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Ø 1,6 – 4,8 mm    1 609 201 812

Ø 4,8 – 9,5 mm    1 609 201 813
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trebuie colectate separat şi predate la un centru de reciclare
ecologică.

Acumulatori/baterii:
Li-Ion:
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de la paragraful Transport
(vezi „Transport“, Pagina 104).

Български
Указания за сигурност

Прочетете внимателно всички указания и
инструкции за безопасност. Пропуски при
спазването на инструкциите за безопасност
и указанията за работа могат да имат за пос-

ледствие токов удар, пожар и/или тежки травми.
Съхранявайте тези указания на сигурно място.

u Този вентилатор за горещ въздух
не е предназначен за ползване
от деца и лица с ограничени фи-
зически, сензорни или душевни
възможности или без достатъчно
опит. Този вентилатор за горещ
въздух може да се използва от
деца от 8-годишна възраст и ли-
ца с ограничени физически, сен-
зорни или душевни възможности
или без достатъчно опит, ако са
под непосредствен надзор от ли-
ца, отговорни за безопасността
им, или ако са били обучени за
сигурна работа с вентилатора за
горещ въздух и разбират свърза-
ните с това опасности. В противен
случай има опасност от погрешно
използване и наранявания.

u Следете деца при ползване, по-
чистване и поддържане. Така се
предотвратява опасността деца да

играят с вентилатора за горещ въз-
дух.

u Работете внимателно с пистоле-
та за горещ въздух. Пистолетът за
горещ въздух генерира силна топ-
лина, която води до увеличена
опасност от пожар и експлозия.

u Бъдете особено внимателно, ако работите в бли-
зост до запалими материали. Горещата струя въздух,
респ. горещата дюза могат да възпламенят праха или
газовете.

u Не работете с пистолета за горещ въздух в среда с
повишена опасност от експлозия.

u Не насочвайте горещата струя въздух за по-дълго
време към едно и също място. Леснозапалимите га-
зове могат напр. да се образуват при обработка на
пластмаси, бои, лакове или подобни материали.

u Обърнете внимание на това, че топлината се преда-
ва към покритите запалими материали и може да ги
възпламени.

u След употреба поставяйте пистолета за горещ въз-
дух в мястото за поставяне и го оставяйте да се ох-
лади напълно преди да го опаковате. Горещата дюза
може да причини щети.

u Не оставяйте деца включения пистолет за горещ
въздух без надзор.

u Когато не използвате пистолета за горещ въздух, го
съхранявайте на недостъпно за деца място. Не до-
пускайте с пистолета за горещ въздух да работят
лица, които не са запознати с нея. Когато са в ръцете
на неопитни потребители, пистолетите с горещ въздух
могат да бъдат изключително опасни.

u Предпазвайте пистолета за горещ въздух от дъжд и
овлажняване. Проникването на вода в пистолета за
горещ въздух повишава опасността от токов удар.

u Носете винаги предпазни очила. Предпазните очила
намаляват риска от наранявания.

u Сваляйте акумулаторната батерия преди извърш-
ване на настройки по уреда, смяна на аксесоари
или оставяне на пистолета за горещ въздух. Тази
предпазна мярка предотвратява неволното включване
на пистолета за горещ въздух.

Проветрявайте добре своето работно
място. Възникващите при работа газове и
пари често пъти са вредни за здравето.

u Носете предпазниръкавици и не докосвайте горе-
щата дюза. Има опасност от изгаряне.

u Не насочвайте струята въздух към хора или живот-
ни.
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u Не използвайте пистолета за горещ въздух като се-
шоар. Излизащата струя въздух е значително по-горе-
ща от тази на сешоара.

u Внимавайте в пистолета за горещ въздух да не по-
паднат чужди тела.

u Разстоянието на дюзата до обработвания детайл
зависи от обработвания материал (метал, пластма-
са и т.н.) и обработката, която възнамерявате да
правите. Винаги първо направете проба за настройва-
не на дебита и температурата.

u Не отваряйте акумулаторната батерия. Съществува
опасност от възникване на късо съединение.

u При повреждане и неправилна експлоатация от
акумулаторната батерия могат да се отделят пари.
Акумулаторната батерия може да се запали или да
експлодира. Погрижете се за добро проветряване и
при оплаквания се обърнете към лекар. Парите могат
да раздразнят дихателните пътища.

u При неправилно използване или повредена акуму-
латорна батерия от нея може да изтече електролит.
Избягвайте контакта с него. Ако въпреки това на ко-
жата Ви попадне електролит, изплакнете мястото
обилно с вода. Ако електролит попадне в очите Ви,
незабавно се обърнете за помощ към очен лекар.
Електролитът може да предизвика изгаряния на кожа-
та.

u Акумулаторната батерия може да бъде повредена
от остри предмети, напр. пирони или отвертки, или
от силни удари. Може да бъде предизвикано вътреш-
но късо съединение и акумулаторната батерия може да
се запали, да запуши, да експлодира или да се прег-
рее.

u Предпазвайте неизползваните акумулаторни бате-
рии от контакт с големи или малки метални предме-
ти, напр. кламери, монети, ключове, пирони, винто-
ве и др.п., тъй като те могат да предизвикат късо съ-
единение. Последствията от късото съединение могат
да бъдат изгаряния или пожар.

u Използвайте акумулаторната батерия само в про-
дукти на производителя. Само така тя е предпазена
от опасно за нея претоварване.

u Зареждайте акумулаторните батерии само със за-
рядните устройства, които се препоръчват от про-
изводителя. Когато използвате зарядни устройства за
зареждане на неподходящи акумулаторни батерии, съ-
ществува опасност от възникване на пожар.

Предпазвайте акумулаторната батерия от
високи температури, напр. вследствие на
продължително излагане на директна
слънчева светлина, огън, мръсотия, вода и
овлажняване. Има опасност от експлозия и
късо съединение.

Описание на продукта и дейността
Моля, имайте предвид изображенията в предната част на
ръководството за работа.

Предназначение на електроинструмента
Пистолетът за горещ въздух е предназначен за деформи-
ране и заваряване на пластмаси, отстраняване на лакови
покрития и за нагряване на термосвиваем шлаух. Той съ-
що е подходящ за спояване и калайдисване, отделяне на
залепени съединения и за разтопяване на водопроводи.
Пистолетът за горещ въздух е предназначен за ръчно кон-
тролирано водене.
u Не използвайте пистолета за горещ въздух в експ-

лозивноопасни зони, в близост до запалими мате-
риали или горими прахове.

Изобразени елементи
Номерирането на изобразените компоненти се отнася до
изображението на пистолета за горещ въздух на графич-
ната страница.

(1) Дюза
(2) Топлинна защита, сваляща се
(3) Настройка на степените на мощност
(4) Превключвател за отключване
(5) Пусков прекъсвач
(6) Светодиодна работна светлина
(7) Индикатор за състоянието на акумулаторната ба-

терияa)

(8) Бутон за отключване на акумулаторната батерияa)

(9) Акумулаторна батерияa)

(10) Плоска дюзаa)

(11) Дюза за ъглиa)

(12) Рефлекторна дюзаa)

(13) Редуцираща дюзаa)

(14) Термошлаухa)

a) Изобразените на фигурите и описаните допълнителни
приспособления не са включени в стандартната окомп-
лектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнител-
ните приспособления можете да намерите съответно в
каталога ни за допълнителни приспособления.

Технически данни
Пистолет за горещ въздух GHG 18V-50
Каталожен номер 3 601 BA6 5..
Номинално напрежение V= 18
макс. количество въздух l/min 175
Температура на изхода на дю-
затаA)

°C 300/500

Точност на измерване на тем-
пературата

±10 %

Маса съгласно EPTA‑Proce-
dure 01:2014

kg 0,93–2,0B)
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Пистолет за горещ въздух GHG 18V-50
Размери (дължина × шири-
на × височина)

mm 183 × 77 × 209

препоръчителна температура
на околната среда при зареж-
дане

°C 0 … +35

разрешена температура на
околната среда при работаC) и
при складиране

°C –20 … +50

препоръчани акумулаторни
батерии (от 4 Ah)

GBA 18V…
ProCORE18V…

препоръчителни зарядни уст-
ройства

GAL 18…
GAX 18…
GAL 36…

A) при 20 °C температура на околната среда
B) в зависимост от използваната акумулаторна батерия
C) ограничена мощност при температури <0 °C

Информация за излъчван шум и вибрации
Равнището А на звуковото налягане на пистолета за го-
рещ въздух обикновено е по‑малко от 70 dB(A).
Пълните стойности на вибрациите ah (векторната сума по
трите направления) и неопределеността K:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.

Акумулаторна батерия
Поставяне на акумулаторната батерия
u При поставяне на акумулаторната батерия не при-

лагайте сила. Акумулаторната батерия е конструира-
на така, че може да бъде вкарана в пистолета за горещ
въздух само в правилната позиция.

Вкарайте заредената акумулаторна батерия в гнездото за
акумулаторна батерия докато усетите прещракване.
Литиево-йонната акумулаторна батерия е защитена сре-
щу дълбоко разреждане чрез електронната система
"Electronic Cell Protection (ECP)". При разредена батерия
пистолетът за горещ въздух се изключва от предпазен
прекъсвач.
Спазвайте указанията за бракуване.

Изваждане на акумулаторната батерия
За изваждане на акумулаторната батерия натиснете буто-
на за освобождаване и издърпайте акумулаторната бате-
рия. При това не прилагайте сила.

Индикатор за акумулаторната батерия
Зелените светодиоди на индикатора за състоянието на
акумулаторната батерия показват степента на зареденост
на акумулаторната батерия. Поради съображения за си-
гурност проверката на степента на зареденост е възмож-
на само когато пистолета за горещ въздух е в покой.
За да видите степента на зареденост на батерията, натис-
нете бутона за индикация  или . Това може да се из-
върши и при извадена акумулаторна батерия.

Ако след натискане на бутона за индикация не свети нито
един светодиод, акумулаторната батерия е повредена и
трябва да бъде заменена.
Акумулаторна батерия модел GBA 18V...

Светодиод Капацитет
Непрекъснато светене 3 × зелено 60–100 %
Непрекъснато светене 2 × зелено 30–60 %
Непрекъснато светене 1 × зелено 5–30 %
Мигаща светлина 1 × зелено 0–5 %

Акумулаторна батерия модел ProCORE18V...

Светодиод Капацитет
Непрекъснато светене 5 × зелено 80–100 %
Непрекъснато светене 4 × зелено 60–80 %
Непрекъснато светене 3 × зелено 40–60 %
Непрекъснато светене 2 × зелено 20–40 %
Непрекъснато светене 1 × зелено 5–20 %
Мигаща светлина 1 × зелено 0–5 %

Работа
Пускане в експлоатация
u Сваляйте акумулаторната батерия преди да сменя-

те аксесоари или да оставяте пистолета за горещ
въздух. Тази предпазна мярка предотвратява невол-
ното включване на пистолета за горещ въздух.

Образуване на дим при първото въвеждане в
експлоатация
Фабрично металните повърхности са защитени с антико-
розионно покритие. Този защитен слой се изпарява при
първото въвеждане в експлоатация.
Поради производствения процес пистолетът за горещ
въздух може да има оцветявания по дюзата (1). При това
не става дума за повреди, функцията на пистолета за го-
рещ въздух не се засяга.

Избиране на степен на мощност
С настройката на степента на мощност (3) можете да из-
бирате между 2 различни нива на мощност. При превк-
лючване светиодната работна светлина за кратко мига:
– Степен 300 °C

С тази степен можете напр. да размразявате водопро-
водни тръби или да обработвате термосвиваеми шлау-
хи. След включване тази температура се досига за по-
малко от 6 s. С напълно заредена 8 Ah акумулаторна
батерия времето на работа възлиза на до 21 min.
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– Степен 500 °C
С тази степен можете напр. да отстранявате лак или да
запоявате с ниска температура.

Данните за времето на нагряване се отнасят до измерва-
ния при стайна температура.

Включване
За включване натиснете първо превключвателя за
отключване (4), а след това пусковия прекъсвач (5).
След старитране можете да отпуснете превключвателя за
отключване (4), превключвателят за отключване (4) не
трябва да продължава да се натиска по време на работа.
При стартиране на пистолета за горещ въздух светодиод-
ната работна светлина (6) се включва и осветява работ-
ната област.

Изключване
За изключване отпуснете пусковия прекъсвач (5).
Отключете пистолета за горещ въздух от акумулаторната
батерия (9), за да го оставите да се охлади.

Защита срещу повторно включване
Ако акумулаторната батерия (9) се свали от пистолета за
горещ въздух при работа и при натиснат пусков
прекъсвач (5) се постави отново, защитата срещу пов-
торно включване се активира. Светодиодната работна
светлина (6) мига и пистолетът за горещ въздух не стар-
тира.
Отпуснете пусковия прекъсвач (5) и след това отново
включете пистолета за горещ въздух както обикновено.

Защита от прегряване за акумулаторната батерия
Ако акумулаторната батерия (9) в постоянен режим стане
твърде гореща, мощността се намалява. Светодиодната
работна светлина (6) мига бавно докато пусковият
прекъсвач (5) е натиснат.
Ако пистолетът за горещ въздух продължи да се използва
и температурата в акумулаторната батерия се покачи
още, пистолетът за горещ въздух се изключва от само се-
бе си.

Редуцирана мощност
Пистолетът за горещ въздух е съвместим с всички налич-
ни акумулаторни батерии 18 V Bosch Professional.
При работа на пистолета за горещ въздух с акумулаторни
батерии, по-малки от препоръчителните 4 Ah, пистолетът
за горещ въздух не достига пълната мощност в степен
500 °C (температурата не се достига и количеството на
въздуха се редуцира). За да покаже, че пистолетът за го-
рещ въздух работи само с редуцирана мощност, светоди-
одната работна светлина (6) мига при включване многок-
ратно с бавен такт.

Светодиодни индикатори
Светодиодната работна светлина (6) се използва като
статусен светодиоден индикатор.
Обратно съобщение чрез
светодиод

Описание на събитието

кратко мигане Промяна на температурата

Обратно съобщение чрез
светодиод

Описание на събитието

многократно мигане при
стартиране на пистолета за
горещ въздух

редуцирана мощност (из-
ползване акумулаторна ба-
терия < 4 Ah)

Мигане с бавен такт докато
пусковият прекъсвач (5) е
натиснат

Защита срещу повторно
включване
Защита от прегряване за
акумулаторната батерия

Мигане с бърз такт докато
пусковият прекъсвач (5) е
натиснат

Вътрешна грешка

Ако постоянно се показва вътрешна грешка в пистолета
за горещ въздух (пистолетът за горещ въздух не стартира
или се изключва, ако вече работи), моля, обърнете се
към клиентската служба.

Указания за работа
Указание: Не приближавайте дюзата (1) твърде близо до
обработвания детайл. Възникващият въздушен натиск
може да доведе до прегряване на пистолета за горещ
въздух.

Демонтиране на топлинния предпазител
За работа на особено тесни места можете да свалите тер-
мозащитата (2) чрез въртене.
u Внимавайте, дюзата е гореща! При работа без топ-

линния предпазител се увеличава опасността от изга-
ряне.

За сваляне, респ. поставяне на топлинната защита (2) из-
ключете пистолета за горещ въздух и го оставете да се ох-
лади.

Работни примери (вж. фиг. A–D)
Фигури, илюстриращи примерните приложения, можете
да намерите на графичните страници.
Разстоянието на дюзата до обработвания детайл зависи
от обработвания материал (метал, пластмаса и т.н.) и об-
работката, която възнамерявате да правите.
Оптималната температура за съответното приложение
може да се установи чрез практически опити.
Винаги първо направете проба за настройване на дебита
и температурата. Започнете с по-голямо разстояние и по-
ниска степен на мощност. Адаптирайте разстоянието и
степента на мощност според нуждите.
Ако не сте сигурни, какъв материал обработвате или как-
во ще е действието на горещия въздух върху материала,
пробвайте действието на покрито място.
При всички примери за работа можете да работите без
принадлежности. Използването на предлаганите принад-
лежности улеснява работата и значително повишава ка-
чеството на резултата.
За този пистолет за горещ въздух можете да използвате
всички дюзи, които са на разположение като принадлеж-
ности при Bosch.
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u Предпазливост при смяна на дюзите! Не докосвай-
те горещата дюза. Оставете пистолета за горещ
въздух да се охлади и при смяна носете предпазна
ръкавица. Можете да се изгорите от горещата дюза.

Свиване (вж. фиг. A)
Поставете рефлекторната дюза (12) (принадлежност).
Изберете диаметъра на термошлауха (14) (принадлеж-
ност) според обработвания детайл. Загрейте термошлау-
ха равномерно дакато не прилепне плътно върху детайла.

Отстраняване на лаково покритие/разделяне на
залепени детайли (вж. фиг. B)
Поставете плоската дюза (10) (принадлежност). За крат-
ко размекнете лака с горещ въздух и го отстранете с чис-
та шпатула. Дългото въздействие на топлината изгаря ла-
ка и усложнява отстраняването.
Много лепила се размекват от топлината. При загрято ле-
пило можете да разделяте свързвания или да отстранява-
те излишното лепило.

Размразяване на водопроводи (вж. фиг. C)
u Преди да започнете работа, се уверете, че тръбите

действително са за вода. Често водопроводните тръ-
би външно не се различават от газопроводните. В ни-
какъв случай не се допуска нагряването на газопро-
водни тръби.

Поставете ъгловата дюза (11) (принадлежност). Загрейте
замразените места за предпочитане от изтичането по по-
сока на влизането.
За да не допуснете повреждане на тръбопровода, бъдете
особено внимателни при нагряване на пластмасови тръ-
би и зоните им на съединяване.

Меко запояване (вж. фиг. D)
Поставете редуциращата дюза (13) (принадлежност).
Ако използвате припой без флюсообразуващи вещества,
добавете течност или паста за почистване на спояваното
място. Загрейте спояваното място и добавете припой.
Припоят трябва да се разтапя от температурата на инст-
румента.
При необходимост след изстиване на мястото на споява-
не отстранете флюса.

Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
u Преди да извършвате каквито и да е дейности по

пистолета за горещ въздух (напр. техническо обс-
лужване, смяна на работния инструмент и т. н.), ко-
гато го транспортирате или съхранявате, демонти-
райте акумулаторната батерия.

u За да работите качествено и безопасно, поддър-
жайте пистолета за горещ въздух и вентилационни-
те му отвори чисти.

Клиентска служба и консултация относно
употребата
Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти
и поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относ-
но резервни части. Покомпонентни чертежи и информа-
ция за резервните части ще откриете и на: 
www.bosch-pt.com
Екипът по консултация относно употребата на Bosch ще
Ви помогне с удоволствие при въпроси за нашите про-
дукти и техните аксесоари.
Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части
винаги посочвайте 10-цифрения каталожен номер, изпи-
сан на табелката на уреда.

България
Robert Bosch SRL
Service scule electrice 
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1 
013937 Bucureşti, România 
Тел.: +359(0)700 13 667 (Български) 
Факс: +40 212 331 313 
Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
www.bosch-pt.com/bg/bg/

Други сервизни адреси ще откриете на:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Транспортиране
Включените в окомплектовката литиево-йонни акумулу-
тарони батерии са в обхвата на изискванията на норма-
тивните документи, касаещи продукти с повишена опас-
ност. Акумулаторните батерии могат да бъдат транспорти-
рани от потребителя на публични места без допълнителни
разрешителни.
При транспортиране от трети страни (напр. при въздушен
транспорт или ползване на куриерски услуги) има специ-
ални изисквания към опаковането и обозначаването им.
За целта при подготовката на пакетирането се консулти-
райте с експерт в съответната област.
Изпращайте акумулаторни батерии само ако корпусът им
не е повреден. Изолирайте открити контактни клеми с ле-
пящи ленти и опаковайте акумулаторните батерии така,
че да не могат да се изместват в опаковката си. Моля,
спазвайте също и допълнителни национални предписа-
ния.

Бракуване
Пистолетът за горещ въздух, акумулаторната
батерия, принадлежностите и опаковките
трябва да се предават за оползотворяване на
съдържащите се в тях суровини.
Не изхвърляйте пистолета за горещ въздух и
акумулаторните батерии/батериите при би-
товите отпадъци!

Само за страни от ЕС:
Съгласно Европейската директива 2012/19/ЕС вече не-
използваемия пистолет за горещ въздух, а съгласно Ев-
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ропейската директива 2006/66/ЕО дефектните или из-
разходвани акумулаторни батерии/батерии трябва да се
събират разделно и да се предават за екологично рецик-
лиране.

Акумулаторни или обикновени батерии:
Литиево-йонни:
Моля, спазвайте указанията в раздела Транспортиране
(вж. „Транспортиране“, Страница 109).

Македонски
Безбедносни напомени

Прочитајте ги сите безбедносни напомени
и упатства. Грешките настанати како
резултат од непридржување до
безбедносните напомени и упатства може да

предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки
повреди.
Чувајте ги безбедносните напомени и упатства за
користење и за во иднина.

u Оваа дувалка за топол воздух не
е предвидена за употреба од
деца и лица со ограничени
физички, сензорни или ментални
способности или со недоволно
искуство и знаење. Оваа дувалка
за топол воздух може да ја
користат деца над 8 години како
и лица со ограничени физички,
сензорни и ментални
способности или со недоволно
искуство и знаење, доколку се
под надзор од лица одговорни за
нивната безбедност или се
подучени за безбедно ракување
со дувалката за топол воздух и ги
разбираат опасностите кои може
да произлезат од тоа. Инаку
постои опасност од погрешна
употреба и повреди.

u За време на користењето,
чистењето и одржувањето
надгледувајте ги децата. Така ќе
се осигурате дека децата нема да
си играат со дувалката за топол
воздух.

u Внимателно ракувајте со
дувалката за топол воздух.
Дувалката за топол воздух создава
јака топлина, која може да доведе
до зголемена опасност од пожар
или експлозија.

u Бидете особено внимателно, доколку работите во
близина на запаливи материјали. Врелата воздушна
струја одн. врелата млазница може да ја запалат
правта или гасовите.

u Не работете со дувалката за топол воздух во
потенцијално експлозивна средина.

u Не ја насочувајте врелата воздушна струја подолго
време на едно исто место. Може да се создадат
лесно запаливи гасови на пр. при обработка на
вештачки материјали, бои, лакови или слични
материјали.

u Внимавајте на тоа дека топлината може да се
спроведе до покриени запаливи материјали и да ги
запали.

u По употребата, безбедно оставете ја дувалката за
топол воздух и оставете ја целосно да се излади на
полиците пред да ја спакувате. Жешката млазница
може да предизвика штети.

u Доколку е вклучена дувалката за топол воздух, не
ја оставајте без надзор.

u Дувалката за топол воздух што не ја користите
чувајте го подалеку од дофат на деца. Дувалката за
топол воздух не смее да ја користат лица кои не се
запознаени со неа или не ги имаат прочитано овие
упатства. Дувалките за топол воздух се опасни,
доколку ги користат неискусни лица.

u Дувалката за топол воздух држете ја подалеку од
дожд и влага. Навлегувањето на вода во дувалката за
топол воздух го зголемува ризикот од електричен
удар.

u Секогаш носете заштитни очила. Заштитните очила
го намалуваат ризикот од повреди.

u Извадете ја акумулаторската батерија пред да
почнете да го подесувате уредот, да менувате
делови од опремата или доколку долго време не ја
користите дувалката за топол воздух. Овие мерки за
предупредување го спречуваат невнимателниот старт
на дувалката за топол воздух.
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