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GEBRUIKSAANWIJZING

LEISTER Forte S3
Hetelucht-blaasapparaat
Gebruiksaanwijzing voor ingebruikname zorgvuldig
lezen en voor latere naslag bewaren

TOEPASSING
• Krimpen van krimphoezen, en folies om pallets
• Drogen van vochtige oppervlakken
• Opwarmen voor het vormen, buigen en trompen van thermoplastische
halffabrikaten
• Ontdooien van bevroren waterleidingen
• Activeren van één- of meervoudige-componenten lijmen
• Verwijderen van oude schellak, olie,- en kunstharslakken alsmede het verwijderen van corrosiewerende middelen bij voertuigen
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WAARSCHUWING
Levensgevaar bij het openen van het apparaat omdat
delen bloot komen te liggen waar spanning op staat.
Voor het openen eerst de steker uit het stopcontact
halen.
Vuur- en explosiegevaar bij verkeerd gebruik van heteluchtapparaten.

VOORZICHTIG
230
400

FI

Aansluitspanning die op het apparaat vermeld staat,
moet overeenkomen met de netspanning.
Aardlekschakelaar toepassen bij gebruik op
bouwplaatsen.
Verbrandingsgevaar! uitblaasbuis en mondstuk niet
aanraken in hete toestand. Heteluchtstraal niet op personen of dieren richten.
Apparaat mag niet onbewaakt gebruikt worden.
Apparaat tegen water en vochtigheid beschermen.

KEURMERKEN

Het apparaat is CCA goedgekeurd (CENELEC Certification Agreement).
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

elektrische veiligheid:

Spanning
V~
Vermogen
kW
Temperatuur
°C
Luchthoeveelheid l/min.
Druk
mbar
Geluidsniveau
dB (A)
Gewicht
kg
Afmeting
mm

3 x230, 3x400, 3x440, bij 50/60 Hz
10
10
10
650
Aansluitspanning
niet
1000
omschakelbaar
12
76
3.4 zonder Kabel, 5,2 met 10 mtr. Kabel
390 x 132 x 215

dubbel geïsoleerd

LEISTER Forte S3

BEDIENING
Apparaatomschrijving
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1. Aansluitkabel
2. Schakelaar: stand 0 = uit
stand 1 = koude lucht
stand 2 = warme lucht
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3. Handgreep
4. Aanzuigopening met
beschermrooster
5. Beschermbuis
6. Standaard

Gebruik
• Netspanning aansluiten.
• Schakelaar (2) op stand 2 zetten en ca. 1 min. opwarmen.
• Apparaat op vuurvaste ondergrond zetten. Er moet op gelet worden dat er
niets voor het apparaat in de weg staat. Anders ontstaat brandgevaar.
• De firma LEISTER, evenals zijn vertegenwoordigers bieden gratis lascursussen
aan voor diverse toepassingen (zie blz. 1).
• Na beëindiging van de werkzaamheden, schakelaar (2) op stand 1 zetten en
het apparaat laten afkoelen.
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ONDERHOUD
• Beschermrooster (4) van het apparaat is met een penseel te reinigen.

SERVICE EN REPARATIES
• Koolborstels van de motor na ca. 1600 bedrijfsuren door uw dealer laten controleren.
• Reparaties mogen uitsluitend uitgevoerd worden door erkende LEISTER
Servicecentra. Het Servicecentrum garandeert een vakbekwame en vakbekwame reparatieservice binnen 24 uur met originele onderdelen overeenkomstig de originele installatieschema’s en onderdelenlijsten.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
• Garantie en aansprakelijkheid gelden overeenkomstig het garantiebewijs en de
geldende algemene leverings- en verkoopvoorwaarden.
• LEISTER Process Technologies wijst alle garantieclaims en aansprakelijkheden af op
apparaten die niet in originele toestand verkeren. LEISTER-apparaten mogen nooit
omgebouwd of veranderd worden.

Technische wijzigingen voorbehouden

Uw erkende Servicecentrum / Dealer:

LEISTER Process Technologies, Riedstrasse, CH-6060 Sarnen / Switzerland
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