
Read through carefully and understand these instructions before use.
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήσετε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση.
Przed użytkowaniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zrozumieć jej treść.
Használat előtt olvassa el fi gyelmesen a használati utasítást.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a ujistěte se, že mu dobře rozumíte.
Aleti kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve talimatları anlayın.
Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie și înţelegeţi prezentele instrucţiuni.
Pred uporabo natančno preberite in razumite ta navodila.
Pred použitím si dôkladne tieto pokyny prečítajte a pochopte ich.
Будь ласка, прочитайте інструкції і перевірте себе, чи все зрозуміло, перш ніж користуватися приладом.
Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации прежде чем пользоваться инструментом.

Handling instructions
Bedienungsanleitung
Οδηγίες χειρισμού
Instrukcja obsługi
Kezelési utasítás
Návod k obsluze

Kullanım talimatları
Instrucţiuni de utilizare
Navodila za rokovanje
Pokyny na manipuláciu
Інструкції щодо поводження з пристроєм
Инструкция по эксплуатации

RH 650V

Heat Gun
Heißluft Gebläse
Θερμοπίστολο
Opalarka
Hőlégfúvó
Horkovzdušná 

pistole

Isı Tabancası
Pistol cu aer cald
Fen za vroč zrak
Teplovzdušná pištoľ
Термофен
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(Переклад первинних інструкцій)

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ 
АВТОМАТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Прочитайте всі інструкції та правила безпеки.
Невиконання правил та інструкції може спричинити 
ураження струмом, пожежу і/або важкі травми.
Збережіть всі інструкції та правила для 
подальшого користування.
Термін «автоматичний інструмент» у правилах 
позначає Ваш електричний, що працює від мережі (з 
дротом), автоматичний інструмент або електричний 
інструмент, що працює на батарейках (бездротовий).
1) Безпека робочого місця

a) Стежте за чистотою і правильним 
освітленням робочого місця.

 Захаращені або темні ділянки так і "чекають" на 
нещасний випадок.

b) Не працюйте автоматичними 
інструментами там, де повітря насичене 
вибухонебезпечними речовинами, такими 
як горючі рідини, гази або пил.

 Автоматичні інструменти висікають іскри, від 
яких можуть зайнятися пил або випари.

c) Під час роботи автоматичним інструментом 
не підпускайте до себе дітей і просто 
бажаючих подивитися на Вашу роботу.

 Якщо Вас відволікатимуть, Ви можете втратити 
контроль над інструментом.

2) Безпека електропристрою
a) Штепсельна виделка автоматичного 

інструменту мусить підходити до розетки 
електромережі. 

 Ніколи ніяким чином не змінюйте виделку.
Не користуйтеся жодними насадками-
адаптерами для заземлених автоматичних 
інструментів.

 Незмінені штепсельні виделки та відповідні їм 
розетки зменшують ризик удару електрострумом.

b) Не торкайтеся тілом заземлених предметів 
або поверхонь, таких як труби, батареї 
опалення і холодильники.

 Якщо Ви торкнетеся тілом заземленого 
предмету, це збільшує ризик удару струмом.

c) Не допускайте, щоб на автоматичні 
інструменти потрапляли дощ або волога.

 Вода, яка потрапила до автоматичного 
інструмента, підвищує ризик удару струмом.

d) Обережно поводьтеся зі шнуром. Ніколи не 
несіть інструмент на шнурі, не волочіть його 
за шнур і не витягайте штепсельну виделку з 
розетки, тягнучи за шнур.

 Бережіть шнур від тепла, олій, гострих 
поверхонь та рухомих деталей.

 Пошкоджені або заплутані шнури збільшують 
ризик ураження електрострумом.

e) Працюючи автоматичним інструментом 
просто неба, користуйтеся подовжувачами, 
пристосованими для застосування просто 
неба.

 Користування шнуром, пристосованим до 
користування просто неба, знижує ризик 
ураження струмом.

f) Якщо не уникнути роботи у вологому 
середовищі, користуйтеся джерелом 
живлення із пристроєм захисту від 
замикання на землю.

 Пристрій захисту від замикання на землю 
знижує ризик удару струмом.

3) Особиста безпека
a) Не втрачайте пильності, стежте за тим, що 

робите, і користуйтеся здоровим глуздом 
під час роботи автоматичним інструментом.

 Не працюйте автоматичним інструментом, 
коли Ви втомлені або знаходитеся під дією 
ліків, алкоголю або наркотиків.

 Мить неуваги під час роботи автоматичним 
інструментом може спричинити важку травму.

b) Користуйтеся засобами індивідуального 
захисту.  Завжди вдягайте захисні окуляри.

 Засоби індивідуального захисту, такі як 
респіратор, черевики із протекторами, каска 
або беруші у відповідних умовах зменшать 
ризик травмування.

c) Запобігайте випадковому увімкненню. 
Переконайтеся, що перемикач знаходиться 
в положенні «вимкнено», перш ніж 
підключитися до джерела живлення і/або 
акумулятора, взятися за інструмент або 
переносити його.

 Якщо переносити автоматичні інструменти 
увімкненими або тримаючи палець на 
перемикачі, це може стати причиною нещасного 
випадку.

d) Зніміть будь-які регулюючі ключі або 
блокатори, перш ніж вмикати інструмент.

 Якщо регулюючий ключ або блокатор лишити 
прикріпленим до частини інструмента, яка 
обертається, це може спричинити травму.

e) Не тягніться і не перехиляйтеся, працюючи 
інструментом. Завжди надійно стійте на 
ногах і зберігайте рівновагу.

 Це надає кращий контроль над автоматичним 
інструментом у несподіваних ситуаціях.

f) Носіть правильний робочий одяг. Не носіть 
широкий одяг або ювелірні прикраси. 
Тримайте волосся, одяг і рукавички подалі 
від рухомих частин.

 Широкий одяг, ювелірні прикраси або довге 
волосся може потрапити до рухомих частин.

g) Якщо у робочому приміщенні є витяжка, 
скористуйтеся нею за умови, що вона 
правильно підключена і працює.

 Користування витяжкою може знизити 
небезпеки, пов'язані із накопиченням пилу.

4) Експлуатація і догляд за автоматичним 
інструментом
a) Не застосовуйте надмірну силу до 

автоматичного інструменту. Для виконання 
різних видів робіт підбирайте відповідні 
інструменти.

 Не застосовуйте надмірну силу до автоматичного 
інструменту. Для виконання різних видів робіт 
підбирайте відповідні інструменти.

b) Не користуйтеся автоматичним 
інструментом, якщо перемикач не працює.

 Будь-який автоматичний інструмент, який 
неможливо контролювати перемикачем, є 
небезпечним. Його слід полагодити.
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c) Відключіть виделку з джерела живлення 
і/або акумулятор від автоматичного 
інструменту, перш ніж будь-що регулювати, 
змінювати аксесуари або зберігати 
автоматичні інструменти.

 Ці заходи безпеки знижують ризик випадково 
увімкнути автоматичний інструмент.

d) Зберігайте інструменти у місцях, 
недоступних для дітей, і не дозволяйте 
людям, не ознайомленим із автоматичними 
інструментами і цими інструкціями 
користуватися автоматичним інструментом.

 Автоматичні інструменти є небезпечними в 
руках непідготованих користувачів.

e) Доглядайте за автоматичними 
інструментами. Перевіряйте, чи не 
зсунулися і чи не зігнулися рухомі частини, 
чи не зламалися окремі деталі, а також 
чи не трапилося якихось небажаних змін, 
які можуть погано вплинути на роботу 
інструмента.

 Якщо автоматичний інструмент 
пошкоджений, його слід полагодити перед 
подальшим користуванням.

 Багато нещасних випадків трапляється 
через поганий догляд за автоматичними 
інструментами.

f) Вчасно чистіть і загострюйте інструменти 
для різання.

 Інструменти для різання, за якими правильно 
доглядають і які вчасно підточують, рідше 
згинаються, і їх легше контролювати.

g) Користуйтеся автоматичним інструментом, 
аксесуарами і насадками згідно цих 
інструкцій, враховуючи робочі умови та 
завдання.

 Застосовуйте різні автоматичні інструменти для 
різних видів робіт. Невідповідність інструмента 
і застосування може створити небезпечну 
ситуацію.

5) Обслуговування
a) Обслуговувати Ваш автоматичний 

інструмент може лише кваліфікований 
технік, замінюючи деталі лише на ідентичні.

 Це гарантуватиме безпеку автоматичного 
інструмента.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Не підпускайте до інструменту дітей і 
неповносправних осіб.
Коли інструментом не користуються, його слід 
зберігати в місцях, недоступних для дітей та 
неповносправних осіб.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАННЯ 
ТЕРМОФЕНОМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
1. Не користуйтеся пристроєм і не торкайтеся 

штепселя, якщо у вас мокрі руки.
 Недотримання цієї вимоги може призвести до 

ураження електричним струмом.
2. Перед використанням інструмента перевірте 

робочу ділянку; якщо гарантувати безпеку 
неможливо, не користуйтеся інструментом.

 Недотримання цієї вимоги може стати причиною 
займання легкозаймистих матеріалів, прихованих 
поза межами видимості (у дверних коробках, під 
стелею, під підлогою, в інших порожнинах).

3. Не використовуйте інструмент у місцях, де присутні 
леткі займисті речовини (розчинник, бензин тощо).

 Недотримання цієї вимоги може стати причиною 
пожежі або вибуху.

4. Не стійте під інструментом, обробляючи високо 
розташовані поверхні.

 Стежте, щоб шнур живлення не зачепився за інші 
предмети, і щоб ніхто інший не потягнув за шнур.

 Недотримання цієї вимоги може призвести до 
нещасних випадків.

5. Не спрямовуйте потік гарячого повітря на людей 
або тварин. Не дивіться всередину насадки. У 
жодному разі не використовуйте інструмент 
замість фена для волосся.

 Недотримання цієї вимоги може призвести до 
нещасних випадків або травмування.

6. У деяких випадках під час використання 
інструмента на пластмасових, лакованих чи 
подібного роду поверхнях може виділятися 
високотоксичний газ.

 Слідкуйте, щоб робоча ділянка добре 
провітрювалася, та одягайте пилозахисну маску.

7. Нагрівайте поверхню поступово, водячи 
термофеном вгору, вниз, вліво та вправо.

 Постійне скерування потоку в одне місце може 
спричинити появу диму або займання.

8. Якщо інструмент випадково впаде чи зазнає удару, 
перевірте, чи не з’явилися на ньому пошкодження, 
тріщини чи деформації.

 Пошкодження, тріщини та деформації можуть 
стати причиною травмування.

9. Негайно припиніть користування інструментом, 
якщо він не працює належним чином або видає 
нетипові звуки чи вібрації, та зверніться до 
авторизованого сервісного центру Hitachi для 
проведення технічного огляду та ремонту.

 Продовження використання може призвести до 
травм.

10. Не залишайте ввімкнений інструмент без нагляду. 
Недотримання цієї вимоги може призвести до 
нещасних випадків.

ОБЕРЕЖНО
1. Деталі насадок інструмента гострі, тому під час 

виймання їх із футляра, кріплення та знімання слід 
одягати захисні рукавиці.

2. Сопло подачі гарячого повітря, кінчик насадки та 
матеріал, що піддавався обробці, дуже гарячі під 
час та одразу після роботи. Тому одягайте захисні 
рукавиці та не торкайтеся перелічених місць.

3. Не використовуйте інструмент для нагрівання 
внутрішніх поверхонь коробок, шухляд чи інших 
закритих місць.

 Постійне скерування потоку в одне місце може 
спричинити появу диму або займання.

4. Стежте, щоб відстань між насадкою та поверхнею 
була не менше 5 см. Не накривайте і жодним чином 
не блокуйте отвір насадки.

 Недотримання цієї вимоги може призвести 
до перегрівання термофена та виникнення 
несправностей.

5. Не вмикайте-вимикайте інструмент кілька разів 
поспіль. Не використовуйте інструмент, якщо шнур 
живлення зігнувся чи перекрутився.
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 Недотримання цієї вимоги може призвести до 
несправності.

6. Не опускайте сопло подачі гарячого повітря донизу 
одразу після використання інструмента.

 Недотримання цієї вимоги може призвести 
до перегрівання інструмента і виникнення 
несправностей.

7. Перед тим як відкласти термофен для зберігання, 
зачекайте, щоб він повністю охолов.

 Недотримання цієї вимоги може призвести до 
опіків або деформації футляра інструмента.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Живлення

Тип Може використовуватися з однофазним струмом частотою 50 Гц і 60 Гц.
Напруга 110 В 120 В – 127 В 220 В – 240 В
Номінальна сила 
струму 11,7 A 11,0 A 7,6 A

Вхід живлення 1375 Вт 1500 Вт 2000 Вт

Ємність 

Об’єм повітряного 
потоку 0,25 м3/хв – 0,5 м3/хв (5-позиційний перемикач)

Температура 
повітряного 
потоку 

50 °C – 650 °C
(із кроком 10 °C)

Тип двигуна Двигун постійного струму
Вага 0,79 кг

СТАНДАРТНІ АКСЕСУАРИ
1 Насадка (кругла) ........................................................1
2 Насадка (площинна) ..................................................1
3 Насадка (для закруглених поверхонь) ....................1
4 Насадка (із захистом скла) .......................................1
5 Шпатель (з ручкою) ....................................................1
6 Футляр .........................................................................1
Комплект стандартного приладдя може бути змінений 
без попередження.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
○ Знімання фарби
○ Зм’якшення клею 
○ Видалення замазки з віконних рам
○ Згинання полімерних труб
○ Зварювання пластмаси
○ Пакування за допомогою термозбіжної плівки.
○ Паяння
○ Висушування
○ Розморожування

ПЕРЕД РОБОТОЮ
1. Джерело живлення
 Переконайтеся, що джерело живлення, яке ви 

плануєте використовувати, відповідає вимогам 
до електроживлення, вказаним на паспортній 
табличці виробу.

2. Перемикач живлення
 Коли пристрій не використовується, перемикач 

має бути у вимкненому положенні.
 Якщо штепсель вставити в розетку, коли 

перемикач перебуває у ввімкненому положенні, 
електроінструмент одразу почне працювати, що 
може спричинити серйозні травми.

3. Кабель-подовжувач
 Якщо робоча ділянка віддалена від джерела 

живлення, використовуйте подовжувач 
належної товщини та номіналу навантаження. 
Використовуйте якомога коротший подовжувач, 
якого достатньо для ваших потреб.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ
1. Перемикання режимів і регулювання 

температури (Мал. 1, Мал. 2)
 Посуньте перемикач вгору, щоб увімкнути 

інструмент; він продовжуватиме працювати, коли 
ви знімете палець із перемикача.

 Посуньте перемикач до упору вниз, щоб перевести 
його в положення [0] і вимкнути інструмент.

 Режим роботи інструмента змінюється залежно від 
положення перемикача.

 Положення перемикача [1]: 
 Температура повітря зафіксована на рівні 50 °C, 

об’єм повітряного потоку можна регулювати.
 Положення перемикача [2]: 

 Температуру повітря можна регулювати в 
діапазоні від 50 °C до 650 °C, об’єм повітряного 
потоку також можна регулювати.

2. Регулювання температури (Мал. 1, Мал. 2, 
Мал. 3)

 Коли перемикач встановлено в положення [2], 
температуру повітря можна регулювати в діапазоні 
від 50 °C до 650 °C.

 Температура зростає на 10 °C з кожним 
натисненням кнопки збільшення температури (до 
максимального рівня 650 °C).

 Щоб швидше збільшувати температуру з кроком у 
10 °C, утримуйте кнопку натиснутою.

 Температура знижується на 10 °C з кожним 
натисненням кнопки зменшення температури (до 
мінімального рівня 50 °C).
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 Встановлене значення температури 
відображатиметься на дисплеї протягом кількох 
секунд після натискання кнопки збільшення або 
зменшення температури, після чого на дисплеї 
знову відображатиметься поточна температура 
повітряного потоку.

 Коли перемикач встановлено в положення [1], 
температуру повітря зафіксовано на рівні 50 °C і її 
регулювання неможливе.

 Ця функція використовується для охолодження 
матеріалів, які деформуються під впливом високої 
температури, а також для охолодження насадок 
після застосування інструмента. 

3. Регулювання інтенсивності повітряного потоку 
(Мал. 1, Мал. 3)

 Інтенсивність повітряного потоку можна 
регулювати від рівня 1 до рівня 5 (від 0,25 м3 до 
0,5 м3).

 Для збільшення повітряного потоку натисніть 
кнопку [+], а для зменшення – кнопку [-].

 Інструмент можна використовувати стаціонарно, 
спрямувавши його догори. (Мал. 4)

ОБЕРЕЖНО
 Спрямовуючи інструмент догори, ставте його на 

стійку поверхню, щоб він не впав.
4.  Кріплення насадки (Мал. 5)
ОБЕРЕЖНО
 Одразу після роботи насадка дуже гаряча, тому не 

торкайтеся її.
ПРИМІТКА 
 Не допускайте падіння насадок.
Обирайте тип насадки відповідно до виконуваного 
завдання.
Встановіть насадку на сопло подачі гарячого повітря 
до упору.
5. Регулювання температури
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
○ Не використовуйте пристрій у місцях, де присутні 

леткі займисті речовини (розчинник, бензин тощо).
○ Не підносьте сопло подачі гарячого повітря до рук 

або обличчя під час використання інструмента.
 Одразу після роботи насадка дуже гаряча, тому не 

торкайтеся її.
Обирайте температуру відповідно до матеріалу, що 
обробляється.
Також зважайте на суміжні матеріали, які також 
нагріватимуться.
Спочатку спробуйте скерувати потік гарячого повітря 
з більшої відстані, щоб переконатися у відсутності 
небажаного впливу на предмет, що нагрівається, і 
лише після цього поступово піднесіть інструмент на 
потрібну відстань.

Нагрівання легкозаймистих матеріалів
(паперу, дерева, пластмаси тощо)

 Встановіть перемикач у положення [1] і скеруйте 
потік гарячого повітря на предмет із відстані 
щонайменше 10 см.

 Плавно рухайте насадкою вгору, вниз, вліво і 
вправо, щоб нагріти поверхню.

 Постійне скерування потоку в одне місце може 
спричинити появу диму або деформацію.

Нагрівання незаймистих матеріалів
(метал, камінь, бетон тощо)

 Встановіть перемикач у положення [1] і згодом, 
якщо не виникає проблем із матеріалом, переведіть 
перемикач у положення [2]. 

 Скеруйте потік гарячого повітря на потрібний 
предмет із відстані щонайменше 5 см.

 Розташування насадки надто близько може 
призвести до перегрівання інструмента та 
виникнення несправностей.

ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ
ОБЕРЕЖНО
 Деталі насадок інструмента гострі, тому під час 

виймання їх із футляра, кріплення та знімання слід 
одягати захисні рукавиці.

 Обирайте насадку відповідно до форми предмета 
та площі поверхні, що обробляється.

1. Знімання фарби (Мал. 6)
 Для розм’якшення фарби нагріванням 

використовуйте круглу або площинну насадку, 
після чого зніміть фарбу шпателем, який додається.

 Зауважте: надто сильне нагрівання фарби може 
призвести до її короблення та затвердіння, що 
ускладнить знімання.  

2. Зм’якшення клею (Мал. 7)
 За допомогою круглої або площинної насадки 

розм’якшіть поверхню, щоб легко відклеїти край 
наклеєного матеріалу, після чого спрямуйте гаряче 
повітря знизу під матеріал і плавно відклейте його, 
щоб не залишилося решток клею.  

3. Пакування за допомогою термозбіжної плівки 
(Мал. 8)

 Площинну насадку можна використовувати для 
пакування за допомогою термозбіжної плівки та 
термозбіжного рукава. Якщо спрямувати гаряче 
повітря з надто близької відстані, матеріал може 
змінювати колір або тріскатися, тому тримайте 
інструмент на належній відстані та стежте за 
процесом.

4. Згинання полімерних труб (Мал. 9)
 Скористайтеся насадкою (для закруглених 

поверхонь), щоб рівномірно нагріти полімерну трубу 
довкола.

 Щоб запобігти звуженню внутрішньої частини 
труби під час її згинання та інших робіт, насипте 
всередину пісок, закрийте обидва кінці труби, а 
тоді плавно зігніть її.

5. Видалення замазки з віконних рам (Мал. 10)
 Скористайтеся насадкою із захистом скла, щоб 

нагріти і розм’якшити замазку, після чого зніміть її 
шпателем, який додається.

 Пам’ятайте, щоб від тривалого нагрівання скло 
може тріснути.  

6. Розмороження водопровідних труб (Мал. 11)
 За допомогою насадки (для закруглених поверхонь) 

нагрійте замерзлу ділянку від краю до центру. Не 
сплутайте водопровідні труби з газопровідними.

 Будьте обережні, щоб не пошкодити замерзлі 
полімерні ділянки на водопровідних трубах.
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПЕРЕВІРКА
1. Огляд кріпильних гвинтів
 Регулярно оглядайте кріпильні гвинти та 

перевіряйте їх фіксацію. Якщо якийсь із гвинтів 
послабився, негайно закрутіть його. Недотримання 
цієї інструкції може становити серйозну загрозу.

2. Обслуговування двигуна
 Обмотка двигуна – це «серце» електроінструмента.
 Подбайте про те, щоб у отвір забору повітря не 

потрапляли сторонні предмети, мастило або вода.
3. Заміна шнура живлення
 Якщо потрібно замінити шнур живлення, зверніться 

до авторизованого сервісного центру Hitachi, щоб 
уникнути небезпеки.

4. Зовнішня очистка
 Якщо інструмент забруднився, протріть його м’якою 

сухою ганчіркою або ганчіркою, зволоженою в 
мильному розчині. Не використовуйте хлористих 
розчинників, бензину або розріджувачів для фарби, 
так як вони можуть розчинити пластмасу.

5. Список запасних частин
ОБЕРЕЖНО
 Ремонт, модифікацію і перевірку автоматичних 

інструментів Hitachi мусить здійснювати 
авторизований сервісний центр Hitachi.

 Список запасних частин може знадобитися, якщо 
Ви звертаєтеся до авторизованого сервісного 
центру Hitachi по ремонт або інше обслуговування.

 Під час роботи і догляду слід брати до уваги місцеві 
норми і стандарти.

МОДИФІКАЦІЯ
 Автоматичні інструменти Hitachi постійно 

вдосконалюються і модифікуються, щоб 
застосувати в них найновіші технології. 

 Відповідно, деякі деталі можуть змінюватися без 
попередження.

ГАРАНТІЯ
Ми гарантуємо, що автоматичні інструменти Hitachi 
виготовлені згідно місцевих вказівок. Ця гарантія не 
розповсюджується на дефекти або пошкодження 
через зловживання, неправильне користування 
або звичайне спрацювання. Якщо Ви маєте скарги, 
будь ласка, надішліть автоматичний інструмент, не 
розбираючи його, із ГАРАНТІЙНИМ СЕРТИФІКАТОМ, 
який знаходиться в кінці інструкції, до авторизованого 
сервісного центру Hitachi.

ПРИМІТКА
Через постійні дослідження і розвиток, які здійснює 
HITACHI, технічні характеристики можуть змінюватися 
без попередження.
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OБЩИE ПPABИЛA БEЗOПACHOCTИ ПPИ 
PAБOTE C ЭЛEKTPOИHCTPУMEHTOM

 ПPEДУПPEЖДEHИE
Пpoчтитe вce пpaвилa бeзoпacнocти и инcтpyкции.
He выпoлнeниe пpaвил и инcтpyкций мoжeт пpивecти 
к пopaжeнию элeктpичecким тoкoм, пoжapy и/или 
cepьeзнoй тpaвмe.

Coxpaняйтe вce пpaвилa и инcтpyкции нa бyдyщee.
Tepмин “элeктpoинcтpyмeнт” в кoнтeкcтe вcex мep 
пpeдocтopoжнocти oтнocитcя к экcплyaтиpyeмoмy 
Baми элeктpoинcтpyмeнтy c питaниeм oт ceтeвoй 
poзeтки (c ceтeвым шнypoм) или элeктpoинcтpyмeнтy c 
питaниeм oт aккyмyлятopнoй бaтapeи (бecпpoвoднoмy).
1) Бeзoпacнocть нa paбoчeм мecтe

a) Пoддepживaйтe чиcтoтy и xopoшee 
ocвeщeниe нa paбoчeм мecтe.

 Бecпopядoк и плoxoe ocвeщeниe пpивoдят к 
нecчacтным cлyчaям.

b) He иcпoльзyйтe элeктpoинcтpyмeнты вo 
взpывooпacныx oкpyжaющиx ycлoвияx, 
нaпpимep, в нeпocpeдcтвeннoй близocти 
oгнeoпacныx жидкocтeй, гopючиx гaзoв 
или лeгкoвocплaмeняющeйcя пыли. 

 Элeктpoинcтpyмeнты пopoждaют иcкpы, 
кoтopыe мoгyт вocплaмeнить пыль или 
иcпapeния. 

c) Дepжитe дeтeй и нaблюдaющиx нa 
бeзoпacнoм paccтoянии вo вpeмя 
экcплyaтaции элeктpoинcтpyмeнтa.

 Oтвлeчeниe внимaния мoжeт cтaть для Bac 
пpичинoй пoтepи yпpaвлeния.

2) Элeктpoбeзoпacнocть
a) Ceтeвыe вилки элeктpoинcтpyмeнтoв 

дoлжны cooтвeтcтвoвaть ceтeвoй poзeткe.
 Hикoгдa нe мoдифициpyйтe штeпceльнyю 

вилкy никoим oбpaзoм.
 He иcпoльзyйтe никaкиe aдaптepныe 

пepexoдники c зaзeмлeнными (зaмкнyтыми 
нa зeмлю) элeктpoинcтpyмeнтaми.

 Heмoдифициpoвaнныe штeпceльныe вилки и 
cooтвeтcтвyющиe им ceтeвыe poзeтки yмeньшaт 
oпacнocть пopaжeния элeктpичecким тoкoм.

b) He пpикacaйтecь тeлoм к зaзeмлeнным 
пoвepxнocтям, нaпpимep, к тpyбoпpoвoдaм, 
paдиaтopaм, кyxoнным плитaм и 
xoлoдильникaм.

 Ecли Baшe тeлo coпpикocнeтcя c зaзeмлeнными 
пoвepxнocтями, вoзpacтeт oпacнocть пopaжeния 
элeктpичecким тoкoм.

c) He пoдвepгaйтe элeктpoинcтpyмeнты 
дeйcтвию вoды или влaги.

 Пpи пoпaдaнии вoды в элeктpoинcтpyмeнт 
вoзpacтeт oпacнocть пopaжeния элeктpичecким 
тoкoм.

d) Пpaвильнo oбpaщaйтecь co шнypoм. 
Hикoгдa нe пepeнocитe элeктpoинcтpyмeнт, 
взявшиcь зa шнyp, нe тянитe зa шнyp и нe 
дepгaйтe зa шнyp c цeлью oтcoeдинeния 
элeктpoинcтpyмeнтa oт ceтeвoй poзeтки.

 Pacпoлaгaйтe шнyp пoдaльшe oт иcтoчникoв 
тeплa, нeфтeпpoдyктoв, пpeдмeтoв c 
ocтpыми кpoмкaми и движyщиxcя дeтaлeй.

 Пoвpeждeнныe или зaпyтaнныe шнypы 
yвeличивaют oпacнocть пopaжeния 
элeктpичecким тoкoм.

e) Пpи экcплyaтaции элeктpoинcтpyмeнтa внe 
пoмeщeний, иcпoльзyйтe yдлинитeльный 
шнyp, пpeднaзнaчeнный для 
иcпoльзoвaния внe пoмeщeния.

 Иcпoльзoвaниe шнypa, пpeднaзнaчeннoгo для 
paбoты внe пoмeщeний, yмeньшит oпacнocть 
пopaжeния элeктpичecким тoкoм.

f) Пpи экcплyaтaции элeктpoинcтpyмeнтa вo 
влaжнoй cpeдe, иcпoльзyйтe ycтpoйcтвo 
зaщитнoгo oтключeния (RCD) иcтoчникa 
питaния.

 Иcпoльзoвaниe RCD yмeньшит oпacнocть 
пopaжeния элeктpичecким тoкoм.

3) Личнaя бeзoпacнocть
a) Бyдьтe гoтoвы к нeoжидaнным 

cитyaциям, внимaтeльнo cлeдитe зa 
cвoими дeйcтвиями и pyкoвoдcтвyйтecь 
здpaвым cмыcлoм пpи экcплyaтaции 
элeктpoинcтpyмeнтa. 

 He иcпoльзyйтe элeктpoинcтpyмeнт, кoгдa 
Bы ycтaли или нaxoдитecь пoд влияниeм 
нapкoтикoв, aлкoгoля или лeкapcтвeнныx 
пpeпapaтoв. 

 Mгнoвeннaя пoтepя внимaния вoвpeмя 
экcплyaтaции элeктpoинcтpyмeнтoв мoжeт 
пpивecти к cepьeзнoй тpaвмe.

b) Иcпoльзyйтe индивидyaльныe cpeдcтвa 
зaщиты. Bceгдa нaдeвaйтe cpeдcтвa 
зaщиты глaз.

 Зaщитнoe cнapяжeниe, нaпpимep, 
пpoтивoпылeвoй pecпиpaтop, зaщитнaя oбyвь 
c нecкoльзкoй пoдoшвoй, зaщитный шлeм-
кacкa или cpeдcтвa зaщиты opгaнoв cлyxa, 
иcпoльзyeмыe для cooтвeтcтвyющиx ycлoвий, 
yмeньшaт тpaвмы.

c) Избeгaйтe нeпpeднaмepeннoгo включeния 
двигaтeля. Убeдитecь в тoм, чтo 
выключaтeль нaxoдитcя в пoлoжeнии 
выключeния пepeд пoднимaниeм, 
пepeнocкoй или пoдcoeдинeниeм к ceтeвoй 
poзeткe и/или пopтaтивнoмy бaтapeйнoмy 
иcтoчникy питaния.

 Пepeнocкa элeктpoинcтpyмeнтoв, кoгдa 
Bы пaлeц дepжитe нa выключaтeлe, или 
пoдcoeдинeниe элeктpoинcтpyмeнтoв к 
ceтeвoй poзeткe, кoгдa выключaтeль бyдeт 
нaxoдитьcя в пoлoжeнии включeния, пpивoдит 
к нecчacтным cлyчaям.

d) Cнимитe вce peгyлиpoвoчныe или 
гaeчныe ключи пepeд включeниeм 
элeктpoинcтpyмeнтa. 

 Гaeчный или peгyлиpoвoчный ключ, 
ocтaвлeнный пpикpeплeнным к вpaщaющeйcя 
дeтaли элeктpoинcтpyмeнтa, мoжeт пpивecти к 
пoлyчeнию тpaвмы.

e) He тepяйтe ycтoйчивocть. Bce вpeмя имeйтe 
тoчкy oпopы и coxpaняйтe paвнoвecиe.

 Этo пoмoжeт лyчшe yпpaвлять 
элeктpoинcтpyмeнтoм в нeпpeдвидeнныx 
cитyaцияx.

f) Oдeвaйтecь нaдлeжaщим oбpaзoм. He 
нaдeвaйтe пpocтopнyю oдeждy или 
ювeлиpныe издeлия. Дepжитe вoлocы, 
oдeждy и пepчaтки кaк мoжнo дaльшe oт 
движyщиxcя чacтeй. 

 Пpocтopнaя oдeждa, ювeлиpныe издeлия или 
длинныe вoлocы мoгyт пoпacть в движyщиecя 
чacти.

(Перевод оригинальных инструкций)

000Book_RH650V_EE.indb   56000Book_RH650V_EE.indb   56 2013/03/12   9:35:242013/03/12   9:35:24

http://code-industry.net/


57

Pyccкий

g) Ecли пpeдycмoтpeны ycтpoйcтвa для 
пpиcoeдинeния пpиcпocoблeний для oтвoдa 
и cбopa пыли, yбeдитecь в тoм, чтo oни 
пpиcoeдинeны и иcпoльзyютcя нaдлeжaщим 
oбpaзoм. 

 Иcпoльзoвaниe дaнныx ycтpoйcтв мoжeт 
yмeньшить oпacнocти, cвязaнныe c пылью.

4) Экcплyaтaция и oбcлyживaниe 
элeктpoинcтpyмeнтoв
a) He пepeгpyжaйтe элeктpoинcтpyмeнт. 

Иcпoльзyйтe нaдлeжaщий для Baшeгo 
пpимeнeния элeктpoинcтpyмeнт. 

 Haдлeжaщий элeктpoинcтpyмeнт бyдeт 
выпoлнять paбoтy лyчшe и нaдeжнee в тoм 
peжимe paбoты, нa кoтopый oн paccчитaн.

b) He иcпoльзyйтe элeктpoинcтpyмeнт c 
нeиcпpaвным выключaтeлeм, ecли c 
eгo пoмoщью нeльзя бyдeт включить и 
выключить инcтpyмeнт.

 Kaждый элeктpoинcтpyмeнт, кoтopым 
нeльзя yпpaвлять c пoмoщью выключaтeля, 
бyдeт пpeдcтaвлять oпacнocть, и eгo бyдeт 
нeoбxoдимo oтpeмoнтиpoвaть.

c) Oтcoeдинитe штeпceльнyю вилкy oт 
иcтoчникa питaния и/или пopтaтивный 
бaтapeйный иcтoчник питaния oт 
элeктpoинcтpyмeнтa пepeд нaчaлoм 
выпoлнeния кaкoй-либo из peгyлиpoвoк, 
пepeд cмeнoй пpинaдлeжнocтeй или 
xpaнeниeм элeктpoинcтpyмeнтoв. 

 Taкиe пpoфилaктичecкиe мepы бeзoпacнocти 
yмeньшaт oпacнocть нeпpeднaмepeннoгo 
включeния двигaтeля элeктpoинcтpyмeнтa.

d) Xpaнитe нeиcпoльзyeмыe 
элeктpoинcтpyмeнты в нeдocтyпнoм 
для дeтeй мecтe, и нe paзpeшaйтe 
людям, нe знaющим кaк oбpaщaтьcя c 
элeктpoинcтpyмeнтoм или нe изyчившим 
дaннoe pyкoвoдcтвo, paбoтaть c 
элeктpoинcтpyмeнтoм.

 Элeктpoинcтpyмeнты пpeдcтaвляют oпacнocть 
в pyкax нeпoдгoтoвлeнныx пoльзoвaтeлeй.

e) Coдepжитe элeктpoинcтpyмeнты 
в иcпpaвнocти. Пpoвepьтe, нeт ли 
нecoocнocти или зaeдaния движyщиxcя 
чacтeй, пoвpeждeния дeтaлeй или кaкoгo-
либo дpyгoгo oбcтoятeльcтвa, кoтopoe 
мoжeт пoвлиять нa фyнкциoниpoвaниe 
элeктpoинcтpyмeнтoв. 

 Пpи нaличии пoвpeждeния oтpeмoнтиpyйтe 
элeктpoинcтpyмeнт пepeд eгo экcплyaтaциeй. 

 Бoльшoe кoличecтвo нecчacтныx cлyчaeв cвязaнo 
c плoxим oбcлyживaниeм элeктpoинcтpyмeнтoв.

f) Coдepжитe peжyщиe инcтpyмeнты ocтpo 
зaтoчeнными и чиcтыми.

 Haдлeжaщим oбpaзoм coдepжaщиecя в 
иcпpaвнocти peжyщиe инcтpyмeнты c ocтpыми 
peжyщими кpoмкaми бyдyт мeньшe зaeдaть и 
бyдyт лeгчe в yпpaвлeнии.

g) Иcпoльзyйтe элeктpoинcтpyмeнт, 
пpинaдлeжнocти, нacaдки и т.п. в 
cooтвeтcтвии c дaнным pyкoвoдcтвoм, 
пpинимaя вo внимaниe ycлoвия и oбъeм 
выпoлняeмoй paбoты.

 Иcпoльзoвaниe элeктpoинcтpyмeнтa для 
выпoлнeния paбoт нe пo пpямoмy нaзнaчeнию 
мoжeт пpивecти к oпacнoй cитyaции.

5) Oбcлyживaниe
a) Oбcлyживaниe Baшeгo 

элeктpoинcтpyмeнтa дoлжнo выпoлнятьcя 
квaлифициpoвaнным пpeдcтaвитeлeм 
peмoнтнoй cлyжбы c иcпoльзoвaниeм 
тoлькo идeнтичныx зaпacныx чacтeй.

 Этo oбecпeчит coxpaннocть и бeзoпacнocть 
элeктpoинcтpyмeнтa.

MEPA ПPEДOCTOPOЖHOCTИ
Дepжитe пoдaльшe oт дeтeй и нeмoщныx людeй.
Ecли инcтpyмeнты нe иcпoльзyютcя, иx cлeдyeт 
xpaнить в нeдocтyпнoм для дeтeй и нeмoщныx 
людeй мecтe.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ТЕРМОФЕНА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1. Не используйте инструмент и не прикасайтесь к 

сетевой вилке мокрыми руками.
 Несоблюдение этого требования может привести 

к поражению электрическим током.
2. Обязательно проверяйте рабочую область до 

использования и не используйте инструмент, если 
невозможно обеспечить безопасность.

 Несоблюдение этого требования может привести 
к воспламенению горючих предметов, которые не 
видно или которые находятся в скрытых местах 
(полках, потолках, полах, пустотах).

3. Не используйте инструмент вблизи летучих 
веществ (растворителей, бензина и др.).

 Несоблюдение этого требования может привести 
к возгоранию или взрыву.

4. Не стойте снизу при использовании инструмента в 
приподнятых местах.

 Также не подвешивайте ничего к сетевому шнуру и 
не допускайте его натягивания.

 Несоблюдение этого требования может привести 
к несчастным случаям.

5. Не направляйте горячий воздух на людей или 
животных. Не заглядывайте в сопло. Ни в коем 
случае не используйте его в качестве фена для 
волос.

 Несоблюдение этого требования может привести 
к несчастным случаям или травме.

6. При использовании на пластиковых, 
лакированных и подобных материалах возможно 
выделение токсичных газов.

 Обязательно убедитесь, что рабочая область 
хорошо проветривается, и надевайте 
пылезащитную маску.

7. Подводите тепло с осторожностью при 
перемещении термофена вверх, вниз, налево и 
направо.

 Постоянное направление тепла в одно место 
может привести к задымлению или возгоранию.

8. Проверьте инструмент на наличие повреждений, 
трещин или дефектов в случае, если он был 
случайно уронен или подвергся удару.

 Повреждения, трещины и дефекты могут привести 
к травме.

9. Немедленно прекратите работу в случае, если 
инструмент работает ненадлежащим образом 
или если наблюдаются необычные шумы или 
вибрации, и обратитесь в уполномоченный 
центр технического обслуживания Hitachi для 
проведения проверки и ремонта.
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 Продолжение использования может привести к 
травме.

10. Не отходите от инструмента, пока он включен. 
Несоблюдение этого требования может привести 
к несчастным случаям.

OCTOPOЖHO
1. Части прилагаемого сопла острые, поэтому 

используйте перчатки при их удалении с корпуса и 
при их прикреплении или отсоединении.

2. Выходное сопло горячего воздуха, наконечник 
сопла и материалы, которые нагреваются, 
становятся чрезвычайно горячими во время 
и сразу после использования инструмента, 
поэтому используйте перчатки и избегайте 
непосредственного контакта с ними.

3. Не используйте внутри коробок, выдвижных 
ящиков и в других замкнутых местах.

 Постоянная подача тепла в одно место может 
привести к задымлению или возгоранию.

4. При использовании инструмента убедитесь, 
что сопло находится на расстоянии, по крайней 
мере, 5 см нагреваемого предмета. Также не 

накрывайте сопло и не блокируйте его никаким 
другим способом.

 Несоблюдение этого требования может привести 
к перегреванию термофена, вызывающему 
неисправности.

5. Не включайте и не выключайте инструмент 
несколько раз подряд. Также не используйте 
инструмент с согнутым или перекрученным 
сетевым шнуром.

 Несоблюдение этого требования может привести 
к неисправностям.

6. Не направляйте выходное сопло горячего воздуха 
вниз непосредственно после использования.

 Несоблюдение этого требования может привести 
к перегреванию инструмента, вызывающему 
неисправности.

7. Убедитесь, что термофен полностью охладился, 
перед тем, как убрать его на хранение.

 Несоблюдение этого требования может привести 
к ожогам или деформации футляра для хранения.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Источник 
питания

Тип Может использоваться с однофазным током 50 Гц и 60 Гц.
Напряжение 110 В От 120 В до 127 В От 220 В до 240 В
Номинальный 
электрический ток 11,7 A 11,0 A 7,6 A

Потребляемая мощность 1375 Вт 1500 Вт 2000 Вт

Пpoизвoдитeльнocть
Объем воздуха От 0,25 м3/мин до 0,5 м3/мин (5-ступенчатый переключатель)
Температура 
воздуха 

От 50 °C до 650 °C
(С шагом 10 °C)

Тип двигателя Двигатель постоянного тока
Вес 0,79 кг

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
1 Сопло (круглое) ..........................................................1
2 Сопло (плоское)..........................................................1
3 Сопло (изогнутая поверхность) ...............................1
4 Сопло (стеклянный протектор) ................................1
5 Скребок (с захватом) .................................................1
6 Корпус .........................................................................1
Состав и тип дополнительных принадлежностей может 
быть изменен без предварительного уведомления.

НАЗНАЧЕНИЕ
○ Снятие краски
○ Размягчение клейких веществ
○ Удаление замазки из оконных рам
○ Формовка резиновых труб
○ Сварка пластика
○ Термоупаковка с использованием сжимающейся 

от нагревания пленки.
○ Пайка
○ Работы по сушке
○ Работы по размораживанию

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1. Источник питания
 Убедитесь, что используемый источник питания 

удовлетворяет требованиям к питанию, 
указанным на табличке номиналов изделия.

2. Переключатель питания
 Убедитесь, что переключатель питания находится 

в выключенном положении.
 Если вилка подсоединяется к розетке, когда 

переключатель питания находится во включенном 
положении, электроинструмент немедленно 
начнет работу, что может привести к серьезным 
несчастным случаям.

3. Удлинительный шнур
 Когда рабочая область удалена от источника 

питания, используйте удлинительный шнур 
достаточной толщины и номинальной емкости. 
Удлинительный шнур должен быть настолько 
коротким, насколько это возможно.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
1. Операции переключения и настройки 

температуры (Рис. 1, Рис. 2)
 Сдвиньте кнопку вверх или вниз, чтобы 

активировать переключатель и обеспечить 
непрерывность выполнения операций даже при 
убранном пальце.

 Сдвиньте кнопку вниз до упора, чтобы установить 
переключатель в положение [0] и выключить его.

 Положение, в которое сдвигается переключатель, 
будет переключаться между режимами.

 Положение переключателя [1]: 
 Фиксирует температуру воздушного потока на 

50 °C и обеспечивает возможность настройки 
мощности воздушного потока.

 Положение переключателя [2]: 
 Обеспечивает возможность настройки 

температуры воздушного потока между 50 °C и 
650 °C и обеспечивает возможность настройки 
мощности воздушного потока.

2. Настройка температуры (Рис. 1, Рис. 2, Рис. 3)
 Температуру можно настраивать между 50 °C 

и 650 °C, когда переключатель находится в 
положении [2]. 

 Температура будет повышаться на 10 °C при 
каждом нажатии кнопки повышения температуры 
(максимум до 650 °C).

 Повторно нажимайте кнопку для повышения 
температуры с шагом в 10 °C.

 Температура будет понижаться на 10 °C при 
каждом нажатии кнопки понижения температуры 
(минимум до 50 °C).

 Установленная температура будет указываться 
на дисплее при нажатии кнопок повышения 
температуры или понижения температуры, но он 
вернется к дисплею температуры горячего потока 
воздуха через несколько секунд.

 Температура зафиксируется на 50 °C, когда 
переключатель находится в положении [1], и 
настройка станет невозможной.

 Это используется для быстрого охлаждения 
материала, для которого проводилась 
термоупаковка, и для охлаждения сопла, когда 
оно достигает высоких температур после 
использования инструмента.

3. Настройка мощности воздушного потока  
(Рис. 1, Рис. 3)

 Мощность воздушного потока можно настроить на 
пять уровней между 1 и 5. (от 0,25 м3 до 0,5 м3)

 Нажимайте кнопку [+] для увеличения мощности 
воздушного потока и кнопку [-] для уменьшения 
мощности воздушного потока.

 Инструмент можно использовать, когда он стоит 
направленным вверх. (Рис. 4)

OCTOPOЖHO
 Убедитесь, что инструмент расположен на 

устойчивой поверхности так, чтобы он не мог 
опрокинуться при использовании направленным 
вверх.

4. Прикрепление сопла (Рис. 5)
OCTOPOЖHO
 Сразу после использования сопло чрезвычайно 

горячее, поэтому не дотрагивайтесь до него.

ПPИMEЧAHИE
 Убедитесь, что Вы не уроните сопло.
Замените сопло на подходящий для выполняемой 
работы тип.
Надежно вставьте прилагаемое сопло в выходное 
сопло горячего воздуха до упора.
5. Установки температуры
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
○ Не используйте инструмент вблизи летучих 

веществ (растворителей, бензина и др.).
○ Не приближайте выходное сопло горячего воздуха 

к рукам или лицу во время использования.
 Сразу после использования сопло чрезвычайно 

горячее, поэтому не дотрагивайтесь до него.
Установите температуру, принимая во внимание, 
какой предмет надо нагреть.
Также обращайте внимание на окружающий 
материал, который будет нагреваться одновременно.
Прежде всего, направляйте горячий воздух 
с расстояния, проверяя, нет ли изменений в 
нагреваемом предмете, а затем переместите его 
ближе, пока не будет достигнуто надлежащее 
расстояние.

Нагревание воспламеняющихся веществ
(бумага, дерево, пластик и др.)

 Установите переключатель в положение [1] и 
подавайте тепло от сопла на расстоянии, по 
крайней мере, 10 см от нагреваемого предмета.

 Аккуратно подвигайте сопло вверх, вниз, влево и 
вправо для подачи тепла.

 Постоянная подача тепла в одно место может 
привести к деформации или задымлению.

Нагревание невоспламеняющихся веществ
(металл, камень, бетон и др.)

 Установите переключатель в положение [1] и, если 
нет проблем, переместите его в положение [2].

 Направляйте тепло от сопла с расстояния, по 
крайней мере, 5 см от нагреваемого предмета.

 Слишком близкое расположение сопла может 
привести к перегреванию инструмента, 
вызывающему неисправности.

ПРИМЕР РАБОТЫ
OCTOPOЖHO
 Части прилагаемого сопла острые, поэтому 

используйте перчатки при их удалении с корпуса и 
при их прикреплении или отсоединении.

 Выберите сопло, принимая во внимание форму 
нагреваемого предмета и нагреваемую область.

1. Снятие краски (Рис. 6)
 Используйте сопло (плоское) или сопло 

(круглое) для размягчения краски с помощью 
горячего воздуха, а затем удалите ее с помощью 
прилагаемого скребка.

 Обратите внимание, что слишком сильное 
нагревание краски может привести к ее 
обгоранию и большему затвердению, затрудняя ее 
снятие.

2. Размягчение клейких веществ (Рис. 7)
 Используйте сопло (плоское) или сопло (круглое) 

для размягчения поверхности и облегчения 
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снятия, а затем приподнимите один край, задуйте 
воздух под него и аккуратно снимайте таким 
образом, чтобы не оставалось клейкого вещества.

3. Термоупаковка (Рис. 8)
 Используйте сопло (плоское) для сжимающихся 

от нагревания пленки и трубок. Материал изменит 
цвет или потрескается, если горячий воздух 
дует на него с близкого расстояния, поэтому 
поддерживайте соответствующее расстояние, 
наблюдая за выполнением работы.

4. Формовка резиновых труб (Рис. 9)
 Используйте сопло (изогнутая поверхность) для 

равномерного нагревания контуров резиновой 
трубы.

 Для предотвращения сужения внутренней 
части трубы при сгибании и т.п. насыпьте внутрь 
песок, закройте оба конца, а затем аккуратно 
сворачивайте ее.

5. Удаление замазки из оконных рам (Рис. 10)
 Используйте сопло (стеклянный протектор) для 

размягчения замазки с помощью тепла, а затем 
удалите ее с помощью прилагаемого скребка.

 Обратите внимание, что стекло может треснуть, 
если тепло подается на него постоянно.

6. Размораживание водопроводных труб (Рис. 11)
 Используйте сопло (изогнутая поверхность) 

для нагревания замерзшей области от края к 
центру. Не перепутайте водопроводные трубы и 
стеклянные трубы.

 Будьте аккуратны, чтобы не повредить замерзшие 
резиновые области на водопроводных трубах.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР
1. Проверка крепежных винтов
 Регулярно проверяйте все крепежные винты и 

убедитесь, что все они надлежащим образом 
закручены. При обнаружении открутившихся 
винтов незамедлительно заново закрутите их. 
В противном случае это может представлять 
серьезную опасность.

2. Техническое обслуживание двигателя
 Обмотка двигателя представляет собой самое 

“сердце” электроинструмента. 
 Не допускайте попадания никаких посторонних 

предметов, масла или воды внутрь впускного 
отверстия.

3. Замена шнура питания
 Если необходимо заменить шнур питания, это 

должно быть выполнено в уполномоченном 
центре технического обслуживания Hitachi для 
предотвращения серьезной опасности.

4. Hapyжнaя oчиcткa
 Если инструмент загрязнен, протрите его мягкой 

сухой тряпкой или тряпкой, смоченной мыльной 
водой. He иcпoльзyйтe pacтвopитeли, coдepжaщиe 
xлop, бeнзин или pacтвopитeль для кpacки, тaк кaк 
oни мoгyт pacтвopить плacтмaccy.

5. Пopядoк зaпиceй пo тexoбcлyживaнию 
OCTOPOЖHO
 Peмoнт, мoдификaция и пpoвepкa 

элeктpoинcтpyмeнтoв HITACHI дoлжнa пpoвoдитьcя 
тoлькo в aвтopизoвaнныx cepвиcныx цeнтpax 
HITACHI.

 Дaнный cпиcoк пpинecитe в мacтepcкyю вмecтe 
c инcтpyмeнтoм для пpoвeдeния peмoнтa или 
тexничecкoгo oбcлyживaния.

 Пpи иcпoльзoвaнии или тexoбcлyживaнии 
инcтpyмeнтa вceгдa cлeдитe зa выпoлнeниeм вcex 
пpaвил и нopм бeзoпacнocти.

ЗAMEЧAHИE
 Фиpмa HITACHI нeпpepывнo paбoтaeт нaд 

ycoвepшeнcтвoвaниeм cвoиx издeлий, пoэтoмy мы 
coxpaняeм зa coбoй пpaвo нa внeceниe измeнeний в 
тexничecкиe xapaктepиcтики, yпoмянyтыe в дaннoй 
инcтpyкции пo экcплyaтaции, бeз пpeдyпpeждeния 
oб этoм.

ГAPAHTИЯ
Mы гapaнтиpyeм cooтвeтcтвиe aвтoмaтичecкиx 
инcтpyмeнтoв Hitachi нopмaтивным/нaциoнaльным 
пoлoжeниям. Дaннaя гapaнтия нe pacпpocтpaняeтcя 
нa дeфeкты или yщepб, вoзникший вcлeдcтвиe 
нeпpaвильнoгo иcпoльзoвaниe или нeнaдлeжaщeгo 
oбpaщeния, a тaкжe нopмaльнoгo изнoca. B cлyчae 
пoдaчи жaлoбы oтпpaвляйтe aвтoмaтичecкий 
инcтpyмeнт в нepaзoбpaннoм cocтoянии вмecтe 
c ГAPAHTИЙHЫM CEPTИФИKATOM, кoтopый 
нaxoдитьcя в кoнцe инcтpyкции пo oбpaщeнию, в 
aвтopизoвaнный цeнтp oбcлyживaния Hitachi.

ПPИMEЧAHИE
Ha ocнoвaнии пocтoянныx пpoгpaмм иccлeдoвaния 
и paзвития, HITACHI ocтaвляют зa coбoй пpaвo нa 
измeнeниe yкaзaнныx здecь тexничecкиx дaнныx бeз 
пpeдвapитeльнoгo yвeдoмлeния.
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English Türkçe

GUARANTEE CERTIFICATE
1 Model No.
2 Serial No.
3 Date of Purchase
4 Customer Name and Address
5 Dealer Name and Address
 (Please stamp dealer name and address)

GARANTİ SERTİFİKASI
1 Model No.
2 Seri No.
3 Satın Alma Tarihi
4 Müşteri Adı ve Adresi
5 Bayi Adı ve Adresi
 (Lütfen bayi adını ve adresini kaşe olarak basın)

Deutsch Română

GARANTIESCHEIN
1 Modell-Nr.
2 Serien-Nr.
3 Kaufdaturn
4 Name und Anschrift des Kunden
5 Name und Anschrift des Händlers
 (Bitte mit Namen und Anschrift des Handlers abstempeln)

CERTIFICAT DE GARANŢIE
1 Model nr.
2 Nr. de serie
3 Data cumpărării
4 Numele și adresa clientului
5 Numele și adresa distribuitorului
 (Vă rugăm aplicaţi ștampila cu numele și adresa distribuitorului)

Ελληνικά Slovenščina

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
1 Αρ. Μοντέλου
2 Αύξων Αρ.
3 Ημερομηνία αγοράς
4 Όνομα και διεύθυνση πελάτη
5 Όνομα και διεύθυνση μεταπωλητή
 (Παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί σφραγίδα)

GARANCIJSKO POTRDILO
1 Št. modela
2 Serijska št.
3 Datum nakupa
4 Ime in naslov kupca
5 Ime in naslov prodajalca
 (Prosimo vtisnite žig z imenom in naslovom prodajalca)

Polski Slovenčina

GWARANCJA
1 Model
2 Numer seryjny
3 Data zakupu
4 Nazwa klienta i adres
5 Nazwa dealera i adres
 (Pieczęć punktu sprzedaży)

ZÁRUČNÝ LISTA
1 Č. modelu
2 Sériové č.
3 Dátum zakúpenia
4 Meno a adresa zákazníka
5 Názov a adresa predajcu
 (Pečiatka s názvom a adresou predajcu)

Magyar Український

GARANCIA BIZONYLAT
1 Típusszám
2 Sorozatszám
3 A vásárlás dátuma
4 A Vásárló neve és címe
5 A Kereskedő neve és címe
 (Kérjük ide elhelyezni a Kereskedő nevének és 

címének pecsétjét)

ГАРАНТІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
1 № моделі 
2 № серії
3 Дата придбання
4 Ім'я і адреса клієнта
5 Ім'я і адреса дилера
 (Будь ласка, поставте печатку з іменем і 

адресою дилера)
Čeština Русский

ZÁRUČNÍ LIST
1 Model č.
2 Série č.
3 Datum nákupu
4 Jméno a adresa zákazníka
5 Jméno a adresa prodejce
 (Prosíme o razítko se jménem a adresou prodejce)

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
1 Модель №
2 Серийный №
3 Дата покупки
4 Название и адрес заказчика
5 Название и адрес дилера
 (Пожалуйста, внесите название и адрес дилера)

000Book_RH650V_EE.indb   63000Book_RH650V_EE.indb   63 2013/03/12   9:35:262013/03/12   9:35:26

http://code-industry.net/


English EC DECLARATION OF CONFORMITY Türkçe AB UYGUNLUK BEYANI
We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with 
standards or standardization documents EN60335, EN55014 and EN61000 in 
accordance with Directives 2004/108/EC, 2006/42/EC and 2006/95/EC. This 
product also conforms to RoHS Directive 2011/65/EU.
The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Ltd. is authorized to 
compile the technical fi le.
This declaration is applicable to the product affi  xed CE marking.

Bu ürünün, 2004/108/EC, 2006/42/EC ve 2006/95/EC sayılı Direktifl erine uygun 
olarak, EN60335, EN55014 ve EN61000 sayılı standartlara ve standardizasyon 
belgelerine uygun olduåunu, tamamen kendi sorumluluåumuz altında beyan 
ederiz. Bu ürün, ayrıca RoHS Yönergesi 2011/65/EU’ya uygundur.
Hitachi Koki Europe Ltd. Avrupa Standartlar Müdürü, teknik dosyayı hazırlama 
yetkisine sahiptir.
Bu beyan, üzerinde CE işareti bulunan ürünler için geçerlidir.

Deutsch EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Română DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE
Wir erklären mit alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt den Standards oder 
Standardisierungsdokumenten EN60335, EN55014 und EN61000 in Übereinstimmung 
mit den Direktiven 2004/108/EG, 2006/42/EG und 2006/95/EG entspricht. Dieses 
Produkt stimmt auch mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU überein.
Der Manager für europäische Standards bei der Hitachi Koki Europe Ltd. ist zum 
Verfassen der technischen Datei befugt.
Diese Erklärung gilt für Produkte, die die CE-Markierung tragen.

Declarăm pe propria răspundere că acest produs este conform cu 
standardele sau documentele de standardizare EN60335, EN55014 și 
EN61000 și cu Directivele 2004/108/CE, 2006/42/CE și 2006/95/CE. Acest 
produs este, de asemenea, conform cu Directiva RoHS 2011/65/EU.
Managerul pentru standarde euopene al Hitachi Koki Europe Ltd. este
autorizat să întocmească fi șa tehnică.
Prezenta declaraţie se referă la produsul pe care este aplicat semnul CE.

Ελληνικά ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΟΥ Slovenščina ES IZJAVA O SKLADNOSTI
∆ηλώνυμε με απλυτη υπευθυντητα τι αυτ τ πριν είναι εναρμνισμέν με τα 
πρτυπα  ή τα έγραα δημιυργίας πρτύπων ΕΝ60335, ΕΝ55014 και ΕΝ61000 σε 
συμφωνία με τις Οδηγίες 2004/108/ΕΚ, 2006/42/ΕΚ και 2006/95/ΕΚ. Αυτό το 
προϊόν συμμορφώνεται επίσης με την οδηγία RoHS 2011/65/ΕU.
Ο υπεύθυνος για τα ευρωπαϊκά πρότυπα στην Koki Europe Ltd. είναι 
εξουσιοδοτημένος να συντάσσει τον τεχνικό φάκελο. 
Αυτή η δήλωση ισχύει στο προιόν με το σημάδι CΕ.

Po lastni odgovornosti objavljamo, da je izdelek v skladu s standardi ali 
dokumenti za standardizacijo EN60335, EN55014 in EN61000 v skladu z 
direktivami 2004/108/ES, 2006/42/ES in 2006/95/ES. Za izdelek je skladen 
tudi z direktivo RoHS 2011/65/EU.
Direktor za evropske standarde podjetja Hitachi Koki Europe Ltd. je 
pooblaščen za sestavljanje tehničnih datotek.
Deklaracija je označena na izdelku s pritrjeno CE označbo.

Polski DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z EC Slovenčina VYHLÁSENIE O ZHODE - EC
Oznajmiamy z całkowitą odpowiedzialnością, że produkt ten jest zgodny 
ze standardami lub standardowymi dokumentami EN60335, EN55014 i 
EN61000 w zgodzie z Zasadami 2004/108/EC, 2006/42/EC i 2006/95/EC. 
Ten produkt spełnia także wymagania Dyrektywy RoHS 2011/65/EU.
Menedżer Standardów Europejskich w fi rmie Hitachi Koki Europ Ltd. Jest 
upoważniony do kompilowania pliku technicznego.
To oświadczenie odnosi się do załączonego produktu z oznaczeniami CE.

Týmto vyhlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť že tento výrobok je v 
zhode s nasledujúcimi normami a dokumentmi normalizácie, EN60335, 
EN55014 a EN61000 a v súlade so smernicami 2004/108/ES, 2006/42/ES a 
2006/95/ES. Tento výrobok tiež smernici RoHS č. 2011/65/EÚ.
Za zostavenie technického súboru je zodpovedný manažér pre európske 
normy spoločnosti Hitachi Koki Europe Ltd.
Toto vyhlásenie sa vzťahuje na výrobok označený značkou CE.

Magyar EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT Український ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЕС
Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az EN60335, 
EN55014, és EN 61000 szabványoknak illetve szabványosítási dokumentumoknak, az 
Európa Tanács 2004/108/EK, 2006/42/EK és 2006/95/EK Direktíváival összhangban. 
Ez a termék is megfelel a 2011/65/EU RoHS irányelvnek.
Az Hitachi Koki Europe Ltd. Európai Szabványkezelője fel van hatalmazva a műszaki 
fájl elkészítésére.
Jelen nyilatkozat a terméken feltüntetett CE jelzésre vonatkozik.

Ми декларуємо, що цей виріб відповідає стандартам або 
стандартизаційним документам EN60335, EN55014 і EN61000 згідно 
Директив 2004/108/EC, 2006/42/EC і 2006/95/EC. Цей виріб також 
відповідає Директиві про вміст небезпечних речовин 2011/65/EU.
Менеджер Євростандартів з Hitachi Koki Europe Ltd. вповноважений 
заповнити таблицю технічних характеристик.
Ця декларація дійсна щодо вироба, маркованого СЕ.

Čeština PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S CE Pyccкий ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС
Prohlašujeme na svoji zodpovědnost, že tento výrobek 
odpovídá normám EN60335, EN55014 a EN61000 v 
souladu se směrnicemi 2004/108/EC, 2006/42/EC a 
2006/95/EC. Tento výrobek je rovněž v souladu se směrnicí 
RoHS 2011/65/EU.
Vedoucí pracovník pro Evropské normy v Hitachi Koki 
Europe Ltd. je oprávněný ke zpracování technického 
souboru.
Toto prohlášení platí pro výrobek označený značkou CE.

Мы с полной ответственностью заявляем, что данное изделие 
соответствует стандартам или документам  стандартизации ЕМ60335,  
ЕМ55014 и ЕМ61000 согласно Директивам 2004/108/ЕС, 2006/42/ЕС и 
2006/95/EC. Данный продукт соответствует требованиям Директивы 
2011/65/EU по ограничению на использование опасных веществ.
Менеджер отдела европейских стандартов качества компании Hitachi Koki 
Europe Ltd. имеет право составлять технический файл. 
Данная декларация относится к изделиям, на которых имеется 
маркировка СЕ. 

Representative offi  ce in Europe
Hitachi Power Tools Europe GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany
Technical fi le at:
Hitachi Koki Europe Ltd.
Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin 17, lreland
Head offi  ce in Japan
Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan

29. 12. 2012

F. Tashimo
Vice-President & Director
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