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Děkujeme za zakoupení jednoho z našich produktů. Doporučujeme si pečlivě přečíst tento návod k obsluze: obsahuje 
důležité informace týkající se bezpečnostních předpisů pro používání a údržbu spotřebiče. Rovněž doporučujeme, aby 
byl tento dokument pečlivě uschován pro případ budoucí nutnosti. 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s 

nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo jim byla provedena instruktáž o používání spotřebiče 

bezpečným způsobem a rozumějí nebezpečím s užívámín spojeným. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu uživatele nesmí 

provádět děti bez dozoru. 

UPOZORNĚNÍ: Spotřebič musí být umístěn v jeho stojanu, pokud jej nepoužíváte. Udržujte spotřebič mimo dosah zápalných 

materiálů (Záclony, hořlavé materiály, nábytek atd.). 

Používání tohoto spotřebiče v absolutní míře bezpečnosti vyžaduje dodržování některých základních bezpečnostních opatření, jako 

například: Nikdy nepoužívejte přístroj mokrýma rukama nebo nohama, nikdy nevystavujte přístroj vlhkosti ani vodě, nikdy 

neponechávejte přístroj vystavený atmosférickým vlivům, nikdy neodpojujte zástrčku taháním za napájecí šňůru nebo samotný 

spotřebič. Po dokončení práce vypněte výrobek a nechte jej vychladnout; Nikdy jej nedávejte do vody, aby nedošlo k úrazu elektrickým 

proudem. 

Během provozu dosahuje svářecí hlava velmi vysokých teplot (asi 240 ° C), nedotýkejte se ostatních částí přístroje kromě rukojeti. 

CZ Svářečka folií 
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Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo technickou podporou výrobce nebo kvalifikovaným technikem, 

aby se zabránilo jakýmkoli rizikům. Napájecí kabel nikdy nesmí být v kontaktu s horkými povrchy přístroje. 

VAROVÁNÍ: Během používání vždy položte podpěru na plochý, pravidelný a stabilní povrch. 
VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 

Před použitím přístroje zkontrolujte jeho bezporuchovost, pokud balení obsahuje vadné součásti nebo 
součásti vykazují vady, které by mohly negativně ovlivnit funkci a bezpečnost, zařízení nepoužívejte a 
obraťte se na prodejce. Odstraňte veškerý obalový materiál a ujistěte se, že je spotřebič v dobrém stavu. 
Pokud máte pochybnosti, nepoužívejte přístroj a kontaktujte naše servisní středisko. Obalový materiál 
(sponky, nylonové tašky atd.) uchovávejte mimo dosah dětí. 
Před zapojením spotřebiče do zásuvky zkontrolujte, zda napětí odpovídá jmenovité hodnotě spotřebiče 
uvedené na typovém štítku. Tento spotřebič musí být připojen ke schválené síťové zásuvce, která splňuje 
bezpečnostní předpisy pro elektrické systémy pro civilní účely. Elektrický systém musí být specifický pro 
jmenovité napětí spotřebiče. 
Nenechávejte spotřebič zapnutý, pokud jej nepoužíváte; způsobuje předčasnou oxidaci, zařízení dosahuje 
nadměrných teplot, což by mohlo způsobit přehřátí odporů a tím znehodnocení zařízení. 
Přístroj musí být používán pouze pro zamýšlené použití. Jakékoli jiné použití, než je jeho zamýšlený účel, se 
považuje za nesprávné a nebezpečné. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto 
spotřebiče. 
Pokud není spotřebič používán a před jakoukoli údržbou, musí být spotřebič vždy odpojen a zcela zchladlý. 
Nepřipojujte spotřebič k napájecímu rozšiřujícímu zařízení nebo trojnásobné zásuvce. Nevytahujte ani 
nepoškozujte napájecí kabel. Pokud spotřebič nefunguje správně, vypněte spotřebič a odpojte jej od síťové 
zásuvky. Pro opravy kontaktujte autorizované servisní středisko a požádejte o použití originálních 
náhradních dílů. Použití součástí, které neodpovídají výrobku, může vážně ohrozit jeho správné fungování. 
Přístroj je vyroben z nebezpečných částí, které by měly být mimo dosah dětí.  

FUNKCE 
Tato svářečka je inovativní nástroj pro sváření folií; je ideální pro sváření plastových fólií velkých rozměrů, 

ale může se také použít k utěsnění normálních plastových sáčků. 
Je vhodná pro plastové fólie jako PP, PE, PVC atd. 
Jednoduchý provoz. Je nutné stlačit svisle přístroj jednou rukou. 
 

 
 
 
 
 
 

 
NÁVOD K POUŽITÍ 

1. Spotřebič používejte v dobře větraných prostorách. 
2. Vezměte kovový stojan a vyhněte středovou část přibližně o 50 ° ~ 60 °. 
3. Umístěte rukojeť nástroje na stojan a poté připojte spotřebič k hlavnímu přívodu elektrické energie. 
4. Stlačte tlačítko na rukojeti do pozice "I", nástroj se zapne. 
5. Počkejte zhruba 5-10 minut, až zařízení dosáhne provozní teploty spotřebiče (přibližně 240 ℃). 
6. Vložte plastovou fólii, kterou chcete utěsnit na gumovou desku. 
7. Držte rukojeť ve svislé poloze směrem dolů a pak po dobu 2-3 sekund držte. Potom zvedněte rukojeť 

a plastová fólie bude dokonale utěsněna. 
8. Po použití přepněte tlačítko na rukojeti na "O", nástroj se vypne. Odložte na kovový stojan a nechte 

přístroj přirozeně vychladnout. 
POZOR Doba sváření se mění v závislosti na různých plastových materiálech a různých tloušťkách. 
Proto je doporučeno provádět svařovací zkoušky na plastovém filmu před konečným těsněním. Nikdy 
nenechávejte svářečku zapnutou pokud ji nepoužíváte došlo by k přehřátí. 

ÚDRŽBA 
1. Před čištěním vždy odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout. 
2. Vyčistěte spotřebič suchým hadříkem. 
3. K zajištění těsnění svařování před použitím očistěte plastovou fólii topné hlavyce a ujistěte se, že 

neobsahuje zbytky nebo škrábance. 
4. Zbytky plastové fólie na topné hlavici spotřebiče mohou poškodit hlavici, vždy je nutné tyto nečistoty 

šetrně  očistit. Hlavici nesmíte poškrábat, poškrábanou či poškozenou hlavici je nutné vyměnit za novou. 
5. Pokud nechcete přístroj používat po určitou dobu, uložte jej do krabice na suchém a dobře větraném 

místě. Uchovávejte jej mimo dosah dětí. 
 
POZNÁMKA K LIKVIDACI 

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně 

1 Gumová deska 
2 Nahřívací hlavice 
3 Ovládací tlačítko spuštění 
4 Rukojeť 
5 Kovový držák 
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s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou 

likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a 

lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného 

místa.Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. 

Technická data 

 
 
 

 
 
 
 

Imported by: KEMPER SRL 
Via Prampolini 1/Q – 43044 Lemignano di Collecchio (PR) – Italy 
Tel: +39 0521 957111 – Fax +39 0521 957195 
info@kempergroup.it – www.kempergroup.it 
 

Distribuce ČR: Da-So Group s.r.o; 141, Bruzovice 73936, +420 558 435 851,da-so@da-so.cz; IČ 28579534 

Model Napětí Výkon Frekvence Provozní teplota 
Max. velikost 
svařované fĺie 

      

1352 220-240 V 60W 50 Hz 240°C 3x205 mm 
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