
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

ES110HB 

Mini dmuchawa gorącego powietrza 

 
OBSŁUGA   

W celu napełnienia obrócić mini dmuchawę dyszą do dołu, wprowadzić końcówkę butli z gazem do zaworu 

zbiornika dmuchawy i docisnąć (rys C). Napełnienie zbiornika powinno nastąpić w ciągu kilku sekund. 

Po napełnieniu odczekać kilka minut, aby gaz w zbiorniku ustabilizował się. 

 Powoli całkowicie wcisnąć przycisk wyzwalający (aż do charakterystycznego "pstryknięcia") (rys A), w 

tym momencie dmuchawa jest włączona i gotowa do użycia (UWAGA: jeśli wierzch katalizatora nie 

będzie czerwony, należy zmienić ustawienie regulatora (rys B) i ponownie nacisnąć przycisk 

wyzwalający). W miarę zużycia gazu należy odpowiednio dostosowywać ustawienie regulatora (rys B), 

aby zapewnić odpowiednie nagrzewanie.  

 Po zwolnieniu przycisku wyzwalającego, po niewielkim opóźnieniu całkowicie zaniknie strumień gorącego 

powietrza. 

 
OSTRZEŻENIA 

 Przeczytać instrukcję przed przystąpieniem do użytkowania mini dmuchawy gorącego powietrza. 

Niezastosowanie się do zaleceń może doprowadzić do oparzenia użytkownika.  

 Nie używać dmuchawy w pobliżu otwartego ognia, grzejników, pieców i innych łatwopalnych materiałów. 

Użytkować z dala od twarzy, ciała i ubrań. 

 Nie dotykać osłony dyszy w trakcie użytkowania lub przed jej schłodzeniem po zakończeniu pracy. 

 Upewnić się, że dmuchawa wróciła do temperatury pokojowej przed jej odłożeniem. 

 Użytkować i przechowywać z dala od dzieci. 

 Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 49˚C (120˚F) lub promieni słonecznych (przez dłuższy 

czas). 

 
SPECYFIKACJA  

Wymiary 27 x 85 x 110 mm (szer x gł x wys) 
Masa 68g 
Zasilanie Butan (gaz do zapalniczek) 
Pojemność zbiornika na gaz 5,5ml 
Czas działania 20~25min 
Temperatura powietrza Do 650˚C 

 
 
 
UTYLIZACJA 
Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. 
Symbol jak obok (umieszczony na obudowie 
przyrządu) oznacza, że produkt musi być utylizowany 
oddzielnie i powinien być dostarczany do 
odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Nie 
należy go wyrzucać razem z odpadami 
gospodarstwa domowego. 
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować 
się z punktem sprzedaży detalicznej tego wyrobu, 
lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za 
zarządzanie odpadami lub przedstawicielem 
przedsiębiorstwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MM:2015-10-14 

ES110HB                nr kat. 202514 

 

Mini dmuchawa gorącego 

powietrza 

 

Wyprodukowano na Tajwanie 

Importer: BIALL Sp. z o.o. 

Ul. Barniewicka 54C 

80-299 Gdańsk 

www.biall.com.pl 


