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Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub wybuchu, 
porażenia prądem elektrycznym oraz obrażeń 
ciała, należy przeczytać ze zrozumieniem 
wszystkie instrukcje zamieszczone w niniejszym 
podręczniku. Należy zapoznać się z zasadami 
użytkowania urządzenia.

Ten symbol informuje o sytuacji zagrożenia, 
która może skutkować śmiercią lub 

poważnymi obrażeniami, jeśli nie zostaną 
przedsięwzięte odpowiednie środki 
zapobiegawcze.

ZAGROŻENIE: TRUCIZNA
Przy usuwaniu farby należy zachować szczególną ostrożność. 
Łuszcząca się farba, jej pozostałości i opary mogą zawierać trujący 
ołów. Wyprodukowane przed 1950 r. farby używane do krycia domów 
prawdopodobnie zawierają ołów. Farby wyprodukowane przed 1977 
rokiem mogą zawierać ołów. Przenoszenie usuwanej farby z rąk do 
ust może spowodować wchłonięcie ołowiu. Narażenie nawet na 
niewielkie ilości ołowiu może powodować nieodwracalne uszkodzenia 
mózgu i układu nerwowego. Szczególnie narażone na zatrucie 
ołowiem są niemowlęta oraz płody.
Przed rozpoczęciem usuwania farby należy określić, czy może ona 
zawierać ołów.  W tym celu można zwrócić się do lokalnych służb 
zdrowia lub skorzystać z usług fachowca, który za pomocą analizatora 
sprawdzi zawartość ołowiu w farbie. Farby na bazie ołowiu mogą być 
usuwane jedynie przez profesjonalistów; nie można do tego celu 
używać opalarki.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE:
Wykonać pracę poza pomieszczeniem i osłonić reperowany 
element przed deszczem. Jeśli nie jest to możliwe, należy zapewnić 
odpowiednią wentylację pomieszczenia podczas pracy. Otworzyć 
okna i umieścić w jednym z nich wentylator. Wentylator powinien 
kierować powietrze z pomieszczenia na zewnątrz.
• Należy usunąć lub zabezpieczyć dywany, wykładziny, meble, odzież, 

naczynia do gotowania oraz kanały powietrza. 
• W obszarze prac należy ułożyć tkaniny zabezpieczające, które będą 

zatrzymywać odpryski farby. Należy nosić odzież ochroną, taką jak 
koszule robocze, kombinezony i nakrycia głowy.

• Należy prowadzić prace w jednym pomieszczeniu jednocześnie. 
Meble należy usunąć lub umieścić na środku pomieszczenia 
i zakryć. Obszary prac należy odgrodzić od pozostałej części lokalu, 
zabezpieczając otwory drzwiowe tkaninami.

• Należy nosić zatwierdzone maski chroniące przed pyłami lub 
maski oddechowe z podwójnym filtrem. Tego typu maski oraz filtry 
wymienne są dostępne w dużych sklepach budowlanych. Maska 
powinna odpowiednio przylegać do twarzy. Brody oraz zarost na 
twarzy mogą utrudniać prawidłowe przyleganie. Należy często 
wymieniać filtry. Jednorazowe maski papierowe nie zapewniają 
wystarczającej ochrony.

• Podczas używania opalarki należy zachować ostrożność. Należy 
intensywnie poruszać opalarką, ponieważ nadmierna temperatura 
może powodować powstawanie oparów wdychanych przez 
operatora.

• Żywność i napoje należy trzymać z dala od obszaru prac. Przed 
spożywaniem pokarmu lub napojów należy umyć dłonie, twarz 
i przepłukać usta. W obszarze prac nie wolno palić papierosów ani 
żuć gumy oraz tytoniu.

• Usuniętą farbę oraz pyły należy usunąć, zmywając je z podłogi (na 
mokro). Do czyszczenia ścian, progów i innych powierzchni, na 
których mogą się gromadzić pyły, należy używać mokrej szmaty. Nie 
wolno ich zamiatać na sucho ani odkurzać. Do mycia powierzchni 

Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa • Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy 
przeczytać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa.  Należy zachować niniejsze instrukcje
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należy stosować detergenty z dużą zawartością ortofosforanu 
trisodu (TSP).

• Po zakończeniu prac należy umieścić odpryski farby i inne odpady 
w podwójnym worku z tworzywa sztucznego, zabezpieczyć taśmą 
lub opaską i odpowiednio przekazać do utylizacji.

• Odzież ochronną oraz obuwie robocze należy zdjąć w obszarze 
prac, aby nie przenosić pyłów do pozostałych pomieszczeń. Odzież 
ochronną należy prać osobno. Obuwie należy przetrzeć wilgotną 
szmatą, a następnie oczyścić wraz z odzieżą roboczą. Dokładnie 
umyć włosy i ciało wodą z mydłem.

ZAGROŻENIE: WYBUCH LUB POŻAR
Opalarka generuje bardzo wysokie temperatury (do 630°C). Należy 
ją stosować ostrożnie, aby nie dopuścić do zapłonu materiałów 
łatwopalnych.
ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE:
• Opalarka powinna być ciągle przemieszczana. Nie wolno jej 

zatrzymywać w jednym punkcie.
• Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli druga strona 

oczyszczanego materiału jest 
niedostępna (np. w przypadku 
oblicówki budynku). 
Materiał na niedostępnej 
powierzchni może ulec 
zapłonowi, jeśli zostanie 
nadmiernie rozgrzany. 
W niektórych budynkach za 
ścianami, stropami, deskami 
czołowymi, podbiciami 
dachowymi i innymi panelami znajdują się materiały łatwopalne. 
Przed zastosowaniem wysokiej temperatury należy sprawdzić te 
obszary; jeżeli znajdują się w nich materiały palne lub istnieje takie 
podejrzenie, nie wolno stosować opalarki.

• Z urządzenia nie wolno korzystać w pobliżu powierzchni 
z pęknięciami lub blisko metalowych rur. Ciepło może zostać 
odprowadzone poza powierzchnię roboczą i wywołać zapłon 
ukrytego materiału. Zapłon ukrytych materiałów może nie być 
od razu widoczny, co może skutkować uszkodzeniem mienia 

i poważnymi obrażeniami.
• Z narzędzi elektrycznych nie wolno korzystać w obecności 

łatwopalnych cieczy i gazów.
• Zabrania się korzystania z takich narzędzi w pobliżu łatwopalnych 

materiałów, takich jak trawa, liście lub papier, które mogą ulec 
zapłonowi i wywołać pożar.

• Dysza rozgrzewa się do bardzo wysokich temperatur. Podczas 
korzystania z opalarki lub bezpośrednio po jej wyłączeniu nie 
wolno odkładać urządzenia na łatwopalne powierzchnie. Opalarkę 
należy ustawiać na płaskiej, równej powierzchni w taki sposób, 
aby końcówka dyszy była skierowana do góry i z dala od sąsiedniej 
powierzchni.

• Nie wolno dotykać dyszy do momentu schłodzenia narzędzia.
• Nie wolno wykorzystywać opalarki jako suszarki do włosów.
• Narzędzia oraz odpryski farby mają bardzo wysoką temperaturę. 

Aby uniknąć poparzenia podczas usuwania powłoki, należy 
stosować rękawice i okulary ochronne.

• Opalarkę należy traktować jak źródło otwartego ognia.
• Nie wolno korzystać z urządzenia w atmosferze wybuchowej.

ZAGROŻENIE: ELEKTRYCZNOŚĆ
Ryzyko uszkodzenia mienia, poważnych obrażeń lub śmierci.
ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE:
• Nie wolno rozmontowywać opalarki.
• Zabrania się prowadzenia prac w wilgotnych obszarach oraz 

narażania urządzenia na deszcz lub wilgoć.
• Należy chronić się przez ryzykiem porażenia prądem elektrycznym, 

unikając kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, 
chłodnice, drabiny aluminiowe lub inne uziemione urządzenia.

• Nie wolno wykorzystywać kabla zasilającego niezgodnie 
z przeznaczeniem. Nie wolno nosić opalarki, trzymając ją za kabel 
zasilający, ani ciągnąć za przewód, aby odłączyć urządzenie od 
zasilania. Kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła, 
oleju i ostrych krawędzi. Należy regularnie sprawdzać kabel 
zasilający pod kątem zużycia lub zniszczenia.

• Jeżeli przedłużacz ulegnie uszkodzeniu lub będzie niezdatny do 
użytku, należy go zastąpić nowym.

Deska 
czołowa

Ściana 
wewnętrzna

Obli-
cówka

Podbicie
dachowe
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ZAGROŻENIE: OGÓLNE
Ryzyko uszkodzenia mienia lub poważnych obrażeń.
ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE:
• Gdy opalarka nie jest używana, należy ją odłączyć od zasilania. 

Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od 
pozostających bez nadzoru dzieci.

• Obszar prac powinien być dobrze oświetlony i utrzymywany 
w porządku.

• Należy unikać sięgania na duże odległości, zwłaszcza podczas 
pracy na drabinie. Przez cały czas należy zachowywać równowagę 
i stabilność. Należy mieć pewność, że stosowane drabiny są 
sztywne, stabilne, stoją na twardym podłożu i są ustawione pod 
bezpiecznym kątem.

• Należy unikać prac w pobliżu linii zasilania elektrycznego.
• Podczas usuwania farby wszystkie ruchome przedmioty powinny 

być zabezpieczone i stabilne.
• Podczas pracy należy zawsze stosować okulary ochronne.
• Podczas obsługi narzędzia należy zachować ostrożność i zdrowy 

rozsądek.
• Nie wolno stosować urządzenia do odmrażania zamrożonych 

rur wewnątrz ścian lub w pobliżu materiałów łatwopalnych. Do 
odmrażania rur można stosować jedynie dyszę rozpraszającą 
(P/N2366225).

• Nie wolno pozostawiać włączonej opalarki bez nadzoru.
• Urządzenie może być stosowane przez dzieci powyżej 8 lat oraz 

osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych 
i psychicznych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy 
jedynie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących 
bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumieniu zagrożeń 
związanych z użytkowaniem. Opalarka nie może służyć jako 
zabawka dla dzieci.

• Przechowywać urządzenie i kabel w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.

PODŁĄCZANIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
Opalarka jest dostarczana wraz z kablami zasilającymi.  Aby ograniczyć 
ryzyko, jeżeli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go zastąpić 
nowym. W celu wymiany kabla zasilającego należy się skontaktować 
z biurem obsługi klienta firmy Wagner.

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ 
Z WYKWALIFIKOWANYM ELEKTRYKIEM.

OSTRZEŻENIE: Należy stosować przedłużacz, do którego 
można podłączyć wtyczkę opalarki. Przedłużacz powinien być 
w odpowiednim stanie technicznym. Stosowany przedłużacz 
powinien przewodzić prąd o natężeniu właściwym dla urządzenia. 
Przedłużacz o zbyt niskim natężeniu znamionowym może 
spowodować spadek napięcia zasilania, skutkując przerwą w zasilaniu 
i przegrzaniem. Jako wymóg minimalny przy stosowaniu ogólnym 
należy stosować przewód z izolacją gumową H05RR-F 3 × 1,0 mm2.

Korzystanie z opalarki
Opis ogólny
Niniejsza opalarka jest narzędziem elektrycznym wysokiej jakości. 
Podobnie jak w przypadku innych narzędzi elektrycznych, jej 
niewłaściwe stosowanie może być niebezpieczne. Należy dokładnie 
przeczytać poniższe instrukcje i stosować się do wszystkich środków 
ostrożności. Prawidłowe stosowanie opalarki jest obowiązkiem 
użytkownika.
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Specyfikacja 

Obudowa Odporne na korozję i ciepło polimery 
o wysokiej odporności udarowej

Pobór mocy 2000 W w przypadku ustawienia WYSOKIEGO, 
150 W w przypadku ustawienia NISKIEGO

Napięcie 220–240 V AC

Częstotliwość 50–60 Hz

Generowana 
temperatura

Około 630°C w przypadku ustawienia 
WYSOKIEGO oraz około 60°C w przypadku 
ustawienia NISKIEGO

Masa 0,9 kg

Opis rysunku 1

1) Panel sterowania temperaturą i prędkością wentylatora

2) Wieszak

3) Kabel zasilający ze zintegrowanymi stabilizatorami (odłączany od 
urządzenia)

4) Tylne żebra stabilizatora (stojak)

5) Listwy boczne zapobiegające kontaktowi dyszy z powierzchnią

6) Osłona termiczna dyszy

Rys. 1

5

2

6

3

4

7

1
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Demontaż osłony termicznej
Osłonę termiczną można zdemontować w celu wykonania prac 
w trudno dostępnych miejscach. NALEŻY UWAŻAĆ NA DYSZĘ. Po 
zdemontowaniu osłony istnieje większe ryzyko poparzenia. Aby 
zdemontować osłonę termiczną, należy za pomocą niewielkiego 
śrubokręta płaskiego podnieść klapkę (rys. 1, 7) nad wypukłą 
powierzchnię. 

Zakładanie i zdejmowanie zestawu kabla
Kabel zasilający (rys. 2, 1) opalarki jest fabrycznie odłączony od 
urządzenia (rys. 2, 2). W  celu podłączenia należy umieścić kabel 
w  gnieździe na uchwycie opalarki i  mocno docisnąć do siebie, aż do 
usłyszenia kliknięcia. Odłączanie kabla zasilającego nie jest konieczne. 
Jeśli trzeba zdemontować zestaw kabla, należy wprowadzić śrubokręt 
płaski (rys. 2, 3), albo podobne narzędzie do otworu, jak pokazano 
na rysunku. Śrubokręt należy wykorzystać jako dźwignię i przesunąć 
go w górę (4) w kierunku uchwytu, aby zwolnić zestaw kabla. Mocno 
wyciągnąć kabel z opalarki.

Rys. 2 Zakładanie Zdejmowanie

1

2

3

4
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Dotykowy panel sterowania
W opalarce jest dostępny szeroki zakres temperatur, które można ustawiać w zależności od rodzaju zastosowania. Parametry te można 
regulować z poziomu panelu sterowania.

Opis wyświetlacza LCD temperatury (rys. 3)

Opis rysunku 3
1) Przycisk zasilania: pozwala 

włączyć i wyłączyć opalarkę 
oraz przełączyć urządzenie 
do trybu chłodzenia

2) Przełącznik wyboru trybu: 
pozwala ustawić zakres 
temperatury oraz prędkość 
wentylatora

3) Ikona przepływu powietrza 4) Wskaźnik przepływu 
powietrza. Poszczególne 
segmenty zapełniają się od 
strony prawej do lewej

5) Wyświetlacz tekstowy/
numeryczny

6) Ikona temperatury

7) Wskaźnik temperatury. 
Poszczególne segmenty 
zapełniają się od strony lewej 
do prawej

8) Przycisk ustawiania 
temperatury: zwiększanie 
temperatury (+)

9) Przycisk ustawiania temperatury: zmniejszanie temperatury (-)

Rys. 3

21

4 3

5

6 7

9 8

Na rysunku przedstawiono domyślne ustawienia 
aktywne po uruchomieniu. 300°C przy najwyższej 
prędkości wentylatora.
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Tryb chłodzenia (rys. 4)

Przy włączonej opalarce należy raz nacisnąć przycisk, aby wybrać tryb 
chłodzenia. Po włączeniu trybu chłodzenia opalarka będzie pracować 
przez 3 minuty przy minimalnym przepływie powietrza. W tym 
okresie wszystkie segmenty na wskaźniku temperatury będą migać 
i zmniejszać wskazania, sygnalizując chłodzenie. Aby pominąć tryb 
chłodzenia, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 2–3 
sekundy.

Rys. 4

Po wyłączeniu trybu chłodzenia osłona termiczna 
opalarki będzie nadal gorąca.

Uruchamianie

Przed rozpoczęciem korzystania z opalarki należy 
przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa 
zamieszczone w niniejszym podręczniku.

1. Podłączyć opalarkę do standardowego gniazdka elektrycznego.
2. Włączyć opalarkę, naciskając przycisk zasilania na panelu 

sterowania (rys. 3, 1). Po włączeniu opalarki ustawiana jest 
automatycznie domyślna temperatura równa 300°C – zob. rys. 3.

3. Do regulacji temperatury służą przyciski plus i minus (rys. 3, poz. 8 
i 9). Jedno naciśnięcie zwiększa temperaturę w odstępach co 
dziesięć stopni.

4. Po zwiększeniu temperatury słupki zaczną migać, informując, 
że opalarka zwiększyła ustawienie temperatury. Po osiągnięciu 
wyższej temperatury wskaźnik słupkowy zacznie świecić światłem 
stałym.

5. Po zmniejszeniu temperatury słupki zaczną migać, informując, 
że temperatura pozostaje na wyższym poziomie. Po osiągnięciu 
niższej temperatury wskaźnik słupkowy wyłączy się. 

WAŻNE: Jeżeli silnik wentylatora opalarki nie włączy się po 
naciśnięciu przycisku zasilania, należy natychmiast wyłączyć 
urządzenie. Element grzewczy ulegnie spaleniu, jeśli nie będzie 
chłodzony wentylatorem.
6. W okresach przestojów w pracy lub po zakończeniu zadania 

należy nacisnąć przycisk zasilania, aby ostudzić urządzenie. 
7. Opalarkę należy ustawić pionowo. Urządzenie wyłączy się 

automatycznie po 3 minuty.
8. Aby pominąć tryb chłodzenia, należy nacisnąć i przytrzymać 

przycisk zasilania przez 2–3 sekundy. Urządzenie wyłączy się 
natychmiastowo.  

Uwaga:  Po pierwszym uruchomieniu urządzenia może pojawić 
się dym będący wynikiem spalania olejów stosowanych 
podczas produkcji. Dym powinien zniknąć szybko po 
pierwszym uruchomieniu.
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Obsługa stacjonarna – rys. 5

Opalarka jest wyposażona w zintegrowany wspornik (rys. 1, 4), 
który jest wykorzystywany przy chłodzeniu urządzenia i pozwala 
na stacjonarną obsługę na stole warsztatowym. Zaprojektowano 
także specjalny futerał opalarki (rys. 6), który utrzymuje urządzenie 
w pozycji pionowej podczas pracy na nierównych powierzchniach.

Rys. 5

Futerał AngleLoc (tylko F750)
Specjalny futerał opalarki 
AngleLoc został opracowany 
w celu utrzymywania urządzenia 
w pozycji pionowej podczas pracy na 
nierównych powierzchniach. 

Wspornik AngleLoc – rys. 6a i 6b (tylko F750)

a: Wsunąć tylną część opalarki w taki sposób, aby tylne żebra 
stabilizujące ustawiły się pod występami pod ścianą boczną 
wgłębienia w górnej części futerału.
b: Następnie należy przechylić opalarkę do przodu do momentu, 
gdy zablokuje się w położeniu ustawionym pod kątem 135 stopni. 
Opalarka zostanie w ten sposób zabezpieczona w pozycji pionowej.

Rys. 6a Rys. 6b
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WAŻNE: Jeżeli wentylator silnikowy opalarki nie włączy się po 
ustawieniu przełącznika do jednej z pozycji roboczych, należy 
natychmiast wyłączyć urządzenie. Element grzewczy ulegnie 
spaleniu, jeśli nie będzie chłodzony wentylatorem.

Uwaga: Po wyłączeniu opalarki (na chwilę lub dłuższy 
okres) należy ją trzymać w pozycji pionowej. Należy 
unikać odkładania wyłączonego urządzenia na 
boku. Utrudni to odprowadzanie ciepła z urządzenia 
i wydłuży okres jego chłodzenia. Urządzenie można 
odłożyć do przechowywania dopiero po ostudzeniu 
dyszy. Przed odłożeniem do przechowywania należy 
odłączyć urządzenie od zasilania, aby uniemożliwić jego 
przypadkowe włączenie.

WAŻNE: Wykonując prace w pobliżu okien, należy zabezpieczyć 
szyby.

Podczas pracy nie wolno dotykać dyszy ani innych 
stosowanych narzędzi. Ich temperatura jest bardzo wysoka 
i może spowodować poparzenia. Aby zabezpieczyć dłonie 
przed rozgrzanymi odpadami, należy nosić rękawice.

Na pracę opalarki ma wpływ wiele czynników, takich jak właściwości 
ogrzewanego materiału, temperatura otoczenia, odległość urządzenia 
od powierzchni oraz technika ogrzewania. Z tego względu firma 
Wagner opracowała wytyczne dotyczące poszczególnych zastosowań. 
Należy zawsze zaczynać pracę od najniższej temperatury w zakresie 
i zwiększać ją do momentu uzyskania optymalnego ustawienia. 
Gdy opalarka generuje ciepło, powinna zawsze pozostawać w ruchu 
i znajdować się co najmniej 5 cm od powierzchni.

Opalarka FURNO 750 jest jednym z najbardziej uniwersalnych 
urządzeń. Ma ono szeroką gamę zastosowań – od skomplikowanych 
prac renowacyjnych po drobne projekty artystyczne. Więcej informacji 
na temat szerokiej gamy zastosowań oraz filmy instruktażowe można 
znaleźć na stronie www.wagner-group.com.

Zastosowanie Tempera
tura

Opcje 
końcówek 
dyszy

Majster
kowanie

Usuwanie farby WYSOKA Dysza 
redukcyjna lub 
szeroka dysza 
redukcyjna

Przygotowywanie ścian NISKA Brak końcówki
Suszenie farby NISKA Brak końcówki
Topienie klejów w celu 
usuwania płytek 
podłogowych

NISKA Szeroka dysza 
redukcyjna

Zaginanie tworzyw 
sztucznych, pleksiglasu, 
laminatów.

NISKA/
WYSOKA 

Dysza 
rozpraszająca

Usuwanie laminatów 
i linoleum

NISKA Szeroka dysza 
redukcyjna

 Topienie farby, 
uszczelnień oraz kitu 
w celu łatwiejszego 
usuwania

WYSOKA Dysza 
redukcyjna lub 
szeroka dysza 
redukcyjna

Usuwanie lakierów NISKA/
ŚREDNIA

Szeroka dysza 
redukcyjna

Topienie folii 
kurczliwej do owijania 
i uszczelniania przed 
wpływem warunków 
atmosferycznych

NISKA Szeroka dysza 
redukcyjna
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Zastosowanie Tempera
tura

Opcje 
końcówek 
dyszy

Drobne 
naprawy

Poluzowywanie zardze-
wiałych nakrętek, śrub 
i elementów mocujących

WYSOKA Brak dyszy / 
dysza 
redukcyjna

Naprawa materiału 
dżinsowego

NISKA Szeroka dysza 
redukcyjna

Wypalanie chwastów WYSOKA Dysza 
redukcyjna

Usuwanie klejów NISKA Brak końcówki
Smarowanie nart / desek 
snowboardowych

NISKA Szeroka dysza 
redukcyjna

Obróbka włókien 
szklanych

WYSOKA Dysza 
redukcyjna lub 
szeroka dysza 
redukcyjna

Odmrażanie rur lub 
blokad

NISKA Dysza 
rozpraszająca

Rozpalanie grilla WYSOKA Dysza 
redukcyjna / 
dysza BBQ

Ogrzewanie tulejek/
złączy termokurczliwych

NISKA/
ŚREDNIA

Dysza 
rozpraszająca

Podgrzewanie betonu 
przed wylewaniem

NISKA/
WYSOKA

Dysza 
redukcyjna

Rozmrażanie zamrażarki/
chłodziarki

NISKA Brak końcówki

Sztuka 
i rzemiosło

Wytwarzanie świec NISKA Brak końcówki
Wytwarzanie mydła NISKA Brak końcówki
Topienie folii na 
prezentach

NISKA Brak końcówki

Wytwarzanie piany NISKA Brak końcówki
Dekorowanie ciast NISKA/

WYSOKA
Brak końcówki

Zastosowanie Tempera
tura

Opcje 
końcówek 
dyszy

Motory
zacja

Usuwanie naklejek 
i emblematów

NISKA Brak końcówki

Usuwanie uszczerbków WYSOKA Brak końcówki
Usuwanie lakieru WYSOKA Dysza 

redukcyjna lub 
szeroka dysza 
redukcyjna

Nakładanie 
i usuwanie materiału 
przyciemniającego szyby

NISKA Brak końcówki

Naprawa zderzaków WYSOKA Brak końcówki
Elektronika Naprawa smartfonów 

i tabletów
NISKA Dysza 

redukcyjna
Naprawa konsol 
PlayStation i Xbox

NISKA Dysza 
redukcyjna

Usuwanie farby
Opalarka nagrzewa powierzchnie i powoduje zmiękczenie farby, 
ułatwiając jej zdrapywanie bez powodowania uszkodzeń powierzchni. 
Niektóre farby mogą ulec rozmiękczaniu bez oznak w postaci 
pęcherzy; inne mogą stawać się lepkie, a jeszcze inne mogą wymagać 
stosowania wyższych temperatur.
Aby przyspieszyć proces przy usuwaniu kilku warstw farby, warto 
podgrzać powierzchnię na całej grubości powłoki – aż do drewna. 
Można wtedy usunąć wszystkie warstwy jednocześnie.
W przypadku powierzchni stwarzających duże problemy najlepszym 
wyjściem może być skorzystanie z miękkiej szczotki drucianej. 
Mineralne farby i powłoki wykończeniowe, takie jak farby cementowe 
i porcelana, nie ulegają zmiękczaniu pod wpływem ciepła; stosowanie 
opalarki nie pomoże więc w usuwaniu powłoki.
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Zalecana metoda usuwania farby
Powoli i jednostajnie przysuwać opalarkę pod kątem do powierzchni, 
ustawiając dyszę w kierunku ruchu. Pozwoli to bezpiecznie usuwać 
farbę poza strumieniem gorącego powietrza i utrzymywać niższą 
temperaturę skrobaka oraz zdrapywanej powierzchni.
A Ciepłe powietrze wstępnie 

nagrzewa powierzchnię.
B Farba jest rozmiękczana 

przez gorące powietrze.
A + B Głęboka penetracja ciepła 

na całej powierzchni.
C Farbę można łatwo 

zeskrobać natychmiast po 
zmiękczeniu i przesunięciu 
opalarki do przodu.

D Chłodzenie powierzchni, 
z której usunięto farbę.

A B C D

WAŻNE: Choć przy stosowaniu się do powyższych wytycznych 
usuwanie farby za pomocą opalarki jest bezpieczne, należy 
zapewnić, by w pobliżu zawsze znajdował się zbiornik z wodą lub 
gaśnica ABC (odpowiednia do gaszenia pożarów typu A, B, C).

Uwaga:  Nie wolno korzystać z opalarki do czyszczenia 
powierzchni wrażliwych na ciepło, np. paneli winylowych, 
oblicówki winylowej lub okiennych ościeżnic winylowych.
Przy usuwaniu farby z ościeżnic okiennych opalarka 
spowoduje zmiękczenie kitu. Należy uważać, aby nie 
usunąć kitu za pomocą skrobaka. Kit stwardnieje po 
ochłodzeniu.
Nie wolno stosować opalarki na izolowanych 
laminowanych szybach okiennych, np. w oknach 
podwójnych. Rozszerzalność szkła może spowodować 
uszkodzenie uszczelki krawędzi.
Przy skrobaniu deski czołowej nie wolno nadmiernie 
ogrzewać krawędzi gontów asfaltowych wystających 
poza krawędź poszycia. Zbyt wysoka temperatura może 
spowodować stopienie asfaltu.

Czyszczenie i konserwacja
Otwory wlotowe w obudowie powinny być czyste i drożne. Otwory 
te należy regularnie czyścić za pomocą miękkiej, suchej szczotki. Do 
czyszczenia opalarki należy stosować wilgotną szmatkę nasączoną 
w wodzie z łagodnym mydłem. Wiele środków czyszczących 
stosowanych w gospodarstwach domowych zawiera substancje 
chemiczne, które mogą poważnie uszkodzić obudowę.
Do czyszczenia opalarki nie wolno stosować ropy naftowej, 
terpentyny, rozcieńczalników do farb lub lakierów, płynów do 
czyszczenia na sucho lub podobnych produktów. 
Należy BEZWZGLĘDNIE unikać przedostawania się cieczy do wnętrza 
urządzenia oraz zanurzania jakichkolwiek elementów narzędzia 
w cieczy. 
Czyszczenie i prace konserwacyjne nie mogą być wykonane przez 
dzieci.

Przechowywanie
Przed odłożeniem opalarki do przechowywania należy odczekać na 
ostudzenie dyszy.
W wyniku działania wysokich temperatur dysza z czasem będzie 
zmieniać kolor na ciemniejszy. Jest to normalne zjawisko, które nie 
wpływa na działanie ani żywotność urządzenia.
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Akcesoria
Wraz z urządzeniem dostarczane mogą być poniższe akcesoria. Można je także zakupić oddzielnie, korzystając ze strony www.wagner-group.com/service.
Można także zwrócić się do najbliższego centrum serwisowego – zob. informacje na końcu podręcznika.

Nazwa Opis Nazwa Opis

Dysza redukcyjna 
P/N2366222

Kieruje zintensyfikowany strumień 
ciepła na powierzchnię roboczą. 
Doskonale nadaje się do usuwania 
farby w trudno dostępnych 
narożnikach, szczelinach, profilach, 
zaokrągleniach lub opaskach 
ościeżnicy.

Dysza z osłoną 
szkła 
P/N2366224

Kieruje strumień ciepła z dala 
od szkła lub innych wrażliwych 
obszarów. Doskonale nadaje 
się do stosowania na progach, 
parapetach, ramach i listwach 
przyściennych.

Szeroka dysza 
redukcyjna 
P/N2366223

Kieruje strumień ciepła 
o podłużnym i wąskim kształcie na 
powierzchnię roboczą. Doskonale 
nadaje się do usuwania farby 
lub lakieru z dużych płaskich 
powierzchni, takich jak listwy 
przyścienne, drzwi, schody itp. 
Należy z niej korzystać wraz 
z płaskim skrobakiem.

Dysza 
rozpraszająca 
P/N2366225 

Rozprasza ciepło, kierując 
je równomiernie na całą 
powierzchnię roboczą. 
Doskonale nadaje się do 
rozmrażania rur, obróbki rur 
spawanych, wyginania tworzyw 
sztucznych lub podgrzewania 
termokurczliwych tulejek izolacji 
elektrycznej.

Nazwa Opis

Skrobak 5w1 
P/N23662271+2

4

3

5 To narzędzie pełni 5 funkcji. Ostrze służy do usuwania farby (1) oraz innych 
środków (2). Ostra końcówka (3) pozwala usuwać kit / masę uszczelniającą 
z otwartych pęknięć. Zakrzywiony obszar (4) służy do czyszczenia osłon 
wałków. Za pomocą płaskiej krawędzi (5) można otwierać puszki z farbą.

Futerał  
P/N2366226

Specjalny futerał opalarki AngleLoc został opracowany w celu utrzymywania 
urządzenia w pozycji pionowej podczas pracy na nierównych powierzchniach.
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WAŻNE: Przy korzystaniu z opalarki należy zawsze nosić rękawice.
Montowanie akcesoriów z opalarki:
 1. Ustawić opalarkę pionowo na płaskiej powierzchni i zaczekać na jej 

schłodzenie.
 2. Nasunąć akcesorium na końcówkę opalarki i mocno docisnąć je dłonią.

Demontaż akcesoriów z opalarki:
 1. Ustawić opalarkę pionowo na płaskiej powierzchni i zaczekać na jej 

schłodzenie.
 2. Zdjąć akcesorium z końcówki.

Rejestracja produktu
Zarejestrowanie produktu na stronie internetowej www.wagner-
group.com/3plus1 pozwala uzyskać 1 rok dodatkowej gwarancji. 

Gwarancja 3+1
Gwarancja obowiązuje przez trzy lata, licząc od daty sprzedaży 
(podanej na fakturze/paragonie). Gwarancja zostaje przedłużona 
o kolejne 12 miesięcy, jeżeli w ciągu 4 tygodni od zakupu urządzenie 
zostanie zarejestrowane na stronie www.wagner-group.com/3plus1. 
Rejestracja jest możliwa tylko wtedy, gdy dane nabywcy są zgodne 
z danymi zapisanymi podczas rejestracji. Gwarancja obejmuje 
wyłącznie bezpłatne naprawy usterek wynikające z zastosowania 
wadliwych materiałów produkcyjnych lub błędów montażu, a także 
bezpłatną wymianę uszkodzonych części. Gwarancja nie obejmuje 
uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego stosowania oraz 
uruchamiania, montowania lub naprawiania w sposób niezgodny 
z instrukcjami obsługi. Z zakresu gwarancji są także wyłączone 
części eksploatacyjne. Gwarancja nie dotyczy użytku komercyjnego. 
Producent zastrzega sobie prawo do zadecydowania o rozpatrzeniu 
roszczeń gwarancyjnych. Gwarancja traci ważność, jeżeli narzędzie 
zostanie otwarte przez osoby inne niż personel serwisowy firmy 
Wagner. Uszkodzenia podczas transportu, prace konserwacyjne oraz 
straty lub wady powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji 

nie są objęte gwarancją. Wraz z roszczeniem gwarancyjnym należy 
przekazać dowód w zakupu narzędzia w postaci oryginalnej faktury/
paragonu. Jeśli jest to prawnie dopuszczalne, producent zrzeka się 
odpowiedzialności za obrażenia, uszkodzenia lub straty wynikowe, 
szczególnie jeśli urządzenie było używane do celów innych niż 
określone w instrukcjach obsługi, było uruchamiane i naprawiane 
w sposób niezgodny z instrukcjami obsługi lub jeśli naprawy były 
wykonywane przez niewykwalifikowane osoby. Producent zastrzega 
sobie prawo do wykonania napraw w zakresie przekraczającym zakres 
opisany w instrukcjach obsługi. W kwestiach związanych z gwarancją 
i naprawami należy zwrócić się do punktu sprzedaży. Niniejsza 
gwarancja nie wpływa na prawa cywilne klienta.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ODPADÓW 
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH (WEEE)

Urządzenie wraz z akcesoriami i opakowaniem należy 
przekazać do recyklingu. Zużytego urządzenia nie wolno 
wyrzucać do pojemników na odpady domowe. W celu ochrony 
środowiska naturalnego należy dostarczyć zużyte urządzenie 
do lokalnego punktu utylizacji surowców wtórnych lub 
poinformować się na ten temat w sklepie specjalistycznym. 

Deklaracja zgodności UE  
 

Oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt ten 
odpowiada następującym obowiązującym przepisom:   
2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE 
 

Zastosowane normy zharmonizowane: 
EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2,  
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233 
 

Deklaracja zgodności UE jest załączona do produktu. W razie potrzeby 
można ją dodatkowo zamówić, podając numer zamówienia 2389337.
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