Horkovzdušná pistole Sharks SH 2000
Obj.č. SHK247

INSTRUKČNÍ MANUÁL

Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary
Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa
(CZ)
PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!
(SK)
PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!
Upozornění:
Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních
pravidel a provozních instrukcí.
Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o PROFI - řadu.
Návod je přeložen z originálu výrobce
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Představení
Vaše nové SHARKS elektrické nářadí více než uspokojí vaše očekávání. Je
vyráběno pod nejpřísnějšími Standardy kvality SHARKS tak, aby splňovalo
vysoká kriteria na provoz.
Zjistíte, že se vaše nové elektrické nářadí lehce obsluhuje a poskytuje bezpečný
provoz. A pokud mu poskytnete odpovídající péči, zajistí vám spolehlivý provoz
po dlouhou dobu.
UPOZORNĚNÍ. Před použitím vašeho nového elektrického SHARKS nářadí si
pečlivě přečtěte vstupní Instrukční Manuál. Věnujte zvláštní pozornost
UPOZORNĚNÍM A VAROVÁNÍM.
Vaše SHARKS elektrické nářadí má mnoho vlastností, které vaši práci ulehčí a
zrychlí. Při vývoji tohoto nářadí byla věnována velká pozornost bezpečnosti,
provozu a spolehlivosti, s ohledem na jednoduchou údržbu a provoz.
Popis symbolů
Výkonostní štítek na nástroji zobrazuje níže uvedené symboly. Ty představují
důležité informace o výrobku, nebo uživatelské instrukce.

Používejte chrániče sluchu.
Používejte ochranné brýle.
Používejte respirátor.

Dvojitá izolace k zajištění dodatečné ochrany.

Vyhovuje relevantním standardům elektromagnetické kompatibility

Specifikace
Jmenovité napětí: 230 V - stříd, ~ 50Hz
Příkon:
2000W
Stupeň izolace: Dvojitá izolace
Teplota vzduchu: I = 400ºC, II = 600ºC
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Ochrana životního prostředí

Nefunkční nebo nepotřebné zařízení recyklujte a nelikvidujte je jako komunální
odpad. Všechny hadice a balící materiál by měl být přetříděny, odevzdány v
místním recyklačním středisku a zlikvidován ekologicky šetrným způsobem.
Bezpečnostní instrukce
Nářadí musí být používáno pouze k popsanému účelu. Jakákoliv jiná použití, než
zmíněná v tomto manuálu budou posuzována jako zneužívání. Uživatel a nikoliv
výrobce bude zodpovědný za jakékoliv poškození nebo poranění, vyplynuvší z
těchto případů zneužití.
Abyste používali toto zařízení správně, musíte dodržovat bezpečnostní předpisy,
instrukce k sestavení a provozní instrukce uvedené v tomto Manuálu. Všechny
osoby, které zařízení udržují a provozují musí být s tímto Manuálem seznámeny
a musí být informovány o potenciálních nebezpečích. Děti a nemocné osoby
nesmí nářadí používat. Děti musí být, pokud se pohybují v prostředí, kde se
nářadí používá, pod neustálým dohledem. Je také nezbytné, abyste se
obeznámili s místními předpisy prevence před možnou nehodou. To samé platí
pro obecné předpisy, týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.
Výrobce není za jakékoliv poškození nářadí, způsobené úpravami provedenými
na zařízení.
Varování. Před připojením nářadí ke zdroji napájení (zásuvky přívodu
elektrického proudu, výstupu atd.) se ujistěte, že napájení odpovídá specifikaci
uvedené na výrobním štítku nářadí. Zdroj elektrického proudu s napětím vyšším,
než je specifikované pro dané nářadí, může způsobit vážný úraz uživatele, jakož
i poškození nářadí. V případě pochybností nástroj nepřipojujte. Použití zdroje
napájení s napětím nižším, než je napětí specifikované, je škodlivé pro motor.
I když je nářadí používáno podle všech uvedený pokynů, není možné eliminovat
všechny zbytkové nebezpečné faktory. V souvislosti s konstrukcí a designem
nářadí mohou vyvstat následující nebezpečí.
-

Vznícení hořlavých materiálů.

Varování! Přečtěte si a pochopte všechny instrukce. Nedodržení všech instrukcí
uvedených níže může mít za následek elektrický zkrat, vznícení a/nebo vážné
poranění. Termín “elektrické nářadí” níže uvedený na všech varováních odkazuje
na vaše elektrické (kabelové) nářadí nebo bateriové (bezkabelové) elektrické
nářadí.
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TYTO INSTRUKCE ULOŽTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ
Pracovní oblast
1. Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Znečištěné a temné
pracovní prostředí je zdrojem nehod.
2. Elektrické nářadí neprovozujte ve výbušném prostředí, jako například v
přítomnosti hořlavých kapalin, plynů a prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry,
které mohou prach nebo výpary zapálit.
3. Při provozování nářadí dbejte na to, aby se děti a nezúčastněné osoby
pohybovaly v bezpečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly
nad nástrojem.

Elektrická bezpečnost
1. Přívodní napájecí zástrčky musí odpovídat zásuvce. Nikdy žádným způsobem
zástrčku neupravujte. Nepoužívejte adaptéry zástrček s uzemněným elektrickým
nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
2. Zamezte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory,
sporáky a ledničky. Pokud dojde k uzemnění vašeho těla, vzniká zvýšené riziko
úrazu elektrickým proudem.
3. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Voda vniknuvší
do těla zvyšuje nebezpečí rizika úrazu elektrickým proudem.
4. Kabel používejte velice opatrně. Nikdy jej nepoužívejte k nošení, tahání a
odpojení elektrického nářadí ze sítě. Držte jej v bezpečné vzdálenosti od zdrojů
tepla, oleje, ostrých hran nebo hybných částí. Poškozený nebo utržený kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
5. Při používání elektrického nářadí ve venkovním prostředí, použijte
prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Používání vhodného
prodlužovacího kabelu pro venkovní prostředí snižuje nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Osobní bezpečnost
1. Buďte ostražití, sledujte co děláte a používejte při provozování elektrického
nářadí selský rozum. Elektrické nářadí nepoužívejte pokud jste unavení, pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může způsobit vážný úraz.
2. Používejte osobní ochranné prostředky.Vždy používejte ochranné brýle.
Ochranné prostředky, jako je respirator, protiskluzová pracovní obuv, přilba nebo
chrániče sluchu, používané v adekvátních podmínkách snižují možnost úrazu.
3. Zamezte náhodnému spuštění zařízení. Před zapnutím zařízení do sítě se
ujistěte, že je ovládací spínač v poloze Vypnuto – Off. Přenášení zařízení s
prstem na ovládacím spínači, nebo připojení zařízení do sítě, když je ovládací
spínač zapnutý, může způsobit nehodu.
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4. Před zapnutím nářadí odstraňte všechny stavěcí nebo jiné klíče. Klíč nebo
klička připojená k rotační části elektrického nářadí mohou způsobit úraz obsluhy.
5. Udržujte při práci stabilitu. Neustále udržujte stabilní postoj a rovnováhu. To
vám umožní lepší kontrolu nad nářadím při neočekávaných situacích.
6. Používejte pracovní oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky. Udržujte vaše
vlasy, oděv a rukavice v bezpečné vzdálenosti od hybných částí nástroje. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být hybnými částmi zachyceny.
7. Pokud jsou zařízení vybavena přípojkou pro chytání a skladování prachu,
ujistěte se, že jsou tato zařízení správně připevněna a používána. Použití těchto
zařízení snižuje možná nebezpečí spojená s prachem.
Použití a péče o nářadí
1. Na elektrické nářadí netlačte. Používejte elektrické nářadí odpovídající
aplikaci. Správná elektrické nářadí používané v rozsahu, pro který byla
navržena vám práci usnadní a učiní ji bezpečnou.
2. Nepoužívejte elektrické nářadí, které má nefunkční ovládací spínač “on off”. Každé elektrické nářadí, které nemůže být ovládáno spínačem, je
nebezpečné a musí být opraveno.
3. Před prováděním jakéhokoliv nastavení, změnou příslušenství nebo
skladováním elektrického nářadí odpojte elektrické nářadí od zdroje
elektrického proudu. Takováto preventivní opatření snižují nebezpečí
náhodného spuštění elektrického nářadí.
4. Nepoužívané elektrické nářadí skladujte z dosahu dětí a nedovolte
provozovat nářadí osobám, které nebyly seznámeny s jeho používáním a
těmito instrukcemi. Elektrické nářadí je v rukách neproškolených osob
nebezpečné
5. Udržujte elektrické nářadí v technickém dobrém stavu. Kontrolujte možné
špatné nastavení nebo spojení hybných částí, poškození částí a další
jiné stavy, které mohou ovlivnit provoz elektrického nářadí. Pokud zjistíte
poškození, musí být elektrické nářadí před dalším použitím opraveno.
Mnoho nehod je způsobeno nedostatečnou údržbou elektrického nářadí.
6. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. U správně udržovaných řezných
nástrojů s ostrými řeznými hranami, je méně pravděpodobné možné
sevření a lze je lépe ovládat.
7. Používejte elektrické nářadí, příslušenství, řezné nástroje apod. v
souladu s těmito instrukcemi a k účelu pro který byly navrženy s tím, že
byste měli brat v úvahu provozní podmínky a prováděnou činnost.
Používání elektrického nářadí k účelu jinému, než pro který bylo určeno
může vest ke vzniku nebezpečných podmínek a situací.

VAROVÁNÍ. Použití příslušenství nebo připojení jiných, než těch doporučených
v tomto Manuálu může představovat riziko nebo nebezpečí úrazu.
Dodatečné bezpečnostní pokyny pro horkovzdušnou pistoli
 Abyste zamezili potenciálnímu přehřátí, rozviňte úplně prodlužovací kabel na
bubnu.
 Pokud je prodlužovací kabel nezbytný, musíte zajistit, aby měl odpovídající
proudové jmenovité zatížení pro vaše elektrické nářadí a byl bezpečný.
 Před tím, než pistoli položíte, vypněte ji.
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Nedovolte, aby nářadí obsluhovala osoba mladší 18ti let.
Na pracovní ploše by nikdy neměly být hadry, oděvy, kabely, provazy a
podobně.
Pokud jste při práci s pistolí vyrušeni, před tím, než zvednete pohled,
ukončete práci, zařízení vypněte
Neblokujte vstup vzduchu nebo výstupy
Nepoužívejte v blízkosti pistole hořlavé materiály.
Při práci s horkovzdušnou pistolí používejte ochranné bezpečnostní
prostředky včetně ochranných brýlí, nebo štítu, chrániče sluchu, respirátor a
pracovní ochranný oděv spolu s ochrannými rukavicemi.

Používejte ochranné brýle
Používejte chrániče sluchu
Používejte ochrannou dýchací masku (respirátor)
Příslušenství
Horkovzdušná pistole SHARKS je dodávána s následujícím standardním
vybavením:
 Instrukční manuál
Vybalení
Díky moderním výrobním technologiím je velice málo pravděpodobné, že by bylo
vaše nářadí SHARKS poškozené, nebo že něco schází. Pokud zjistíte jakékoliv
nesrovnalosti, zařízení neprovozujte, dokud není díl vyměněn nebo závada
opravena. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému poranění.
Seznamte se s výrobkem
Před použitím horkovzdušné pistole se podrobně seznamte s provozními
vlastnostmi a bezpečnostními požadavky.
Používejte pistoli a příslušenství pouze na práci, pro kterou byla vyvinuta. Použití
na jiné účely je přísně zakázáno.

Motor housing – Kryt motoru
On/Off switch with temperature positions - Ovládací spínač Vyp/Zapnuto s
polohami teplot.
Handle – Madlo
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Údržba
Zařízení neobsahuje části vyžadující údržbu.
Údržba přívodního kabelu
Pokud je nutné přívodní kabel vyměnit, musí být tento úkon proveden výrobcem,
dealerem, nebo autorizovaným servisním centrem, aby se zabránilo možnému
bezpečnostnímu riziku - nebezpečí.
Čištění
1. Udržujte ventilační otvory neustále otevřené a čisté.
2. Pravidelně odstraňujte ze zařízení prach. Čištění je nejlépe provádět hadrem.
Při čištění používejte ochranné brýle nebo štít a rukavice.
3. Nikdy nepoužívejte k čištění plastických částí žíraviny.
VAROVÁNÍ. K čištění plastových částí nástroje nikdy nepoužívejte čistící
prostředky. Je doporučována aplikace mírného roztoku rozpouštědla na hadru.
Voda nesmí nikdy přijít do kontaktu se zařízením.
Obecná kontrola
Pravidelně kontrolujte, zda není horkovzdušná pistole poškozená.

Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást.
Ztráta originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy. Na výrobky je
zákazníkovi poskytována záruční doba 24 měsíců ode dne nákupu. Během této doby
odstraní autorizovaný servis bezplatně veškeré vady výrobku způsobené výrobní závadou
nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních
vlastností nářadí a jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních
zásahů na nářadí v autorizovaném servisu.
Záruka zaniká v těchto případech :
· nebyl předložen originál záručního listu
· jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje
· výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze
· závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku
(včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem)
· poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením stroje
nevhodným povětrnostním podmínkám
· výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního střediska
běžná údržba výrobku, např. promazání, vyčištění stroje není považována za záruční
opravu
Servis ČR :
Servis Sharks , tel. č. +420774335397,+420774416287
email : servis@sharks-cz.cz
Servis SK:
Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : 0918 999402 – p. Šimčák
e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com
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Záruční list
Záručný list/

1.oprava

2.oprava

3.oprava

Výrobek
Výrobok

Typ/Serie
Typ/Serie

Razítko/podpis
Pečiatka a podpis

Datum
Dátum

Číslo výrobku

Reklamaci uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu
( pouze v originálním balení ! ).
Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost
reklamace. Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu.
Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem ( obchodníkem ) po
odevzdání opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozce si vyhrazuje 30 dnů k
posouzení reklamace z hlediska nároku na bezplatnou opravu ( náhradu ) v rámci záruky.
Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek
předvést a řádně vyplnit záruční list.
Tento produkt nevhazujte do komunálníhosměsného odpadu. Spotřebitel je
povinný odevzdat toto zařízení na sběrném místě, kde se zabezpečuje recyklace
elektrických nebo elektronických zařízení. Další informace o separovaném sběru
a recyklaci získáte na místním obecním úřadě, ve firmě zabezpečující sběr
vašeho komunálního odpadu nebo v prodejně, kde jste produkt koupili.
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Prohlášení o shodě ES
EC Declaration of Conformity
vydané dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
Tímto prohlašujeme my(We hereby declare,)
Steen QOS s.r.o. Bor č. 3 Karlovy Vary IČ 27972949
že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do
oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic ES na bezpečnost a
hygienu.
(That the design, type and construction of the following machine, as brought into
circulation by us, comply
with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.)
V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení svou
platnost.
In the event that this machine be altered or modified in a way not agreed by us this
declaration shall lose its validity.
Označení přístrojů (Machine description): Horkovzdušná pistole Sharks SH 2000
Model výrobku(Article no).: - SHK247
Příslušná nařízení vlády(Applicable EC directive): - Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. o
elektrických zařízeních nízkého napětí (73/23/EHS, 93/68/EHS)
- Nařízení vlády č. 18/2003 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě (89/336/EHS)
- Nařízení vlády č. 325/2005 Sb. o omezení používání
určitých nebezpečných látek v EEE (RoHS) (2002/95/ES)
Použité harmonizované normy(Applicable harmonised standards)
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002,EN55014-2:1997/A1:2001,EN61000-32:2000/+A2:2005,EN61000-3-3:1995/+A1:2001/+A2:2005, 55014-1:2006,EN550142:1997,/+A1:2001,EN61000-3-2:2006,EN61000-3-3:1995/+A1:2001/+A2:2005
Č.certifikátů(No.Certificates) V007041156-1,SHEMC0807001,07SHW2281-01
Vydány zkušebnou (issued by) Intertek Testing Service Shanghai Čina
V Karlových Varech dne 25.2.2010
J. Beneš
Jednatel společnosti
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Teplovzdušná pištoľ Sharks SH 2000
Obj.č. SHK247

NÁVOD NA OBSLUHU

Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary
Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa
(CZ)
PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!
(SK)
PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!
Upozornenie:
Pred použitím tohoto výrobku preštudujte tento návod a držte sa všetkých
bezpečnostných pravidiel a prevádzkových inštrukcií.
Tento výrobok je určený pre hobby a domácich majstrov, nejedná sa o PROFI - radu.
Návod je preložený z originálu výrobcu
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Predstavenie
Vaše nové SHARKS elektrické náradie viac než uspokojí vaše očakávanie. Je
vyrábané pod najprísnejšími Štandardmi kvality SHARKS tak, aby splňalo vysoké
kritéria na prevádzku.
Zistíte, že sa vaše nové elektrické náradie ľahko obsluhuje a poskytuje bezpečnú
prevádzku. Pokiaľ mu poskytnete zodpovedajúcu starostlivosť, zaistí vám
spoľahlivú prevádzku dlhú dobu.
UPOZORNENIE. Pred použitím vášho nového elektrického SHARKS náradia si
dôkladne prečítajte vstupný Návod na obsluhu. Venujte zvláštnu pozornosť
UPOZORNENIAM A VAROVANIAM.
Vaše SHARKS elektrické náradie má mnoho vlastností, ktoré vašu prácu uľahčia
a zrýchlia. Pri vývoji tohoto náradia bola venovaná veľká pozornosť bezpečnosti,
prevádzky a spoľahlivosti, s ohľadom na jednoduchú údržbu a prevádzku.
Popis symbolov
Výkonostný štítok na nástroji zobrazuje nižšie uvedené symboly. Tie predstavujú
dôležité informácie o výrobku, alebo užívateľské inštrukcie.

Používajte chrániče sluchu.
Používajte ochranné okuliare.
Používajte respirátor.

Dvojitá izolácia na zaistenie dodatočnej ochrany.

Vyhovuje relevantným štandardám elektromagnetickej kompatibility

Špecifikácia
Menovité napätie: 230 V - stried, ~ 50Hz
Príkon:
2000W
Stupeň izolácie: Dvojitá izolácia
Teplota vzduchu: I = 400ºC, II = 600ºC
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Ochrana životného prostredia

Nefunkčné alebo nepotrebné zariadenie recyklujte a nelikvidujte ho jako
komunálny odpad. Všetky hadice a baliace materiály by mali byť pretriedené,
odovzdáné v miestnom recyklačnom stredisku a zlikvidované ekologicky šetrným
spôsobom.
Bezpečnostné inštrukcie
Náradie musí byť používané iba k popísanému účelu. Akékoľvek iné použitie,
než uvádzané v tomto návode budú posudzované ako zneužívanie. Užívateľ a
nie výrobca bude zodpovedný za akékoľvek poškodenie alebo poranenie, ktoré
vzniknú z týchto prípadov zneužitia.
Aby ste používali toto zariadenie správne, musíte dodržiavať bezpečnostné
predpisy, inštrukcie na zostavenie a prevádzkové inštrukcie uvedené v tomto
Návode. Všetky osoby, ktoré zariadenie udržujú a prevádzkujú musia byť s týmto
Návodom zoznámené a musia byť informované o potenciálnych
nebezpečenstvách. Deti a choré osoby nesmú náradie používať. Deti musia byť,
pokiaľ sa pohybujú v prostredí, kde sa náradie používa, pod neustálym
dohľadom. Je tiež nevyhnutné, aby ste sa oboznámili s miestnymi predpismi
prevencie pred možnou nehodou. To isté platí pre obecné predpisy, týkajúce sa
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
Výrobca nie je za akékoľvek poškodenie náradia, spôsobené úpravami
provedenými na zariadení zodpovedný.
Varovanie. Pred pripojením náradia ku zdroju napájania (zásuvky prívodu
elektrického prúdu, výstupu atď.) sa uistite, že napájanie odpovedá špecifikácii
uvedenej na výrobnom štítku náradia. Zdroj elektrického prúdu s napätím vyšším,
než je špecifikované pre dané náradie, môže spôsobiť vážný úraz užívateľa, ako
aj poškodenie náradia. V prípade pochybností nástroj nepripájajte. Použitie
zdroja napájania s napätím nižším, ako je napätie špecifikované, je škodlivé pre
motor.
Aj keď je náradie používané podľa všetkých uvedených pokynov, nie je možné
eliminovať všetky zbytkové nebezpečné faktory. V súvislosti s konštrukciou a
designom náradia môžu vyvstať nasledujúce nebezpečenstvá.
-

Vznietenie horľavých materiálov.

Varovanie! Prečítajte si a pochopte všetky inštrukcie. Nedodržanie všetkých
inštrukcií uvedených nižšie môže mať za následok elektrický skrat, vznietenie
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alebo vážné poranenie. Termín “elektrické náradie” nižšie uvedený na všetkých
varovaniach odkazuje na vaše elektrické (kabelové) náradie alebo batériové
(bezkábelové) elektrické náradie.

TIETO INŠTRUKCIE ULOŽTE NA BEZPEČNOM MIESTE
Pracovná oblasť
1. Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Znečistené a tmavé
pracovné prostredie je zdrojom nehôd.
2. Elektrické náradie neprevádzkujte vo výbušnom prostredí, ako napríklad v
prítomnosti horľavých kvapalín, plynov a prachu. Elektrické náradie vytvára iskry,
ktoré môžu prach alebo výpary zapáliť.
3. Pri prevádzkovaní náradia dbajte na to, aby sa deti a nezúčastnené osoby
pohybovali v bezpečnej vzdialenosti. Rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontroly
nad nástrojom.

Elektrická bezpečnosť
1. Prívodné napájecie zástrčky musia odpovedať zásuvke. Nikdy žiadnym
spôsobom zástrčku neupravujte. Nepoužívajte adaptéry zástrčiek s uzemneným
elektrickým náradím. Neupravené zástrčky a odpovedajúce zásuvky znižujú
nebezpečie úrazu elektrickým prúdom.
2. Zamedzte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory,
šporáky a chladničky. Pokiaľ dôjde k uzemneniu vášho tela, vzniká zvýšené
riziko úrazu elektrickým prúdom.
3. Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Voda
vniknutá do tela zvyšuje nebezpečenstvo rizika úrazu elektrickým prúdom.
4. Kábel používajte veľmil opatrne. Nikdy ho nepoužívajte na nosenie, ťahanie a
odpojenie elektrického náradia zo siete. Držte ho v bezpečnej vzdialenosti od
zdrojov tepla, oleja, ostrých hrán alebo hybných častí. Poškodený alebo
odtrhnutý kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
5. Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí, použijte
predlžovací kábel vhodný pre vonkajšie použitie. Používanie vhodného
predlžovacieho kábla pre vonkajšie prostredie znižuje nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
Osobná bezpečnosť
1. Buďte ostražití, sledujte čo robíte a používajte pri prevádzkovaní elektrického
náradia zdravý sedliacky rozum. Elektrické náradie nepoužívajte pokiaľ ste
unavený, pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Okamih nepozornosti pri práci
s elektrickým náradím môže spôsobiť vážný úraz.
2. Používajte osobné ochranné prostriedky.Vždy používajte ochranné okuliare.
Ochranné prostriedky, ako je respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
alebo chrániče sluchu, používané v adekvátnych podmienkach znižujú možnosť
úrazu.
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3. Zamedzte náhodnému spusteniu zariadenia. Pred zapnutím zariadenia do
siete sa uistite, že je ovládací spínač v polohe Vypnuté – Off. Prenášanie
zariadenia s prstom na ovládacom spínači, alebo pripojenie zariadenia do siete,
keď je ovládací spínač zapnutý, môže spôsobiť nehodu.
4. Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavujúce alebo iné kľúče. Kľúč
alebo kľučka pripojená k rotačnej časti elektrického náradia môžu spôsobiť úraz
obsluhy.
5. Udržujte pri práci stabilitu. Neustále udržujte stabilný postoj a rovnováhu. To
vám umožní lepšiu kontrolu nad náradím pri neočakávaných situáciách.
6. Používajte pracovný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Udržujte vaše
vlasy, odev a rukavice v bezpečnej vzdialenosti od hybných častí nástroja. Voľný
odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť hybnými časťami zachytené.
7. Pokiaľ sú zariadenia vybavené prípojkou pre zachytávanie a skladovanie
prachu, uistite sa, že sú tieto zariadenia správne pripevnené a používané.
Použitie týchto zaridení znižuje možné nebezpečenstvo spojené s prachom.
Použitie a starostlivosť o náradie
8. Na elektrické náradie netlačte. Používajte elektrické náradie
odpovedajúce aplikácii. Správne elektrické náradie používané v rozsahu,
pre ktorý boli navrhnuté vám prácu uľahčia a učinia ju bezpečnou.
9. Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré má nefunkčný ovládací spínač “on
-off”. Každé elektrické náradie, ktoré nemôže byť ovládané spínačom, je
nebezpečné a musí byť opravené.
10. Pred prevádzaním akéhokoľvek nastavenia, zmenou príslušenstva alebo
skladovaním elektrického náradia odpojte elektrické náradie od zdroja
elektrického prúdu. Takéto preventívne opatrenia znižujú nebezpečie
náhodného spustenia elektrického náradia.
11. Nepoužívané elektrické náradie skladujte z dosahu detí a nedovoľte
prevádzkovať náradie osobám, ktoré neboli zoznámené s jeho
používaním a týmito inštrukciami. Elektrické náradie je v rukách
nepreškolených osôb nebezpečné
12. Udržujte elektrické náradie v technicky dobrom stave. Kontrolujte možné
špatné nastavenie alebo spojenie hybných častí, poškodenie častí a
ďalšie iné stavy, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku elektrického náradia.
Ak zistíte poškodenie, musí byť elektrické náradie pred ďalším použitím
opravené. Mnoho nehôd je spôsobených nedostatočnou údržbou
elektrického náradia.
13. Udržujte rezné nástroje ostré a čisté. U správne udržiavaných rezných
nástrojov s ostrými reznými hranami, je menej pravdepodobné možné
zovretie a dajú sa lepšie ovládať.
14. Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, rezné nástroje a pod. v
súlade s týmito inštrukciami a k účelu pre ktorý boli navrhnuté s tým, že
by ste mali brať do úvahy prevádzkové podmienky a prevádzanú činnosť.
Používanie elektrického náradia na iný účel, než pre ktorý bolo určené
môže viesť ku vzniku nebezpečných podmienok a situácií.

VAROVANIE. Použitie príslušenstva alebo pripojenie iných, než tých
doporučených v tomto Návode môže predstavovať riziko alebo nebezpečenstvo
úrazu.
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Dodatočné bezpečnostné pokyny pro teplovzdušnú pištoľ
 Aby ste zamedzili potenciálnemu prehriatiu, rozviňte úplne predlžovací kábel
na bubne.
 Pokiaľ je predlžovací kábel nevyhnutný, musíte zaistiť, aby mal
odpovedajúce prúdové menovité zaťaženie pre vaše elektrické náradie a bol
bezpečný.
 Pred tým, než pištoľ položíte, vypnite ju.
 Nedovoľte, aby náradie obsluhovala osoba mladšia ako 18 rokov.
 Na pracovnej ploche by nikdy nemalyi byť hadry, odevy, káble, laná a
podobne.
 Pokiaľ ste pri práci s pištoľou boli vyrušený, pred tým, než zdvihnete pohľad,
ukončte prácu, zaridenie vypnite
 Neblokujte vstup vzduchu alebo výstupy
 Nepoužívajte v blízkosti pištole horľavé materiály.
 Pri práci s teplovzdušnou pištoľou používajte ochranné bezpečnostné
prostriedky včítane ochranných okuliarov, alebo štítu, chrániče sluchu,
respirátor a pracovný ochranný odev spolu s ochrannými rukavicami.
Používajte ochranné okuliare
Používajte chrániče sluchu
Používajte ochrannú dýchaciu masku (respirátor)
Príslušenstvo
Teplovzdušná pištoľ SHARKS je dodávaná s následujúcim štandardným
vybavením:
 Návod na obsluhu
Vybalenie
Vďaka moderným výrobným technológiám je veľmi málo pravdepodobné, že by
bolo vaše náradie SHARKS poškodené, alebo že niečo chýba. Pokiaľ zistíte
akékoľvek nezrovnalosti, zariadenie neprevádzkujte, kým nie je diel vymenený
alebo závada opravená. Pokiaľ tak neurobíte, môže dôjsť k vážnému poraneniu.
Zoznámte sa s výrobkom
Pred použitím teplovzdušnej pištole sa podrobne zoznámte s prevádzkovými
vlastnosťami a bezpečnostnými požiadavkami.
Používajte pištoľ a príslušenstvo iba na prácu, pre ktorú bola vyvinutá. Použitie
na iné účely je prísne zakázané.
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Motor housing – Kryt motoru
On/Off switch with temperature positions - Ovládací spínač Vyp/Zapnuté s
polohami teplôt.
Handle – Madlo
Údržba
Zariadenie neobsahuje časti vyžadujúce údržbu.
Údržba prívodného kábla
Pokiaľ je nutné prívodný kábel vymeniť, musí byť tento úkon prevedený
výrobcom, dealerem, alebo autorizovaným servisným centrom, aby sa zabránilo
možnému bezpečnostnému riziku - nebezpečenstvu.
Čistenie
4. Udržujte ventilačné otvory neustále otvorené a čisté.
5. Pravidelne odstraňujte zo zaridenia prach. Čistenie je najlepšie prevádzať
hadrou. Pri čistení používajte ochranné okuliare alebo štít a rukavice.
6. Nikdy nepoužívajte na čistenie plastických častí žieraviny.
VAROVANIE. Na čistenie plastových častí nástroja nikdy nepoužívajte čistiace
prostriedky. Je doporučovaná aplikácia mierneho roztoku rozpúšťadla na hadru.
Voda nesmie nikdy prísť do kontaktu so zariadením.
Všeobecná kontrola
Pravidelne kontrolujte, či nie je teplovzdušná pištoľ poškodená.

Záručný list patrí k predávanému výrobku odpovedajúceho čísla ako jeho nedeliteľná
súčasť. Strata originálu záručného listu bude dôvodom k neuznaniu záručnej opravy. Na
výrobky je zákazníkovi poskytovaná záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu.
Behom tejto doby odstráni autorizovaný servis bezplatne všetky vady výrobku spôsobené
výrobnou závadou
alebo vadným materiálom. Výrobca garantuje zachovanie odpovedajúcich funkčných
vlastností náradia a jeho bezpečnú prevádzku iba v prípade realizácie všetkých
servisných zásahov na náradí v autorizovanom servise.
Záruka zaniká v týchto prípadoch :
· nebol predložený originál záručného listu
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· ak sa jedná o prirodzené opotrebenie funkčných častí výrobku v dôsledku používania
stroja
· výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu
· závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku
(včítane zásahu a úprav neautorizovaným servisom)
· poškodenie bolo spôsobené vonkajšímin vplyvmi, napríklad znečistením, vystavením
stroja
nevhodným povetrnostným podmienkam
· výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa, podľa posúdenia servisného
strediska
bežná údržba výrobku, napr. premazanie, vyčistenie stroja nie je považovaná za
záručnú opravu
Servis ČR :
Servis Sharks , tel. č. +420774335397,+420774416287
email : servis@sharks-cz.cz
Servis SK:
Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : 0918 999402 – p. Šimčák
e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com

Reklamáciu uplatňujte u svojho obchodníka, prípadne odovzdajte výrobok priamo do
servisu
( len v originálnom balení ! ).
Po obdržaní kompletného výrobku v nerozloženom stave posúdi servis oprávnenosť
reklamácie. Prípadné záručné opravy potvrdí servis do záručného listu.
Záručná lehota sa predlužuje o dobu od prevzatia reklamácie servisom ( obchodníkom )
po odovzdanie opraveného výrobku späť zákazníkovi. Dovozca si vyhradzuje 30 dní na
posúdenie reklamácie z hľadiska nároku na bezplatnú opravu ( náhradu ) v rámci záruky.
Predávajúcí je povinný pri predaji zoznámiť kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok
predviesť a riadne vyplniť záručný list.
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Záruční list
Záručný list/

1.oprava

2.oprava

3.oprava

Výrobek
Výrobok

Typ/Serie
Typ/Serie

Razítko/podpis
Pečiatka a podpis

Datum
Dátum

Číslo výrobku

Tento produkt nevhazujte do komunálneho zmiešaného odpadu. Spotrebiteľ je
povinný odovzdať toto zaridenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje
recyklácia elektrických alebo elektronických zariadení. Ďalšie informácie o
separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, vo firme
zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste
výrobok kúpili.
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Prehlásenie o zhode ES
EC Declaration of Conformity
vydané podľa § 13 zákona č. 22/1997 Zb. v platnom znení
Týmto prehlasujeme my(We hereby declare,)
Steen QOS s.r.o. Bor 3 Karlovy VaryIČ 27972949
že koncepcia a konštrukcia nižšie uvedených prístrojov v prevedeniach, ktoré uvádzame
do obehu, odpovedá príslušným základným požiadavkám smerníc ES na bezpečnosť a
hygienu.
(That the design, type and construction of the following machine, as brought into
circulation by us, comply
with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.)
V prípade zmeny prístroja, ktorá s nami nebola konzultovaná, stráca toto prehlásenie
svoju platnosť.
In the event that this machine be altered or modified in a way not agreed by us this
declaration shall lose its validity.
Označenie prístrojov (Machine description): Teplovzdušná pištoľ Sharks SH 2000
Model výrobku(Article no).: - SHK247
Príslušné nariadenia vlády(Applicable EC directive): - Nariadenie vlády č. 17/2003 Zb. o
elektrických zariadeniach nízkeho napätia (73/23/EHS, 93/68/EHS)
- Nariadenie vlády č. 18/2003 Zb. o elektromagnetickej kompatibilite (89/336/EHS)
- Nariadenie vlády č. 325/2005 Zb. o obmedzení používania
určitých nebezpečných látok v EEE (RoHS) (2002/95/ES)
Použité harmonizované normy(Applicable harmonised standards) EN550141:2000/+A1:2001/+A2:2002,EN55014-2:1997/A1:2001,EN61000-32:2000/+A2:2005,EN61000-3-3:1995/+A1:2001/+A2:2005, 55014-1:2006,EN550142:1997,/+A1:2001,EN61000-3-2:2006,EN61000-3-3:1995/+A1:2001/+A2:2005
Č.certifikátov(No.Certificates) V007041156-1,SHEMC0807001,07SHW2281-01
Vydané skúšobňou (issued by) Intertek Testing Service Shanghai Čina
V Karlových Varech dňa 25.2.2010
J. Beneš
Konateľ spoločnosti
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