
SVAŘOVACÍ
TERMOHLAVY



SVAŘOVACÍ HLAVA TERMOKAPSLÍ 941

Termohlava určená pro zatavování PVC 
kapslí. Zařízení dokáže po zahřátí v několika 
sekundách smrštit termokapsli tak, že 
dokonale přilne k hrdlu lahve.

SVAŘOVACÍ HLAVA TERMOKAPSLÍ S VENTILÁTOREM 942

Termohlava v provedení s ventilátorem určená pro 
zatavování PVC kapslí. Zařízení dokáže po zahřátí 
v několika sekundách smrštit termokapsli tak, že 
dokonale přilne k hrdlu lahve.

DŮLEŽITÉ
Před použitím přístroje si důkladně prostudujte uživatelskou příručku a uschovejte ji pro 
budoucí použití.

Dříve než přístroj připojíte do sítě zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí 
s napětím v místní elektrické síti. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat stav síťové 
šňůry. Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na síťové šňůře nebo na přístroji, dále 
jej nepoužívejte. Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést 
autorizovaný servis společnosti BS VINAŘSKÉ POTŘEBY s.r.o. nebo obdobně 
kvalifi kovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
Dbejte na to, aby přístroj nepřišel do styku s tekutinami. Vždy po použití vytáhněte 
síťovou zástrčku ze zásuvky. Blízkost tekutin představuje riziko, i když je přístroj vypnut.
Přístroj neponechávejte v dosahu dětí. Udržujte přístroj mimo povrchy, které nejsou 
žáruvzdorné a nikdy přístroj ničím nepřikrývejte, když je horký.
Po použití vždy přístroj odpojte ze sítě. Neovíjejte přístroj síťovou šňůrou. Před uložením 
přístroje počkejte , až zcela vychladne.
Udržujte spirálu čistou bez prachu. Nečistoty mohou způsobit poškození spirále. 
Opravy a kontrolu přístroje svěřte vždy autorizovanému servisu společnosti BS 
VINAŘSKÉ POTŘEBY s.r.o. 
Opravy prováděné nekvalifi kovanými lidmi mohou uživatele vystavit nebezpečným 
situacím.
Maximální teploty je dosaženo hned po ohřevu.
Uchovávejte přístroj mimo dosah hořlavých předmětů.
Zapojený přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.
Pokud se přístroj zahřívá nebo je horký, vždy jej pokládejte na žáruvzdorný povrch.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky. Po dokonalém zahřátí spirály můžete začít 
termokapsli zatavovat.

Model 942 s ventilátorem :
Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje (pouze model 942 s ventilátorem) do 
polohy II. Po dokonalém zahřátí spirále můžete začít termokapsli zatavovat. Po ukončení 
zatavování přepněte přepínač do polohy I a nechte spirálu vychladnout. Po vychladnutí 
spirále přepněte přepínač do polohy 0 a odpojte z elektrické sítě.

POSTUP ZATAVENÍ TERMOKAPSLE
Na hrdlo láhve nasaďte termokapsli. Přiložte rozehřátou termohlavu. Dobu ohřevu 
termozáklopky musí posoudit obsluha, která tuto činnost provádí. Doba dokonalého 
zatavení je závislá na tloušťce materiálu použitého na samotné termokapsli. Při 
zatavování se nedotýkejte spirálou kapslí, došlo by k jejich poškození.

ČIŠTĚNÍ
Přesvědčte se že je přístroj vypnutý a odpojený od sítě. Nechejte přístroj zcela 
vychladnout na podložce, která je odolná proti nadměrným teplotám. Přístroj očistěte 
jemným kartáčem.

SKLADOVÁNÍ
Nikdy nenavíjejte síťovou šňůru kolem přístroje. Přesvědčte se, že je přístroj vypnutý a 
odpojený od sítě. Nechte přístroj vychladnout na žáruvzdorném povrchu a teprve pak 
jej uložte.

ZÁRUKA A SERVIS
Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste potřebovali nějakou informaci, kontaktujte  
vašeho prodejce, případně společnost BS VINAŘSKÉ POTŘEBY s.r.o.

OBECNÉ INFORMACE
Proč přístroj nefunguje?

Možná došlo k výpadku elektrického proudu nebo není funkční zásuvka. Zkontrolujte, 
zda je proud zapnutý. Pokud ano, zapojte do zásuvky jiný přístroj a zkontrolujte, zda je 
zásuvka  funkční. Mohlo dojít k poškození síťové šňůry přístroje. V případě poškození 
síťové šňůry musí její výměnu provést autorizovaný servis společnosti BS VINAŘSKÉ 
POTŘEBY s.r.o. nebo  obdobně kvalifi kovaní pracovníci, abyste předešli možnému 
nebezpečí.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte 
jej do sběrny určené pro recyklaci, nebo vašemu prodejci tohoto zařízení, případně 
společnosti 
BS VINAŘSKÉ POTŘEBY s.r.o. která odbornou likvidaci zajistí. Pomůžete tím chránit 
životní prostředí.


