Horkovzdušná pistole 2000W
XT106220
Tento elektrický nástroj byl navržen v souladu s:
2014/30/EU
EN 55014‐1:2006/+A:2009/+A2:2011, EN 55014‐2:2015, EN 61000‐3‐2:2014, EN61000‐3‐3:2013
201/35/EU
EN 60335‐2‐45:2002+A1:2008+A2:2012, EN 60335‐1:2012+A11:2004, EN 62233:2008
Typové označení: PLD2230
Napětí: 230V, 50Hz
Teplota vzduchu / průtok: stupeň 1
stupeň 2
stupeň 3
Izolace: Třída ochrany II
Hmotnost: 0,95kg
Příslušenství: 4x tryska, 1x škrabka

50°C 500l/min
450°C 250l/min
600°C 500l/min

1. výfuková tryska
2. větrací otvory
3. vypínač (0,1,2.3)

1) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem
neupravujte vidlici. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry.
Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a
chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
d) Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům. Nikdy nenoste a netahejte elektrické nářadí za přívod ani
nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hranami a
pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
e) Je-li elektrické nářadí používané venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Používání
prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

2) BEZPEČNOST OSOB

a) Při používání elektrického nářadí buďte pozorní, věnujte pozornost tomu, co právě děláte, soustřeďte se a střízlivě
uvažujte. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková
nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.
b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní
obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu,používané v souladu s podmín-kami práce,
snižují nebezpečí poranění osob.
c) Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky vypnutý. Přenášení
nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.
d) Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte
připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.
e) Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe ovládat
elektrické nářadí v nepředvídaných situacích.
f) Oblékejte se vhodným způsobem. Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly
dostatečně daleko od pohybujících se částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachy-ceny pohybujícími se
částmi.
g) Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby taková zařízení byla
připojena a správně používána. Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím prachem.

3) POUŽÍVÁNÍ A PÉČE O EL. NÁŘADÍ
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné nářadí, které je určené pro prováděnou práci. Správné elektrické nářadí
bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze zapnout a vypnout spínačem. Jakékoliv elektrické nářadí, které nelze ovládat
spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
c) Odpojujte nářadí vytažením vidlice ze síťové zásuvky před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství nebo před
uložením nepoužívaného elektrického nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění
elektrického nářadí.
d) Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosahu dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým
nářadím nebo s těmito pokyny, aby nářadí používaly. Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.
e) Udržujte elektrické nářadí. Čistěte otvory pro sání vzduchu od prachu a nečistot. Je-li nářadí poškozeno, před dalším
používáním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.
f) Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené řezací nástroje s menší pravděpodobností zachytí
za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem,
jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce.
Používání elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.

4) SERVIS A ODPOVĚNOST ZA VADY
Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xt line s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na
Vámi
zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou
posouzeny naším reklamačním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XT line s.r.o. Místem pro
uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnu ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou
na delší lhůtě. Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní
náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis
závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon). Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů
(dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vadymateriálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze
odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním
nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohodě
uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny. Nárok na reklamaci zaniká, jestliže: - výrobek nebyl používán a udržován podle
návodu
k obsluze - výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo používáním
nevhodných nebo nekvalitních maziv apod. - škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických
vlivů - vady byli způsobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem - výrobek byl použit nad rámec přípustného
zatížení.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PŘÍSLUŠENSTVÍ!

5) PŘÍPRAVA K PRÁCI A SPUŠTĚNÍ
a) nejdříve vyberte vhodnou trysku podle druhu práce, který budete vykonávat a nasaďte ji na výfukovou trysku
tryska vhodná pro opalování rámů oken, prodloužená hrana zamezuje proudění vzduchu na okenní
tabuli, při práci udržujte pistoli v co nejostřejším úhlu k okenní tabuli, doporučená teplota: více jak 450°c
tryska vhodná pro ohřev, ohýbání nebo rozmrazování trubek ze všech stran trubky, je nutné používat nižší
teplotu, než je teplota tání trubky
tryska vhodná soustředění vzduchu na jedno místo, např. pájení plastů
tryska vhodná pro opalovaní barev a laků, doporučené teplota: více jak 450°C

škrabka
b) horkovzdušnou pistoli uvedete do chodu zapojením vidlice do sítě a výběrem stupně 1, 2 nebo 3, dle požadované
teploty. Vyčkejte, až bude teplota dosažena.
Některé části mají při provozu teplotu vyšší jak 600°C, dejte pozor na nechráněný dotyk především s výfukovou
hubicí. Nikdy nesměřujte proud vzduchu na jiné osoby, zvířata ani rostliny - hrozí popálení! Nepoužívejte tuto pistoli
k sušení oděvů, předmětů aj. - hrozí vznícení se plamenem!
Pozor na poškození majetku horkým vzduchem nebo požáru při odložení pistole - vždy při odložení pistoli vypínejte!
NEPOUŽÍVEJTE PISTOLI V PROSTORÁCH, KDE JSOU HOŘLAVÉ MATERIÁLY A VÝBUŠNÉ LÁTKY!!!!
Pistoli odkládejte vždy vypnutou na vhodnou nehořlavou plochu až do úplného vychladnutí.
c) Nejdříve vždy vyzkoušejte teplotu na požadovaném materiálu, zabrání se tak poškození majetku
d) při práci je třeba dělat přestávky, aby se zabránilo přehřátí pistole (po 20 minutách práce 30 minut přestávka)
Maximální teploty vzduchu je možná dosáhnout pouze s některými tryskami (zúžená tryska), závisí také na teplotě
okolní vzduchu a vlhkosti. Nedosažení požadované maximální teploty není důvodem k reklamaci!
e) před vypnutím je nutné přepnut do polohy 1 a snížit teplotu na minimum. Pistoli nechte vyfoukat, dokud se teplota
nesníží pod 70°C. Teprve potom je možno pistoli vypnout.
DOPORUČENÉ TEPLOTY:
STUPEŇ 1:
- chlazení horkých částí
-chlazení stroje před výměnou trysky
STUPEŇ 2:
- sušení barev, tmelů, lepidel
- odstraňování nálepek
- voskování
- izolace trubek
- rozmrazování dveřích zámků, vodovodních trubek
STUPEŇ 3:
- svařování polymerů termoplastů, PVC podlah a linolea, fólii apod.
- ohýbání plastových trubek
- pájení instalatérských spojů, cínu, kabelových koncovek
- uvolňování rezavých nebo hodně dotažených šroubů
- odstraňování barev a laků

Teplovzdušná pištoľ 2000W
XT106220
Tento elektrický nástroj bol navrhnutý v súlade s:
2014/30/EU
EN 55014‐1:2006/+A:2009/+A2:2011, EN 55014‐2:2015, EN 61000‐3‐2:2014, EN61000‐3‐3:2013
201/35/EU
EN 60335‐2‐45:2002+A1:2008+A2:2012, EN 60335‐1:2012+A11:2004, EN 62233:2008
Typové označenie: PLD2230
Napatie: 230V, 50Hz
Teplota vzduchu / prietok: stupeň 1
stupeň 2
stupeň 3
Izolácia: Třída ochrany II
Hmotnosť: 0,95kg
Příslušenstvo: 4x tryska, 1x škrabka

50°C 500l/min
450°C 250l/min
600°C 500l/min

1. výfuková dýza
2. vetracie otvory
3. vypínač (0,1,2,3)

1) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom neupravujte vidlicu. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne
zásuvkové adaptéry. Vidlice, ktoré nie sú znehodnotené úpravami, a zodpovedajúce zásuvky obmedzia
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
b) Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, telesá ústredného kúrenia,
sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so
zemou.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda,
zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
d) Nepoužívajte pohyblivý prívod na iné účely. Nikdy nenoste a neťahajte elektrické náradie za prívod ani
nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ťahom za prívod. Chráňte prívod pred horúčavou, mastnotou, ostrými
hranami a pohybujúcimi sa časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
e) Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predlžovací prívod vhodný pre vonkajšie použitie.
Používanie predlžovacieho prívodu pre vonkajšie použitie obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
2) BEZPEČNOSŤ OSÔB
a) Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústreďte sa
a triezvo uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu poraneniu osôb.
b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. Respirátor,
bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu používané v súlade
s podmien-kami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.
c) Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Uistite sa, či je spínač pri zapájaní vidlice do zásuvky vypnutý.
Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo zapájanie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť
príčinou nehôd.
d) Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče. Nastavovacie nástroj alebo kľúč,
ktorý ponecháte pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.
e) Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie
ovládať elektrické náradie v nepredvídaných situáciách.
f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte voľné odevy ani šperky. Dbajte, aby vaše vlasy, odev a
rukavice boli dostatočne ďaleko od pohybujúcich sa častí. Voľné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachyceny pohybujúcimi sa časťami.
g) Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadení na odsávanie a zber prachu, zaistite, aby takéto
zariadenia boli pripojené a správne používané. Použitie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvá spôsobené
vznikajúcim prachom.

3) POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O EL. NÁRADIE
a) Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu.
Správne elektrické náradie
bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, na ktoré bolo skonštruované.
b) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné zapnúť a vypnúť spínačom. Akékoľvek elektrické
náradie, ktoré nie je možné ovládať
spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
c) Odpájajte náradie vytiahnutím vidlice zo sieťovej zásuvky pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou
príslušenstva alebo pred
uložením nepoužívaného elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú
nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.
d) Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré neboli
oboznámené s elektrickým
náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v rukách neskúsených
užívateľov nebezpečné.
e) Udržujte elektrické náradie. Čistite otvory pre nasávanie vzduchu od prachu a nečistôt. Ak je náradie
poškodené, pred ďalším
použitím opraviť. Veľa nehôd je spôsobených nesprávnou údržbou náradia.
f) Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané a naostrené rezacie nástroje s menšou
pravdepodobnosťou zachytia
za materiál alebo sa zablokujú a práca s nimi sa ľahšie kontroluje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a
takým spôsobom,
aký bol predpísaný pre konkrétne elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh
vykonávanej práce.
Používanie elektrického náradia na vykonávanie iných činností, než pre aké bolo určené, môže viesť k
nebezpečným situáciám.
4) SERVIS A ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY
Dňa 1.1.2014 nadobudol účinnosť zákon c. 89/2012 Zb. Firma Xt line s.r.o. v súlade s týmto zákonom
poskytuje na Vami zakúpený výrobok zodpovednosť za chyby po dobu 24 mesiacov (u právnických osôb
12 mesiacov). Reklamácie budú posúdené naším reklamačným oddelením (pozri nižšie) a uznávané
bezplatne opraví servis firmy XT line sro Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol
tovar zakúpený. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú
na dlhšej lehote. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou
službou na vlastné náklady, v bezpečnom balení. Zásielka musí obsahovať reklamovaný výrobok,
predajné dokumenty, podrobný popis závady a kontaktné údaje (spiatočná adresa, telefón). Vady, ktoré možno
odstrániť, budú opravené v zákonnej lehote 30 dní (dobu môžu po vzájomnej dohode predĺžiť).
Po prejavení skryté vadymateriálu do 6 mesiacov od dátumu predaja, ktorá sa nedá odstrániť, bude
výrobok vymenený za nový (vady, ktoré existovali pri prevzatí tovaru, nie vzniknuté nesprávnym používaním
alebo opotrebovaním). Na neodstrániteľné vady a vady, ktoré si je kupujúci schopný opraviť sám môžu
po vzájomnej dohode uplatniť primeranú zľavu z kúpnej ceny. Nárok na reklamáciu zaniká, ak:
- výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu
- výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený alebo používaním
nevhodných alebo nekvalitných mazív a pod.
- škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov
- chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním či manipuláciou s výrobkom
- výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženie.
ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA PRÍSLUŠENSTVO!

5) PRÍPRAVA NA PRÁCU A SPUSTENIE
a) najskôr vyberte vhodnú trysku podľa druhu práce, ktorý budete vykonávať a nasaďte ju na výfukovú trysku

tryska vhodná pre opaľovanie rámov okien, predĺžená hrana zamedzuje prúdenie vzduchu na okennej
tabuľu, pri práci udržujte pištoľ v čo najostrejším uhle k okennej tabuli, odporúčaná teplota: viac ako 450 ° c
tryska vhodná pre ohrev, ohýbanie alebo rozmrazovanie rúrok zo všetkých strán rúrky, je nutné používať nižšiu
teplotu, ako je teplota topenia trubky
tryska vhodná sústredenie vzduchu na jedno miesto, napr. spájkovanie plastov

tryska vhodná pre opaľovanie farieb a lakov, doporučené teplota: viac ako 450 ° C

škrabka

b) teplovzdušnú pištoľ uvediete do chodu zapojením vidlice do siete a výberom stupňa 1, 2 alebo 3, podľa požadovanej
teploty. Vyčkajte, až bude teplota dosiahnutá.
Niektoré časti majú pri prevádzke teplotu vyššiu ako 600 ° C, dajte pozor na nechránený dotyk predovšetkým s výfukovou
hubicou. Nikdy nesmerujte prúd vzduchu na iné osoby, zvieratá ani rastliny - hrozí popálenie! Nepoužívajte túto pištoľ
na sušenie odevov, predmetov ai. - hrozí vznietenia sa plameňom!
Pozor na poškodenie majetku horúcim vzduchom alebo požiaru pri odložení pištole - vždy pri odložení pištoli vypínajte!
NEPOUŽÍVAJTE PISTOĽ V PRIESTOROCH, KDE SÚ HORĽAVÉ MATERIÁLY A VÝBUŠNÉ LÁTKY !!!!
Pištoľ odkladajte vždy vypnutú na vhodnú nehorľavú plochu až do úplného vychladnutia.
c) Najskôr vždy vyskúšajte teplotu na požadovanom materiálu, zabráni sa tak poškodeniu majetku
d) pri práci je potrebné robiť prestávky, aby sa zabránilo prehriatiu pištoľ (po 20 minútach práce 30 minút prestávka)
Maximálnej teploty vzduchu je možná dosiahnuť len s niektorými tryskami (zúžená tryska), závisí aj od teploty
okolité vzduchu a vlhkosti. Nedosiahnutie požadovanej maximálnej teploty nie je dôvodom na reklamáciu!
e) pred vypnutím je nutné prepnutý do polohy 1 a znížiť teplotu na minimum. Pištoľ nechajte vyfúkať, až kým sa teplota
nezníži pod 70 ° C. Až potom je možné pištoľ vypnúť.
ODPORÚČANÉ TEPLOTY:
STUPEŇ 1:
- Chladenie horúcích častí
- Chladenie stroja pred výmenou trysky
STUPEŇ 2:
- Sušenie farieb, tmelov, lepidiel
- Odstraňovanie nálepiek
- Voskovanie
- Izolácia trubiek
- Rozmrazovanie dverách zámkov, vodovodných trubiek
STUPEŇ 3:
- Zváranie polymérov termoplastov, PVC podláh a linolea, fóliu apod.
- Ohýbanie plastových rúr
- Spájkovanie inštalatérskych spojov, cínu, káblových koncoviek
- Uvoľňovanie hrdzavých alebo veľa dotiahnutých skrutiek
- Odstraňovanie farieb a lakov

Soupis dílů:
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

CZ
Levý kryt
Kroužek
Přední kryt
Trubka
Izolace
Topná spirála
Kroužek
Kryt ventilátoru
Šroub
Ventilátor
Šroub
Držák motoru
Motor
Zadní kryt I
Zadní kryt II
Šroub
Podložka
Kryt spínače
Spínač
Kondenzátor
Svorkovnice
Svorka
Průchodka
Přívodní kabel
Pravý kryt
Šroub

SK
Ľavý kryt
Krúžok
Predný kryt
Rúrka
Izolácia
Tepelná špirála
Krúžok
Kryt ventilátora
Skrutka
Ventilátor
Skrutka
Držiak motora
Motor
Zadný kryt Aj
Zadný kryt II
skrutka
podložka
Kryt spínače
Spínač
Kondenzátor
Svorkovnice
Svorka
Priechodka
Prívodný kábel
Pravý kryt
Skrutka

Ks
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

15

24

2

3

14

6

18

21
22

20

5

13

19

23

12

16

11

25

10

17

4

9

16

8

7

26

