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BEVEZETŐ 

 

A rövidhullámú infravörös Festékszárító B1M, B1, B2 -es modelleket arra tervezték, hogy az 

autókra rászárítsa a festéket. A szárítás rövid időt igényel, garantálja, hogy a festés hosszú életű lesz 

és igen költséghatékony. Használata kényelmes és rugalmas: minden helyszínen dolgozhatunk vele.  

Kérem, olvassa el figyelmesen az útmutatót a sérülések és áramütés (akár halálos is) elkerülése 

végett! 

 

I. JELLEMZŐK 

B1M: Manuális, azaz kézi. Kicsi, könnyen vihető kézben. A szárítási idő tetszés szerint állítható.  

B1, B2: Magassága 20 – 160cm-es magasság között állítható. Elektronikus időzítővel rendelkezik, 

beállítható rajta az előmelegítési és a szárítási idő. A B1-es egy fénycsővel, a B2-es két fénycsővel 

rendelkezik. A B2-es mindkét csövét használhatja egyszerre, vagy akár bekapcsolhatja csak az 

egyiket is.  

 

II. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

JELLEMZŐK B1M B1 B2 

Bemeneti áram 4A 4,6A 9,1A 

Bemeneti feszültség  230V / 50Hz  

Rövidhullámú infravörös 

halogén cső 

1x500W 1x1050W 2x1050W 

Teljesítmény 500W 1000W 2000W 

Időtartomány  — 2x35 min 2x35 min 

Szárítási terület 0,3x0,4m 0,6x0,4m 0,6x0,8m 

Optimális szárítási idő 15 – 30 min 15 – 30 min 15 – 30 min 

Szárítás hőmérséklete 60°C - 70°C 60°C - 70°C 60°C - 70°C 

Digitális kijelző — — — 

Ultrahangos távolságmérő — — — 

Infravörös hőmérő — — — 

Emelés préselt levegővel — — — 

 

III. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 

Figyelem: Mindhárom modellnek van előmelegítési üzemmódja, amivel megnövelhető a festési 

hőmérséklet. Ezáltal elkerülhető, hogy a festék leváljon a felületről vagy csomósan száradjon meg. 

Az előmelegítés közben normális, ha a fénycső villog/pislákol. 

 

B1M: (Manuális/kézi) 

Könnyen használható bármely területen. A lámpa búráján hátul található kapcsolóval indítható el a 

szárítás, miután. bedugta a konnektorba a vezetéket. 

Tápellátás: egy fázis 10A / 230 V 

Távolítsa el a műanyag védőréteget a fénycsőről. 

Szárítás alatt és után ne érjen a lámpához, mert forró és éget! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az egy fénycsöves B1 üzembe helyezése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A 3-assal jelölt felső részt helyezze bele az alsó függőlegesen álló 2-essel jelölt rúdba.  

2. A 2-es rudat helyezze a talapzatba (1) és csavarozza oda.  

3. Erősítse a lámpát a szárnyas csavarral a függőleges rúdhoz, majd szorítsa meg a fogantyút. 

A lámpa dőlésszöge a bura oldalán lévő kallantyúval állítható. Az előre néző szárnyas 

csavarral forgatható.  

Megjegyzés: 

1. Tápellátás: egy fázis 10A / 230 V 

2. Távolítsa el a műanyag védőréteget a fénycsőről- 

3. Amikor a lámpa magasságát állítja be, a bal kezével tartsa a lámpát, míg a jobb kezével 

lazítsa meg a szárnyas csavar fogantyúját, kettőt tekerve rajta. Ezután mindkét kezével tartsa 

a bura két végét, miközben elmozdítja. Erre azért van szükség, mert ha leesik a bura, a 

fénycső károsodhat. 

 

Működtetés 

 

1. Az előmelegítési időt az időzítő gomb (1) segítségével állítsa be. 

2. A szárítási időt is állítsa be az alatta lévő időzítő gomb (2) 

segítségével. 

3. Kapcsolja be a „Power” gombot. Így elkezdődik az előmelegítés, 

majd automatikusan átvált a szárításra. Ha nem akar 

előmelegítést, állítsa 0-ra az előmelegítés időzítő gombját (1).  

4. A működés automatikusan leáll, amikor lejárt az idő. Ha folytatni 

akarja, először kapcsolja ki a gépet a „Power” gombbal, majd 

állítsa be újra az időzítőt, utána kapcsolja be a gépet a „Power” 

gombbal. 

 

 

 

 

 

 

 



A két fénycsöves B2 üzembe helyezése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A 3-assal jelölt felső részt helyezze bele az alsó függőlegesen álló 2-essel jelölt rúdba.  

2. A 2-es rudat helyezze a talapzatba (1) és csavarozza oda.  

3. Erősítse a lámpát a szárnyas csavarral a függőleges rúdhoz, majd szorítsa meg a fogantyút. 

A lámpa dőlésszöge a bura oldalán lévő kallantyúval állítható. Az előre néző szárnyas 

csavarral forgatható 

 

Megjegyzés: 

1. Tápellátás: egy fázis 10A / 230 V 

2. Távolítsa el a műanyag védőréteget a szárító csőről. 

3. Amikor a lámpa magasságát állítja be, a bal kezével tartsa a lámpát, míg a jobb kezével 

lazítsa meg a szárnyas csavar fogantyúját, kettőt tekerve rajta. Ezután mindkét kezével tartsa 

a bura a két végét, miközben elmozdítja. Erre azért van szükség, mert ha leesik bura, a 

fénycső károsodhat. 

 

Működtetés 

 

1. Az előmelegítési időt az időzítő gomb (1) segítségével állítsa be. 

2. A szárítási időt is állítsa be az alatta lévő időzítő gomb (2) 

segítségével. 

3. Kapcsolja be a két fénycső kapcsolóját (3). 

4. Kapcsolja be a „Power” gombot. Így elkezdődik az 

előmelegítés, majd automatikusan átvált a szárításra. Ha nem 

akar előmelegítést, állítsa 0-ra az előmelegítés időzítő gombját 

(1).  

5. A működés automatikusan leáll, amikor lejárt az idő. Ha 

folytatni akarja, először kapcsolja ki a gépet a „Power” 

gombbal, majd állítsa be újra az időzítőt, utána kapcsolja be a 

gépet a „Power” gombbal. 

 

 

 

 



IV. KARBANTARTÁS 

1. Tilos gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok környezetében használni a festékszárítót, 

mert tűzveszélyes. 

2. Ha olyan helyiségben használja a gépet, ahol a festést végezték, szárítás előtt elszívóval 

tisztítsa meg a levegőt. 

3. A fénycsövet és a bura belső részének tisztítását alkoholos puha ruhaanyaggal vagy 

alkoholos vattával végezze. Csak azután kezdje tisztítani, miután áramtalanította a gépet és 

hagyta lehűlni. Előbb várja meg, hogy elpárologjon az alkohol, és csak utána indítsa be a 

lámpát, mert robbanásveszélyes. 

4. Vigyázat! Egyenetlen talajon mozgatva a gépet könnyen felborulhat. 

5. A földelés csak a megfelelő kimenethez csatlakoztatható a megfelelő irányban. Ha nem 

biztos benne, kérdezzen meg egy szakembert. A nem megfelelő földelés áramütést okozhat. 

6. A szárítási területtől min. 4 méter távolságot kell tartani. 

7. Ha indítás után nem ég egy cső, akkor ez lehet azért is, mert kilazult a foglalata. Ilyen 

esetben kapcsolja ki a gépet és szorítsa meg a foglalatot a kardobozban. 

8. Esőben és nedves helységben (pl.: uszoda, fürdőszoba) ne használja a gépet, mert áramütést 

okozhat vagy károsodhat a gép. 

9. Kinti használatkor használja a „W-A” vagy a „W” –vel jelölt kábeleket. 

10. A kábelek ne érintkezzenek forró, olajos vagy éles felülettel. 

11. Ne fedje le a gépet, mert túlmelegedhet és ez tűzveszélyes. 

12. A lámpa nem lehet bekapcsolva, ha nincs előtte szárítandó felület. 

 

V. AJÁNLOTT 

1. Megfelelő öltözet: ne viseljen bő ruhákat és lelógó kiegészítőket. A hosszú hajat érdemes 

összekötni. 

2. Működés közben szerszámmal se érjen a lámpához, mert áramütést okozhat. 

3. Miután befejezte a munkát kapcsolja ki a gépet és húzza is ki az áramból, mielőtt elmegy. 

4. Gyerekek ne legyenek a környéken működés közben és ne is tudják bekapcsolni a leállított 

gépet. 

 

VI. FÉNYCSŐ KICSERÉLÉSE 

1. Áramtalanítsa a gépet. 

2. Vegye le a fénycső előtti védőrácsot: egyszerűen fogja meg és húzza maga felé, így kipattan 

a helyéről. 

3. A bura oldalát szerelje le a csavarok kilazításával. 

4. A fénycső tartóját is szerelje le, vegye ki a csövet. 

5. Ugyanazzal a modellel helyettesítse a fénycsövet. 

6. Szerelje vissza az oldalakat és a védőrácsot. 

 

VII. MEGHIBÁSODÁS ÉS JAVÍTÁS 

 

Meghibásodás Oka Megoldás 

Apró lyukak a 

festésen 

1, Túl közel helyezte a szárítót a 

felülethez 

2, Nem volt elég az előmelegítési 

idő. 

1, Helyezze távolabb. 

2, Növelje az előmelegítési 

időt. 

Foltos lett a felület 1, Túl hosszú volt a szárítás 

2, Túl közel volt a szárító 

1, Rövidebb szárítás 

2, Állítsa távolabbra a 

szárítót 

Egyenetlenül szárít A szárító és a felület nincs egy 

magasságban 

Állítsa a szárítót a 

megfelelő magasságba 

 


