
                                            
 
Horkovzdušná pistole ref. 4500 

 nastavitelná teplota 400°C - 750°C 

 na plynovou kartuši ref. 444 nebo 445 – 60 g  

 s automatickým piezo-zapalováním 

 pro použití v jakékoliv poloze do venkovní teploty – 8°C 

 provoz na 1 kartuš až 2 hodiny  

 max. tok plynu 85g/hod., střední tok plynu 40g/hod.         

  
 
Návod na použití  
 
Důležité upozornění: 

Seznamte se pečlivě s tímto návodem než spojíte hořák s plynovou kartuší a začnete 
ho používat. Návod si uložte pro případnou pozdější potřebu. 
 
PŘIPOJENÍ KARTUŠE 

Tato horkovzdušná pistole může být používána pouze s kartuší REXPRESS ref. 444. 
Může být nebezpečné používat jinou kartuš. Gilbert Express nenese žádnou 
zodpovědnost, jestliže je používána jiná kartuš. 
Připojení a výměnu kartuše provádějte na dobře větraném místě a pryč od dalších 
osob. Zkontrolujte, zda je otočný regulátor uzavřen. Horkovzdušnou pistoli držte ve 
vertikální poloze a kartuši našroubujte prostoru v rukojeti (pouze rukou) – obr. 1. 
 
UVEDENÍ DO PROVOZU 

Otočný regulátor nastavte do pozice středního toku plynu (pozice1) – obr. 2 
Stiskněte spoušť piezo-zapalování okamžitě po otevření toku plynu – vícekrát, je-li to 
nutné až do zapálení plynu. 
Nastavte tepelný výkon pistole pomocí otočného regulátoru – obr. 4 
 
NASAZENÍ NÁSTAVCŮ 

Nasazení tepelné ochrany trubice: podle obr. 5 
Nasazení plochého nástavce : podle obr. 6 
 



TEPLOTA ZÁVISÍ NA VZDÁLENOSTI 

Obr. 7 – bez nástavce  

S konkávním reflektorem – měkké pájení měděných trubek až do  32 mm. 
Spotřeba plynu: 38 g/h (500W). 

Regulovatelná teplota: od 400 do 750 °C. Přístroj s butanovým tlakem. 
 
MODEL 4500 OBSAHUJE: 

 Horkovzdušná pistole 

 Kartuš ref. 444 

 Plochý nástavec/tryska ref. 11965 

 Reflektorový nástavec ref. 11255  

 Tepelný chránič trubice ref. 11770 
 
PROVOZNÍ PROBLÉMY 

V případě nízkého výkonu: 
Kartuš je prázdná: uzavřete regulátor a vyměňte kartuš. 
Plynová tryska a filtr je ucpaný: vyměňte náhr. díl ref. 11202 
 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
Používejte pouze v dostatečné větraných místech. 
Než připojíte přístroj na kartuš, ujistěte se, že nechybí těsnění a že je v dobrém stavu. 
Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným nebo opotřebovaným těsněním. Nikdy 
nepoužívejte přístroj,  u kterého uniká plyn, je poškozený nebo nefunguje správně. 
Pokud uniká plyn (je cítit zápach plynu) z vašeho přístroje, okamžitě ho umístěte na 
dobře větrané místo, pryč od zápalných zdrojů, kde bude možno zjistit a zastavit únik. 
Pokud budete kontrolovat místo úniku plynu, nikdy k tomu nepoužívejte plamen, ale 
použijte mýdlovou vodu nebo detektor kat. číslo 70210. Přístroj nesmí být používán 
v blízkosti hořlavých materiálů. Nepoužívejte v menší vzdálenosti než  40 cm od 
zdiva a stropu. Pro ochranu od vysoké teploty doporučuje použít ochranný podložku 
EXPRESS ref. 5459. 
Kartuš musí být vyměňována pouze na dobře větraném místě (nejlépe venku), 
v dostatečné vzdálenosti od jiných osob a od zápalných zdrojů. 
Nikdy nesměřujte hořák na jinou osobu (nebezpečí popálení plamenem nebo 
horkých vzduchem). 
Vždy odpojte kartuš od hořáku, pokud přístroj nebudete používat delší dobu. 
Skladujte přístroj a kartuš na chladném, suchém, dobře větraném místě a mimo 
dosah dětí. Kartuš je pod tlakem – chraňte před slunečním zářením a nevystavujte 
teplotám vyšším než 50°C. 
POZOR: Některé části se mají vysokou provozní teplotu. Nenechávejte v dosahu 
dětí! 
Vzdálenost ústí trysky musí být větší než 2 cm – obr. 8. 
Horkovzdušná pistole nesmí být nepřetržitě déle v provozu než 60 minut. 

Nerespektováním instrukcí v tomto návodu zaniká nárok na záruku: výrobce odmítá 
veškerou odpovědnost za případné škody způsobené nesprávným použitím. 
 

Výrobce:     Distributor: 
Guilbert Express    HOLWEKA s.r.o. 
33, av. du Nerochal de Lattre de Tassigny Vintrovna 424/3b 
F – 94127 FONTANEY SOUS BOIS Ceres 664 41  Popůvky u Brna 
www.express.fr                                                   Tel.: 607 632 775 

E-mail: holweka@holweka.cz , www.holweka.cz 
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