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Призначення

Ваш пістолет гарячого повітря Black & Decker перед- призначений  

для різноманітних робіт, пов'язаних з ра- зогревом, наприклад, для  

видалення лакофарбових покриттів. Даний інструмент призначений  

тільки для побутового використання всередині приміщень.

Інструкції з техніки безпеки 

Загальні правила безпеки при роботі з

електроінструментами

Увага! Уважно прочитайте всі інструкції з безпеки і  

керів- ство по експлуатації. Недотримання всіх  

перерахованих нижче правил без- небезпеки та  

інструкцій може призвести до ураження електричним  

струмом, віз проникненню пожежі та / або серйозних  

травм.

Збережіть всі інструкції з безпеки і руководство по  

експлуатації для їх подальшого використання. Термін

«Електроінструмент» у всіх наведених нижче вказівках відноситься  

до Вашого мережевого (з кабелем) електроінструменту або  

акумуляторному (бездротовому) електроінструменту.

1. Безпека робочого місця

a. Тримайте робоче місце в чистоті і забезпечте добре

освітлення. Погане освітлення або безлад на робочому місці  

може призвести до нещасного випадку.

b. Не використовуйте електроінструменти, якщо є небезпека  

загоряння або вибуху, на- приклад, поблизу  

легкозаймистих рідин, газів або пилу. В процесі роботи  

електроінструмент створює іскрові розряди, які можуть  

запалити пил або горючі пари.

c. Під час роботи з приладом не підпускайте близько дітей або  

сторонніх осіб. Відволікання уваги може викликати у Вас  

втрату контролю над робочим процесом.

2. Електробезпека

a. Вилка приладу повинен пасувати до змінного струму. Ні в  

якому разі не видозмінюйте вилку електричного кабелю.  

Не використовуйте з'єднувальні штепсели-перехідники,  

якщо в силовому кабелі електроінструменту є дріт  

заземлення. Використання оригінальної вилки кабелю і  

відповідній їй штепсельної розетки зменшує ризик ураження  

електричним струмом.

b. Під час роботи з електроінструментом уникайте фізичного  

контакту з заземлен- ними об'єктами, такими як  

трубопроводи, радіатори опалення, електроплити і хо-

лодільнікі. Небезпека ураження електричним

струмом збільшується, якщо Ваше тіло зазем- лено.

c. Не використовуйте електроінструмент під дощем або у  

вологому середовищі. Попадання води в електроінструмент  

збільшує ризик ураження електричним струмом.

d. Будьте обережні, щоб електричним кабелем. Ні в якому разі  

не використовуйте кабель для перенесення  

електроінструменту або для витягування його вилки з  

штеп- польових розетки. Не піддавайте електричним ний  

кабель впливу високих тем- температур і мастильних  

речовин; тримайте його в стороні від гострих кромок і  

рухомих частин інструменту. Пошкоджений або за- плутаний  

кабель збільшує ризик ураження електричним струмом.

e. При роботі з електроінструментом на відкритому повітрі  

використовуйте подовжувальний кабель, призначений для  

зовнішніх робіт. Використання кабелю, придатного для роботи  

на відкритому повітрі, знижує ризик ураження електричним  

струмом.

f. При необхідності роботи з електро- інструментом у  

вологому середовищі використуйте джерело живлення,  

обладнаний пристроєм захисного відключення (УЗО).

Використання УЗО знижує ризик ураження електричним  

струмом.

3. Особиста безпека

a. При роботі з електроінструментами будьте уважні, 

слідкуйте  за тим, що Ви справи- ете, і керуйтеся здоровим 

глуздом.  Не використовуйте електроінструмент, якщо Ви  

втомилися, а також перебуваючи під дією алкоголю або  

знижують реакцію лікар- ських препаратів та інших  

засобів. Ма- Лейша необережність при роботі з електро-

інструментами може призвести до серйозних травм.

b. При роботі використовуйте засоби инди- ального захисту.  

Завжди надягайте защитні окуляри. Своєчасне  

використання захисного спорядження, а саме: пилезащіт- ної  

маски, черевик на нековзною підошві, захисного шолома або  

протишумових на- ушніков, значно знизить ризик отримання  

травми.

c. Не допускайте ненавмисного запуску. Перед тим, як  

підключити електроінстру- мент до мережі і / або  

акумулятора, підняти або перенести його, переконайтеся,  

що вимикач знаходиться в положенні «вимкнено». Не  

переносьте електроінструмент з натиснутою кнопкою вимикача  

і не підключайте до сеті виття розетки електроінструмент,  

вимикач якого встановлено в положення «включено», це може  

призвести до нещасного випадку.

d. Перед включенням електроінструменту зніміть з нього все  

регулювальні або гайкові ключі. Регулювальний або  

гайковий



ключ, залишений закріпленим на вращаю- щейся частини  

електроінструменту, може стати причиною важкої травми.
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e. Працюйте в стійкою позі. Завжди сохра- няйте рівновагу і  стійку 

позу. Це дозволить Вам не втратити контроль при роботі  з 

електроінструментом в непередбаченій ситуації.

f. Одягайтеся відповідним чином. Під час роботи не надягайте  

просторий одяг або прикраси. Слідкуйте за тим, щоб Ваше  

волосся, одяг або рукавички перебували в постійному  

віддаленні від рухомих частин інструменту. Вільний одяг,  

прикраси або довге волосся можуть потрапити в рухомі  

частини інструменту.

g. Якщо електроінструмент забезпечений приладом для збирання 

пилу, переконайтеся, що даний пристрій  підключено і ис 

користується належним чином. Вико вання  пристрою 

пиловидалення значно знижує ризик виникнення  нещасного 

випадку, пов'язаного з запиленістю робочого  простору.

4. Використання електроінструментів і технічний

догляд

a. Не перевантажуйте електроінструмент. 

Використовуйте Ваш  інструмент за призначенням.

Електроінструмент працює надійно і без- небезпечно тільки при  

дотриманні параметрів, зазначених в його технічних  

характеристиках.

b. Не використовуйте електроінструмент, якщо його вимикач не

приладом з пошкодженим вимикачем становить небезпеку і  

підлягає ремонту.

c. Вимикайте прилад від джерела живлення та / або виймайте  

акумулятор перед регулюванням, заміною належностями  

або при зберіганні електроін- струмента. Такі запобіжні  

заходи знижують ризик випадкового включення електро-

інструменту.

d. Зберігайте невикористовувані електроінстру- менти в  

недоступному для дітей місці і не дозволяйте особам, які  

не знайомі з електричним або цими інструкціями,  

працювати з електроприладами. Електро- інструменти  

становлять небезпеку в руках недосвідчених користувачів.

e. Регулярно перевіряйте справність електро- троінструмента.  

Перевіряйте точність з- вміщення і легкість переміщення  

подвиж- них частин, цілісність деталей і будь-яких інших  

елементів електроінструменту, віз діючих на його роботу.  

Не використовуйте несправний електроінструмент, поки  

він не буде повністю відремонтований.

Більшість нещасних випадків є наслідком недостатнього  

технічного догляду за електроінструментом.

f. Слідкуйте за гостротою заточування і чистотою ріжучих  

приладдя. Прінадлежно- сти з гострими крайками дозволяють  

уникнути заклинювання і роблять роботу менш утомі-

котельної.

g. Використовуйте електроінструмент, аксессу- ари і насадки  

відповідно до цього Керівництвом і з урахуванням  робочих 

умов і характеру майбутньої роботи. Використання  

електричних не за призначенням може призвести до  

виникнення небезпечних ситуацію.

5. Технічне обслуговування

a. Ремонт Вашого електроінструменту повинен здійснюватися  

лише спеціалістом ними фахівцями з використанням  

ідентичних запасних частин. Це забезпечить безпеку Вашого  

електроінструменту в подальшій експлуатації.

Додаткові заходи безпеки при роботі з  

електроінструментами

Увага! Додаткові правила безпеки при роботі з  

пістолетами гарячого повітря.

Увага: Тільки для використання всередині по- міщень! Не  

використовуйте інструмент на вулиці!

Увага: Встановлюйте інструмент в стаціонарну положення на  

підставку, якщо він не використовується.

Увага: Необережне використання инстру- мента може призвести до  

пожежі! Будьте особливо уважні при використанні інструменту в

встановлюється в положе- ня включення або виключення. Елекмтрісоц-ях знаходження горючих матеріалів

. ♦ Не наводьте потік гарячого повітря в одне і те ж місце 

протягом тривалого часу. 

♦ Невикористовуйте  інструмент, якщо є опасність 

загоряння або вибуху. 

♦ Пам'ятайте, щовисока  температура може впливати на 

займисті матеріали, які перебувають поза Вашої  видимості.

♦ Після використання встановіть інструмент

в стаціонарне положення на підставку і до- чекайте його  

повного охолодження, перш ніж прибрати інструмент на  

зберігання.

♦ Ніколи не залишайте інструмент без нагляду.

♦ Чи не закривайте отвори входу повітря і випускний отвір - це може 

привести до надмірного підвищення  температури і, як наслідок, до 

пошкодження інструменту. 

♦ Ні в  якому разі не направляйте потік горячого повітря

на оточуючих Вас людей і тварин!

♦ Ні в якому разі неторкайтеся випускного отвори: в процесі роботи 

воно дуже нагрівається і  залишається гарячим протягом 30 хвилин 

після її закінчення. 

♦ Чи не притулятися ні до чого вихідний отвір

в процесі роботи або відразу ж після закінченні.



♦ Ні в якому разі не вставляйте в сопло ніякі

предмети - це може призвести до ураження електричним  

струмом.

♦ Ні в якому разі не заглядайте в випускне отвір працюючого 

інструменту. 

♦ ♦ Ні в якому разіне  використовуйте пістолет гарячого повітря в 

якості фена для сушіння волосся!  Температура повітря, нагрітого 

термо- інструментом, набагато  перевищує температу- ру повітря, 

нагрітого побутовим феном.

♦ ♦ Забезпечте достатню припливно-витяжну
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вентиляцію приміщення, на випадок можливого виділення  

отруйних парів.

♦ Не використовуйте інструмент у вологому середовищі. ♦ При  

видаленні фарби подбайте про огородження робочого місця. 

Одягайте респіратор, спеціально  розроблений для захисту від 

пилу і випарів свинцевих фарб, і  слідкуйте, щоб особи, які 

перебувають в робочій зоні, також були  забезпечені засобами 

індиві- дуальної захисту.

♦ Не спалюйте фарбу - це може привести до

винекнення проникненню пожежі.

♦ Не дозволяйте фарбі прилипати до сопла - краска може згодом 

спалахнути. 

♦ Перед установкою насадки,  вимкніть інструмент і дочекайтеся 

його повного охолодження.

Видалення лакофарбових покриттів, що  

містять свинець

♦ До процесу видалення фарбинеобхідно

підходити вкрай обережно. Шари фарби, а також її залишки і  

випаровування можуть содер- жати отруйний свинець.

Будинки, побудовані до 1960 року, можуть виявитися  

пофарбованими фарбою, що містить свинець. Така фарба  

може виявитися закрита численними шарами інших фарб. Що  

містить свинець фарба може прилипнути до рук і потрапити в  

порожнину рота, що призведе до проникнення свинцю в  

організм людини.

♦ Отруєння навіть незначним кількістю свинцю може привести до 

незворотних ушкоджень мозку  і нервової системи. Наи- велику 

небезпеку отруєння свинцем  перед- ставлять для дітей та вагітних 

жінок. 

♦ Перед початком  роботи, важливо встановити,

чи містить видаляється фарба свинець. Дан ву перевірку  

можна зробити за допомогою тестового набору або  

проконсультувавшись у фахівця-маляра. Не паліть, не пийте і  

не приймайте їжу на робочому місці - можли але, воно  

забруднене свинцем. Лакофарбові по- криття на свинцевій  

основі повинні віддалятися тільки фахівцями відповідного про-

филя і без використання пістолета гарячого повітря.

Безпека сторонніх осіб

♦ Даний прилад може використовуватися дітьми  

старше 8-ми років і людьми зі зниженими

фізичними, сенсорними та розумовими спо можності або не  

мають необхідного досвіду або досвіду, якщо вони виконують  

роботу під наглядом або отримали інструкції від- носительно  

безпечної роботи з цим прибо- ром і усвідомлюють наявність  

потенційної небез- ності при його використанні. Не дозволяйте  

дітям гратися з приладом. Не дозволяйте дітям робити чистку і  

технічне обслугову- ня приладу без нагляду. 

♦ Не дозволяйте  дітям гратися з електроінструментом.

Залишкові ризики

При роботі з даним інструментом можливо виник- нення додаткових  

залишкових ризиків, які не ввійшли в описані тут правила техніки  

безпеки. Ці ризики можуть виникнути при неправильному або  

тривалому викорис- танні вироби і т.п.

Незважаючи на дотримання відповідних ін- трукцій з техніки безпеки і  

використання запобіжних пристроїв, деякі оста- точні ризики  

неможливо повністю виключити. До них відносяться:

♦ Травми в результаті торкання обертових / рухаються частин 

інструменту. 

♦ Ризик отримання травми під  час зміни деталей інструменту, ножів 

або насадок.

♦ Ризик отримання  травми, пов'язаний з тривалістю

використанням інструменту. При використанні  інструменту протягом 

тривалого періоду часу робіть регулярні  перерви в роботі. 

♦ Погіршенняслуху.

♦ Збиток здоров'ю в результаті вдихання пилу

в процесі роботи з інструментом (наприклад, при обробці  

деревини, особливо, дуба, бука і ДВП).

Маркування інструменту

На інструменті є наступні знаки:

Увага! Повне ознайомлення з ру- ководством по  

експлуатації знизить ризик отримання травми.

Електробезпека

Даний інструмент захищений подвійною ізоляцією, що  

виключає потребу в заземляющем дроті. Слідкуйте за  

напругою електричної мережі, воно повинно відповідати  

величині, про- значення на інформаційній табличці  

електроінструменту. 

♦ Щоб уникнути нещасного випадку,  заміна

пошкодженого кабелю живлення повинна про- переводитися

тільки на заводі-виробнику або в авторизованому сервісному

центрі Black & Decker.
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подовжувальні кабелі

♦ Можна використовувати дво- аботрижильний

кабель, так як Ваш електроінструмент соот- ветствует Класу II  

і захищений подвійний з- ляцією.

♦ Можна користуватися кабельним

довжиною до 30 м без втрати потужності.

Складовічастини

Ваш інструмент може містити всі або недо- торие з перерахованих  

нижче складових частин:

1. Пусковий вимикач

2. Перемикач режимів температури

3. Сопло

Збірка

Увага! Перед початком збирання переконайтеся, що інструмент  

вимкнений і від'єднаний від електромережі.

Установка насадки (Мал.C, D, E і F)

Насадки можна додатково придбати у Ва- шого найближчого  

дилера.

♦ Конічна насадка (5):концентрує

потік нагрітого повітря на невеликих ділянках поверхні.

♦ Широка  насадка (6): розподіляє потік

нагрітого повітря на великих ділянках поверхні. 

♦ Насадка  з відбивачем (7): для пайки труб.

♦ Стеклозащітная насадка (8): Для захисту

стекол при видаленні лакофарбовогох покриття. 

♦ Скребок  (9): Для видалення лакофарбового покриття

♦ Одягніть з'єднувальний елемент насадки  на сопло (3).

Експлуатація

Регулювання температури (Мал.A)

♦ Для збільшення температури, поверніть

перемикач режимів температури (2) в на- правлінні за  

годинниковою стрілкою.

♦ Для зменшення температури, поверніть

перемикач режимів температури в на- правлінні проти  

годинникової стрілки.

Включення і вимикання

♦ Щоб включити інструмент врежимі низької

швидкості повітряного потоку / низькою темпе- ратури,  

встановіть робочий вимикач в положення I.

♦ Щоб включити інструмент врежимі високої

швидкості повітряного потоку / високої темпе- ратури,  

встановіть робочий вимикач (1) у положення II.

♦ Щоб вимкнути інструмент, встановіть  

пусковий вимикач в положення О.

Використання інструменту

З метою безпеки інструмент обладнаний термостатом. Безперервне  

використання инстру- мента протягом тривалого часу або в іншому  

важкому режимі може стати причиною його над- мірного перегріву і  

зупинки роботи. Тому настійно рекомендується робити регулярні  

зупинки в роботі для охолодження інструменту. 

♦ Перед початком  роботи дайте інструменту

прогрітися кілька секунд. 

♦ При першому включенні  інструменту можливий викид з 

сопла невеликої кількості диму. Це нормально, і з  часом дим 

зникне. 

♦Використовуйте режим низької температури  для

сушіння лакофарбових покриттів, видалення наклейок,  

гарячого напрессовиванія ізоляці- ційних трубок, а також для  

розморожування замерзлих трубопроводів.

♦ Використовуйте  режим середньої температури для

зварювання пластмас та згинання пластмасових труб, а також  

для роз'єднання сильно затягнутих різьбових з'єднань.

♦ Використовуйте режим високої температури для

видалення лакофарбових покриттів і пайки стикових з'єднань  

трубопроводів. 

♦ Якщо Ви не впевнені у виборі температурного

режиму, почніть з найнижчої температури і проведіть пробне  

випробування інструменту на невеликому обрізку  

оброблюваного ма- териала.

Використання інструменту в стаціонарному  

положенні (Мал.В)

Даний інструмент можна встановити стаціонарно на опорні точки (4),  

при цьому вивільняються для роботи обидві руки.

♦ Поставте інструмент соплом вгору наповерхність, на якій він не 

зможе перекинутися. 

♦ Зафіксуйте кабель,  щоб запобігти стасківанія інструменту з опорних 

точок (4).

Увага! Постійно стежте, щоб сопло ін- струмента не було направлено  

на Вас або стоять поруч людей. Намагайтеся не торкатися сопла.

Следі- ті, щоб ніщо не могло впасти в сопло.

Видалення лакофарбових покриттів

♦ Направте потік гарячого повітря наповерхність з видаляється 

лакофарбовим покриттям.

♦ Не спалюйте  фарбу. Утримуйте сопло на відстані мінімум 25 мм 

від пофарбованої поверхні.

♦ Як тільки покриття розм'якшиться,зскребете його скребком. 

Негайно терти раз-мякшую фарбу з  оброблюваної поверхно-

сті, в іншому випадку вона знову  затвердіє. 

♦ По можливості, скоблите уздовж волокон деревини.

♦ Уникайте накопичення видаляється фарби і прочого сміття на

скребки.



♦ При роботі на вертикальній поверхні, снимайте фарбу у 

напрямку зверху вниз, щоб уникнути її  скупчення в соплі 

інструменту.

♦ При видаленні фарби з  поверхонь, покладених поблизу від 

скла, прийміть не- обхідні заходи  захисту скла від високої

температури.
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Увага! При видаленні лакофарбових покриттів з металевих або  

дерев'яних віконних рам всег- та використовуйте насадку, яка  

захищає скло.

♦ Позбувайтеся залишків фарбибезпечним

для навколишнього середовища способом і удосто- вірте, що  

робоче місце повністю очі- щено після закінчення роботи.

Охолодження інструменту

В процесі роботи сопло інструмента дуже силь- але нагрівається.  

Після виключення інструменту дайте йому охолонути протягом  

мінімум 30 хвилин.

♦ Поставте інструмент соплом вгору на поверхню

, на якій він не зможе перекинутися.

Технічне обслуговування

Ваш інструмент Black & Decker розрахований на ра- боту протягом  

тривалого часу при мінімальному технічному обслуговуванні. Термін  

служби і надійність інструменту залежить від правильного догляду та  

регулярного чищення.

Увага! Перед проведенням будь-яких видів робіт з технічного  

обслуговування вимкніть електроінструмент, вийміть вилку кабелю з  

штеп- польових розетки і дочекайтеся повного охолодження  

інструменту.

♦ Регулярно очищайте вентиляційніотвер-

сті Вашого інструменту м'якою щіткою або сухою тканиною.

♦ Для чищення інструменту використовуйте тільки

слабкий мильний розчин і вологу тканину. Не використовуйте  

абразивні чистячі засоби, а також засоби для чищення на  

основі раство- телеглядачам. Не допускайте попадання

будь-якої рідини всередину інструменту і ніколи не занурюйте в  

воду будь-яку з його частин.

Захист навколишнього середовища

Роздільний збір. Цей продукт не можна викидати разом зі  

звичайним побуто- вими відходами.

Якщо одного разу Ви захочете замінити Ваш електро- інструмент  

Black & Decker або якщо він Вам більше не потрібний, не викидайте  

його разом з побуто- вими відходами. Зробіть цей виріб спеціальний  

приймальний пункт.

Роздільний збір виробів з закінченим терміном служби і їх

упаковки дозволяє повторно переробляти та повторно  

використовувати. Використання перерабо- працьованих  

матеріалів допомагає захищати навколишнє середовище від  

забруднення та сни жает потребу в сировині. Місцеві законодавчі  

акти можуть забезпечити збір старих електричних продуктів  

окремо від б-тового сміття на муніципальних звалищах відходів,  

або Ви можете продавцями при покупці нового вироби. Фірма  

Black & Decker для збору та переробки після закінчення їхнього  

терміну Black & Decker. Щоб скористатися цією услу- гой, Ви  

можете здати виріб компанії в авто- авторизованого сервісного  

центру, який збирає продукти за наш рахунок.

Ви можете дізнатися місце знаходження Вашого найближчого  

авторизованого сервісного центру, звернувшись в Ваш місцевий офіс  

Black & Decker за адресою, вказаною в цьому посібнику з  експлуатації. 

Крім того, список авторизованих сервісних центрів Black  & Decker і 

повну інфор-мацію про наш післяпродажного  обслуговування та 

контактною Ви можете знайти в інтернеті за  адресою:

www.2helpU.com.

Технічні характеристики

KX2001 (Тип 1)

В змін. струму 230

Напруга

живлення  

конструкція

споживана потужність 

Робоча температура  

вага

клас II

Вт 2000

° C 50-600

кг 0,85

zst00350097 - 31-08-2017

http://www.2helpU.com/


8

.

,

: ,

,

-

.


