
Heat Gun 

Pistola De Calor 

 
 

TB1206,UTB1206 

TB1206-6,TB1206-8,TB1206S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 
ES 

 

 

 

 
One-Stop Tools Station 

HEAT GUN 

2000W 



2 3 

5 

4 

Prudență! Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și instrucțiunile de siguranță 

separate, pentru a reduce riscul de electrocutare, alte răniri sau incendii 

înainte de a utiliza pistolul cu aer cald. 

1. Instructiuni de siguranta: 

Nu blocați niciodată orificiul de intrare sau ieșire a aerului.Nu utilizați niciodată 
echipamentul ca uscător de păr. 

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de 

agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita 

pericolul.Nu utilizați echipamentul într-o atmosferă explozivă (pericol de 

explozie). Utilizarea necorespunzătoare poate duce la incendiu. 

Nu direcționați fluxul de aer direct la oameni sau animale. 

Înainte de a pune echipamentul după utilizare, lăsați-l să se răcească complet. 

Când nu îl utilizați, depozitați întotdeauna echipamentul într-un loc uscat, blocat și 

inaccesibil pentru copii. 

După folosirea echipamentului, așezați-l cu duza în sus și înainte de depozitare 

lăsați-l să se răcească complet. 

Nu lăsați niciodată pistolul nesupravegheat când este pornit. Urmăriți copiii. 

Poate rezulta un incendiu dacă aparatul nu este folosit cu grijă 

aveți grijă când utilizați aparatul în locuri unde există materiale combustibile. 

nu se aplică în același loc pentru o perioadă lungă de timp. 

să fie conștient de faptul că căldura poate fi condusă către materiale 

combustibile care nu sunt vizibile 

 

 

 
 

1: Duză 

2: Protector de căldură 

3: 
4: 

Carcasă 

Intrerupator 

5: Aderență ușoară 

6: cablu manșon 
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2. Specificatii tehnice 

Model No.: TB1206 TB1206-6 
ISRAEL Plug 

TB1206-8 
BS Plug 

TB1206S 
SAA Plug 

UTB1206 

Putere nominală: 2000W 2000W 

Tensiune nominală : 220-240V~50/60Hz 110-120V~60Hz 

Temperatura: 350°C / 550°C 350°C / 550°C 

Flux de aer: 300 / 500 L/min 300 / 500 L/min 

3. Unele aplicații: 

ÎÎndepărtarea adezivilor de vopsire / dizolvare. 

Modelarea tuburilor din plastic. 

Sudarea materialelor plastice. 

Controlați căldura termică. 

Dezghețarea conductelor de apa 

 
 

4. Punerea în funcțiune 

Arma începe să funcționeze când comutatorul este împins în poziția "II" și 

poziția "I" pentru nivelul scăzut, așa cum este ilustrat. Suflanta se oprește când 
comutatorul este împins în jos de poziția "O". Poate fi ambalat atunci când este 

răcit. 

 
 

5. Mentenanta 

Pentru o muncă sigură și adecvată, păstrați întotdeauna fantele de ventilație curate. 

Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. 

Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Consultați-vă autoritatea locală 
sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi de reciclare. 

 

Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități 

fizice reduse, senzoriale sau mentale, sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu 
excepția cazului în care au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea 

aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora. 
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Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. 

Nu aruncați aparatele electrice ca deșeuri municipale nesortate, utilizați 

instalații separate de colectare. 

Contactați-vă administrația locală pentru informații referitoare la sistemele de 

colectare disponibile. 

Dacă aparatele electrice sunt eliminate în depozite de deșeuri sau halde, 

substanțele periculoase pot pătrunde în apele subterane și pot intra în lanțul 
alimentar, dăunând sănătății și bunăstării. 
Atunci când înlocuiți aparatele vechi cu altele noi, comerciantul cu amănuntul 
este obligat din punct de vedere legal să returneze cel puțin gratuit aparatul dvs. 
vechi pentru a fi disponibil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 



TB1206,UTB1206,TB1206-6,TB1206-8,TB1206S Lista piese componente 
 

Nr. Denumire Cant 

. 

1 Carcasă plastică din stanga 1 

2 Cablu de alimentare 1 

3 Cord adeziv 1 

4 Surub ST3*12-C 2 

5 Terminal 1 

6 Capacitor 1 

7 Comutator 1 

8 Tub de plastic 1 

9 Inel de otel 1 

10 Tub de otel 1 

11 Micanit tub de hârtie 1 

12 Element de încălzire 1 

13 Surub ST3*10-C 9 

14 Carcasa din plastic dreapta 1 

15 Inel de plastic 1 

16 Recipient 

ventilator 

1 

17 Surub 3 

18 Ventilatoare 1 

19 Surub 2 

20 Motor bază 1 

21 Motor 1 

22 PCB bord 1 



TB1206,UTB1206,TB1206-6,TB1206-8,TB1206S Vedere exploziva 
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CERTIFICAT DE CALITATE ŞI GARANŢIE 
 

 
1. Denumire produs: __SCULE SI ACCESORII TOTAL _________ 
2. Tip-model: ___________________________________________________ 
3. S/N: _______________________________________________________ 
4. Cumpărător: _________________________________________________ 
5. Adresă, telefon: ______________________________________________ 
6. Importator: RIVIERA BIKE SRL, TANASE BANCIU 12, POPESTI LEORDENI , ILFOV 
7. Declaraţie de Conformitate nr: ___________________________________ 
8. Factura (bon) nr/data: _________________________________________ 

 
Prezentul certificat atestă legal ca produsul facturat corespunde documentaţiei de execuţie a 
producătorului, încadrându-se în parametrii de calitate funcţionali şi de durabilitate prevăzuţi, conform 
Declaraţiei de Conformitate emise. Produsul este comercializat cu respectarea prevederilor O.G. 21/1992 si 
Legii 449/2003. Prin prezentul certificat se garantează caracteristicile produsului, în situaţia în care clientul 
respectă prescripţiile de montare, utilizare, depozitare, conservare şi transport. Produsul nu este garantat 
împotriva utilizării defectuoase. 
 

În cazul depozitării sau utilizării necorespunzătoare, a lovirii, deteriorării prin alte mijloace sau a 

intervenţiilor neautorizate produsul îşi pierde garanţia. Perioada de garanţie este de 24 luni de la data 

cumpărării pentru defectele de fabricaţie şi de material, in cazul achiziţionării de către persoane fizice si 

utilizării pentru uz casnic. 

 

Perioada de garanţie este de 6 luni de la data cumpărării pentru defectele de fabricaţie şi de material, in 

cazul achiziţionării de către persoane juridice si utilizarii in regim normal (exclus uz profesional). Durata 

medie de utilizare a produsului este de 3 ani cu condiţia respectării instrucţiunilor de montaj si utilizare ce  

însoţesc produsul. Pentru remedierea defectelor aparute în perioada de garanţie sau înlocuirea produsului, 

clienţii se vor adresa unitaţii vânzătoare. Remedierea defectelor apărute se realizeaza în 15 zile 

calendaristice de la data prezentării produsului. 

 

Certificatul este valabil numai insoţit de factura sau bonul fiscal emise de unitatea vânzatoare. 
                 Vânzător,                                                                                                                                                 Cumpărător, 

                Semnatura si stampila                                                                   Am primit indicaţiile de utilizare, depozitare,        
                                                                                                                               manipulare, conservare, si transport. 

 

  
 

 



                      
 
 

 
  NU fac obiectul garanţiei următoarele componente şi accesorii, ale căror uzuri sunt considerate   
normale  în urma utilizării: 

1. Pinion de antrenare lanţ (sprocket), şină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, 
componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, 
etc.) 

2. Filtru combustibil, buşon benzină, sită rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui 
ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau pârghii, garnituri sau 
elemente de etanşare ale carburatorului sau părţi componente, ale căror uzuri se datorează utilizării 

unui combustibil necorespunzător normelor în vigoare; 
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenţi, supape, când uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii 
unuia necorespunzător, ori în cazul unor detonaţii produse în urma folosirii unui carburant 

necorespunzător normelor în vigoare, ori când defecţiunea survine din cauza nerespectării regimului de 
turaţie ori în cazul motoarelor în 2T amestec necorespunzător benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei 
la 1 litru benzină, pentru uleiurile achiziţionate de la distribuitorul S.C. RIVIERA BIKE SRL). 

4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roţi sau role din plastic ; 
5. Aprinderile şi relele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, 
cabluri electrice; 

6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleraţie, masă cosit, tracţiune, etc); 
7. Saboţi şi plăcuţe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj; 
8. Componente electrice sau electronice, când defecţiunile survin din cauza lipsei împământării, 

utilizarea sau expunerea în condiţii de mediu improprii (umezeală excesivă, temperaturi 
necorespunzătoare, alimentare la tensiune necorespunzătoare) sau tensiune fluctuantă (în cazul 
generatoarelor de curent, când puterea consumatorilor este mai mare decât cea furnizată; 

9. Presetupă, turbină, carcasă turbină (când defecţiunea a survenit în urma impurităţilor din pompă sau 
a presiunii create în pompă de alte utilaje, maşini, etc); 
10. Elementele componente ale sistemului de tăiere, ex: lanţ motofierăstrău, disc motocositoare, cuţit 

masă cosit, cuţit maşină gazon, cuţit moară/tocătoare, etc.; 
11. Tambur demaror, şnur starter, arc demaror, mâner starter; 
12. Masă cosit, cuţit masă cosit, pinteni, contracuţite, dinţi, suport reglaj, suport nucă, nucă, bieletă 

(întreg lanţul cinematic al sistemului de tăiere la motocositori), când nu sunt corect exploatate, reglate 
sau curăţite. 
Reparatii efectuate in perioada de garantie. 

1  2  3  
Data intrarii  Data intrarii  Data intrarii  

Data iesirii  Data iesirii  Data iesirii  

Tehnician  Tehnician  Tehnician  
Service  Service  Service  

Semnatura  Semnatura  Semnatura  
si stampila  si stampila  si stampila  

                          Mentiunile privind reparatiile efectuate in perioada de garantie se fac pe verso. 

 
 
 
 
 
 
  


