
HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

TB1206, UTB1206, TB1206-4
TB1206-6, TB1206-8, TB1206S

Horkovzdušná pistole

2000W
Překlad původního návodu k používání
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Úvod
Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce TOTAL zakoupením tohoto výrobku.
Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami 
a předpisy Evropské unie.
S jakýmikoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

info@madalbal.cz; Tel.: +420 577 599 777 

Dovozce:  Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, CZ-76001 Zlín, Česká republika.
Výrobce:  TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD. No. 45 Shanghai Road, Suzhou Industrial Park, 

Čína
Datum vydání: 28.6.2019

Symboly použité v tomto návodu a nálepky nacházející se na nářadí

Dodatečná ochrana dvojitou izolací.

Před použitím tohoto nářadí si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Označení shody CE.

Používejte bezpečnostní brýle, ochranu sluchu a masku proti prachu.

Nepoužívané a vyhozené elektrické výrobky nesmí být likvidovány v běžném 
domácím odpadu. Je-li to možné, zajistěte prosím jejich recyklaci. Informace 
týkající se recyklace můžete získat na místním úřadě nebo u prodejce.
Bezpečnostní upozornění:
Používejte prosím pouze příslušenství doporučené výrobcem nářadí.
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Bezpečnostní pokyny pro používání horkovzdušné pistole
• Při používání pistole zajistěte dostatečné větrání, neboť během zahřívání povrchů 

dochází k uvolňování spalin, které mohou být zdraví škodlivé.
• Pistoli nepoužívejte v prostředí s nebezpečím požáru, výbuchu či v prašném prostředí.
• Není-li spotřebič používán opatrně, může dojít k požáru, proto dbejte níže uvedených 

pokynů.
• Při opracovávání materiálů, které mohou hořet (např. dřevo, plasty apod.) dbejte zvýše-

né opatrnosti. Nezahřívejte stejné místo dlouhou dobu, mohlo by dojít k jejich vznícení.
• Je nutné dát pozor na zahřívání materiálů, které vedou teplo a mohou tak teplo přivést 

k hořlavým materiálům, které jsou mimo dohled.
• Nikdy nenechávejte zapnutou pistoli a horkou vypnutou pistoli bez dozoru.
• Přívodní kabel chraňte před mechanickým a tepelným poškozením.
• Nestrkejte ruce do místa výstupu horkého vzduchu a nedotýkejte se horkých povrchů.
• Neomezujte vstup vzduchu do horkovzdušné pistole (průtok vzduchu pistolí).
• Po použití nechte pistoli na bezpečném místě vychladnout.
• Pistoli chraňte před vniknutím vody a vlhkosti do elektrického zařízení přístroje. Pistoli 

nenechávejte z těchto důvodů bez ochrany před deštěm venku.
• Nikdy horký proud vzduchu nesměřujte na osoby či zvířata.
• Zamezte používání přístroje osobám (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentál-

ní neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání 
spotřebiče bez dozoru nebo poučení. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

• Horkovzdušná pistole nesmí být skladována nebo ponechána venku, aby nedošlo 
k vniknutí deště či vysoké vlhkosti do nářadí (IPX0).

Zbytková rizika
I když je toto elektrické nářadí používáno podle uvedených pokynů, nemohou být 
eliminovány všechny faktory zbytkových rizik. Z důvodu konstrukce a designu toho-
to nářadí se mohou objevit následující rizika:

Varování! Toto elektrické nářadí vytváří během použití elektromagnetické pole. Toto 
elektromagnetické pole může v určitých případech narušovat funkci aktivních nebo 
pasivních lékařských implantátů. Z důvodu omezení rizika vážného nebo smrtelné-
ho zranění doporučujeme před použitím tohoto elektrického nářadí osobám s lékař-
skými implantáty, aby kontaktovaly své lékaře a výrobce příslušných implantátů.
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1: Hubice
2: Ochranný kryt
3: Kryt
4: Spínač
5: Měkká rukojeť
6: Napájecí kabel
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1. Technické údaje
Číslo modelu: TB1206 TB1206-6

Zástrčka 
ISRAEL

TB1206-8
Zástrčka 
BS

TB1206S
Zástrčka 
SAA

TB1206-4
Zástrčka 
IRAM

Jmenovitý příkon: 2 000 W
Jmenovité napětí: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Teplota: 350 °C / 550 °C
Průtok vzduchu: 300 / 500 l/min

Číslo modelu: UTB1206
Jmenovitý příkon: 2 000 W
Jmenovité napětí: 110–120 V ~ 50/60 Hz
Teplota: 350 °C / 550 °C
Průtok vzduchu: 300 / 500 l/min

2. Použití nářadí:
• Odstraňování nátěrů / rozpouštění lepidel.
• Tvarování plastových trubek
• Svařování plastů.
• Tepelné spojování smrštěním.
• Rozmrazování vodovodního potrubí.

3. Uvedení do provozu
• Tato horkovzdušná pistole je funkční, je-li spínač stisknutý do polohy „II“ a do polohy 

„I“ pro nižší výkon.
• Nářadí přestane pracovat, je-li spínač nastaven do spodní polohy „O“.
• Nářadí může být uloženo, jakmile dojde k jeho vychladnutí.
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4. Údržba
• Z důvodu zajištění bezpečného a správného použití vždy udržujte nářadí a jeho větra-

cí otvory v čistotě.
• Nepoužívané a vyhozené elektrické výrobky nesmí být likvidovány v běžném domá-

cím odpadu.
• Je-li to možné, zajistěte prosím jejich recyklaci. Informace týkající se recyklace může-

te získat na místním úřadě nebo u prodejce.

Nepoužitelný výrobek nevyhazujte do směsného odpadu, ale odevzdejte jej 
k ekologické likvidaci. Dle směrnice (EU) 2012/19 nesmí být elektrozařízení 
vyhazováno do směsného odpadu, ale odevzdáno k ekologické likvidaci do 
zpětného sběru elektrozařízení. Informace o sběrných místech elektrozařízení 
a podmínkách sběru obdržíte na obecním úřadě nebo u prodávajícího.
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Záruční lhůta a podmínky
ODPOVĚDNOST ZA VADY (ZÁRUKA)
Uplatnění nároku na bezplatnou záruční opravu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., přičemž odpovědnost za vady na 
Vámi zakoupený výrobek platí po dobu 2 let od data jeho zakoupení - pokud např. na obalu či promomateriálu není 
uvedena delší doba pro nějakou část či celý výrobek.
Při splnění níže uvedených podmínek, které jsou v souladu s tímto zákonem, Vám výrobek bude bezplatně opraven.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést (pokud to jeho povaha umožňuje) a vystavit doklad o koupi 

v souladu se zákonem. Všechny údaje v dokladu o koupi musí být vypsány nesmazatelným způsobem 
v okamžiku prodeje zboží.

2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje 
Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.

3) Při uplatnění nároku na bezplatnou opravu musí být zboží předáno s řádným dokladem o koupi.
4) Pro přijetí zboží k reklamaci by mělo být pokud možno očištěno a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo 

k poškození (nejlépe v originálním obalu). V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu 
s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství. 

5) Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
6) Servis dále nenese odpovědnost za zaslané příslušenství, které není součásti základního vybavení výrobku. 

Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
7) Odpovědnost za vady („záruka“) se vztahuje na skryté a viditelné vady výrobku. 
8) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis značky Total.
9) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou dobu odpovědnosti za vady vlastnosti a parametry uvedené 

v technických údajích, při dodržení návodu k použití. 
10) Nárok na bezplatnou opravu zaniká, jestliže:

a. výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
b. byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou  

Madal Bal a.s. nebo autorizovaným servisem značky Total.
c. výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
d. byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti.
e. k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
f. výrobek havaroval, byl poškozen vyšší mocí či nedbalostí uživatele.
g. škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
h. vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
i. výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
j. výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
k. bylo provedeno jakékoliv falšování dokladu o koupi či reklamační zprávy.

11) Odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku nebo na použití výrobku k jiným účelům, než 
ke kterým je určen.

12) Odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení výrobku, které je přirozené v důsledku jeho běžného používání, 
např. obroušení brusných kotoučů, nižší kapacita akumulátoru po dlouhodobém používání apod.

13) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
14) Nelze uplatňovat nárok na bezplatnou opravu vady, na kterou již byla prodávajícím poskytnuta sleva. Pokud si 

spotřebitel výrobek svépomocí opraví, pak výrobce ani prodávající nenese odpovědnost za případné poškození 
výrobku či újmu na zdraví v důsledku neodborné opravy či použití neoriginálních náhradních dílů. 

15) Na vyměněné zboží či jeho část v záruční lhůtě neplyne nová dvouletá záruka od data výměny, ale dvouletá záruka 
se počítá od data zakoupení původního výrobku.

16) V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím ve vztahu kupní smlouvy, který se nepodařilo mezi stranami urovnat 
přímo, má kupující právo obrátit se na obchodní inspekci jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. 
Na webových stránkách obchodní inspekce je odkaz na záložku „ADR-mimosoudní řešení sporů“.

Záruční a pozáruční servis
Pro uplatnění práva na záruční opravu se obraťte na obchodníka, u kterého jste zboží zakoupili. 
Pro pozáruční opravu se obraťte na autorizovaný servis značky Total, kterým je Band servis s.r.o. na adrese  
Těšínská 234/120 716 00 Ostrava-Radvanice tel./fax. 596 232 390.  
V případě potřeby se pro bližší informace ohledně záruční a pozáruční opravy výrobků značky Total obraťte na
e-mail: servis@madalbal.cz; Tel.: 222 745 132 nebo 222 745 133 nebo přímo také na adresu  
Madal Bal a.s. Letovská 532 199 00 Praha Letňany v době Po-Pá 9:30-17:30.
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EU Prohlášení o shodě

Předmět prohlášení-model, identifikace výrobku:

Total TB1206;
Horkovzdušná pistole 2000 W

Výrobce:  TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD. No. 45 Shanghai Road,  
Suzhou Industrial Park, Čína

prohlašuje, že výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními 
právními předpisy Evropské unie: (EU) 2014/35; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30.
Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Harmonizované normy (včetně jejich pozměňujících příloh, pokud existují), které byly pou-
žity k posouzení shody a na jejichž základě se shoda prohlašuje:

EN 60335-1:2012; EN 60335-2-45:2002; EN 62233:2008 EN 50581:2012;
EN 55014-1:2006 do 28.4.2020/ poté EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: Shanghai 3.8.2016

Jméno a podpis osoby oprávněné vypracovat prohlášení o shodě jménem výrobce:

Osborn Zou



www.totaltools.cn
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

VYROBENO V ČÍNĚ
T1018.V04

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

2000W


