. 

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 

zpracování. 

Nárok na uplatnění záruky zaniká: 

1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze 

2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o. 

3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen 

4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti 

5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby 

6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů 

7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem 

8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém 

9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení 

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce 

(např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.) 

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly. 

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se 

o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, 

budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí. 

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.  

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem 

zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady. 

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe 

do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, 

nelze uznat jako záruční vady! 

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým 

prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou 

v záruce uznány. 


