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Інструкція з експлуатації
(копія оригіналу)
УВАГА!
Шановний покупець!
Вдячні Вам за придбання даної моделі електроінструменту торгов ої марки ЗЕНИ Т
ЭЛЕКТРОИ НСТРУМЕНТ. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктив ні рішення для
збільшення ресурсу роботи, продуктив ності і надійності інструменту, а також для його
безпечного в икористання. Ми в пев нені, що продукція торгов ої марки ЗЕНИ Т
ЭЛЕКТРОИ НСТРУМЕНТ буде Вашим помічником на дов гі роки.
При покупці фену промислов ого електричного ЗФ-К 2000 в имагайте перев ірки його
працездатності пробним запуском і перев ірки в ідпов ідності комплектності (розділ 10
«Комплектність» Інструкції з експлуатації).
Перед експлуатацією фену промислов ого електричного ув ажно в ив чіть Інструкцію з
експлуатації та дотримуйтесь заходів безпеки при роботі.
Переконайтеся, що Гарантійний талон пов ністю і прав ильно заповнений.
В процесі експлуатації дотримуйтесь в имог Інструкції з експлуатації (Технічного
паспорта).
ВСТУП
Фен промислов ий електричний ЗФ-К 2000 (далі - в иріб) застосов ується для зміни
форми пластика, зняття фарби, нагрів у термоусадочних рукав ів і т.п. Також прилад
застосов ується для паяння, лудіння, зняття фарби і клейких речов ин, розморожув ання
металев их в одопровідних труб. Виріб призначений для побутового в икористання.
Знак
в маркуванні означає наявність в конструкції в иробу подв ійній ізоляції ( к лас
II), заземляти в иріб при роботі не потрібно.
Ув ажно в ивчіть дану Інструкцію з експлуатації, у тому числі пункт 1 «Заходи безпек и».
Тільки таким чином Ви зможете нав читися прав ильно пов одитися з інструментом і уникнете
помилок і небезпечних ситуацій.
УВАГА! Упущення, допущені при дотриманні в казів ок та інструкцій з техніки безпеки,
можуть стати причиною ураження електричним струмом, пожежі та в ажких травм.
1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
1.1 Загальні правила безпеки
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед використанням обладнання повинні бути вж иті всі
необхідні заходи обережності для того, щоб зменшити ступінь ризику загоряння,
удару електричним струмом і знизити ймовірність пошкодж ення корпусу і
деталей виробу. Ці запобіжні заходи включають в себе нижчеперелічені пункти.
Ув ажно прочитайте в сі в казівки, перш ніж Ви спробуєте в икористовувати інструмент і збереж іт ь
їх.
З метою безпечного в икористання:
1.1.1 Підтримуйте чистоту і порядок на робочому місці. Будь яка перешкода на робочом у м іс ці
або на робочому столі може стати причиною травми.
1.1.2 Приймайте до ув аги обстановку, яка оточує робоче місце. Підтримуйте хороше осв ітлення
на робочому місці. Не працюйте інструментом поблизу легкозаймистих рідин або газів .
1.1.3 Остерігайтеся удару електричним струмом. Не торкайтеся заземлених пов ерхонь,
наприклад, трубопров одів , радіаторів , кухонних плит, корпусів холодильників . Не працюйте з
приладом під дощем і снігом. Не в икористов уйте електроінструмент в приміщеннях з
підв ищеною в ологістю. Захищайте в иріб в ід дощу та в ологи. Проникнення в оди в корпус в иробу
може призв ести до ураження електричним струмом.
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1.1.4 Під час роботи з інструментом не дозв оляйте дітям перебувати поблизу. Не дозв оляйт е
стороннім доторкатися до інструменту або подов жувача. Сторонні особи не пов инні перебув ати
на робочому місці.
1.1.5 Закінчив ши роботу, зберігайте інструмент в спеціально в ідведеному місці для зберігання
електроінструменту. Місце для зберігання електроінструменту має бути сухим, недоступним для
сторонніх осіб і замикатися на замок. Діти не пов инні мати доступ до електроінструменту.
1.1.6 Не в тручайтеся в роботу механізмів , прикладаючи зайв у с илу. Робота в иконується
якісніше і безпечніше, якщо електроінструмент експлуатується згідно передбачених норм,
нав антажень, зусиль і шв идкості.
1.1.7 Адекв атно в ибирайте інструмент для кожної конкретної роботи. Не намагайтеся виконати
малопотужним побутовим приладом роботу, яка призначена для в исокопотужного професійного
електроінструменту. Не в икористовуйте електроінструмент в цілях, для яких в ін не призначений.
1.1.8 Зв ерніть увагу на в ибір робочого одягу. Не надягайте просторий одяг або прикраси, т ом у
що їх можуть зачепити частини що рухаються. На час роботи поза приміщенням рекомендується
надягати гумов і рукав ички і черев ики з неслизькою підошв ою. Прихов уйте дов ге в олосся
голов ним убором.
1.1.9 Користуйтеся захисними окулярами. Одягайте маску для обличчя або маску прот и пилу ,
якщо при роботі в иділяється пил.
1.1.10 Використов уйте обладнання для в ідв едення пилу і бруду, якщо це передбачено.
Переконайтеся, що Ви в икористов уєте в ідпов ідні пристрої для підключення подібного
обладнання.
1.1.11 Не допускайте псув ання електрошнура. Ніколи не переносите інструмент утримуючи
його за шнур електроживлення. Не тягніть за шнур з метою в ийняти в илку з розетки. Оберігайте
шнур в ід в плив у високих температур, мастильних матеріалів та предметів з гострими краями.
1.1.12 Перед початком роботи закріпіть оброблюв ану деталь у лещатах. Це безпечніше, ніж
тримати заготовку в руці, а також звільняє обидві руки для роботи з інструментом.
1.1.13 Будьте ув ажні. Постійно майте хорошу точку опори і не в трачайте рів новаги.
1.1.14 Ув ажно і в ідпов ідально ставтеся до технічного обслуговування електроінструменту і його
ремонту. Для досягнення кращих робочих характеристик і забезпечення більшої безпеки при
роботі обережно пов одьтеся з приладом і утримуйте його в чистоті. При змащув анні і заміні
аксесуарів дотримуйтесь вказівок у в ідповідних інструкціях. Періодично оглядайте електрошну р
інструменту і в разі його пошкодження в ідремонтуйте його в уповноваженому сервісному центрі.
Періодично оглядайте подов жув ачі, які Ви в икористов уєте, і в разі пошкодження замініть їх.
Рукоятки інструменту пов инні бути сухими та чистими, не допускайте їх забруднення
мастильними матеріалами.
1.1.15 Вийміть в илку електрошнура з розетки, якщо інструмент не в икористов ується, перед
початком техобслуговування, а також перед заміною аксесуарів.
1.1.16 Вийміть в сі регулюв альні і гайков і ключі. Візьміть собі за прав ило, перед тим як ув імкнути
електроінструмент перев ірити, чи в сі ключі в ийняті з нього.
1.1.17 Уникайте несподів аного запуску дв игуна. Не переносьте підключений до електромережі
електроінструмент тримаючи палець на в имикачі. Перед тим як в ставити штепс ель в розетк у
переконайтеся що в имикач знаходиться в положенні «Вимк».
1.1.18 Працюючи поза приміщенням користуйтеся подов жув ачами. В цьому в ипадку
в икористовуйте тільки подовжувачі, які призначені для роботи на в улиці. Вони мають в ідпов ідне
маркув ання. Подов жувачі пов инні розмотуватися на пов ну їх дов жину.
1.1.19 Будьте пильні. Слідкуйте за тим, що Ви робите. Дотримуйтесь здоров ого глузду. Не
працюйте з приладом якщо Ви стомилися, прийняли ліки, що містять наркотичні реч ов ини або
ліки, які можуть в икликати сонлив ість, а також алкоголь і будь -які інші засоби і продукти, що
погіршують ув агу і зосередженість.
1.1.20 Будь-які пошкоджені деталі необхідно в ідремонтувати або замінити в упов нов аженому
серв існому центрі. Несправ ні перемикачі замініть в упов нов аженому серв існому центрі. Не
працюйте з інструментом з несправ ним перемикачем «Ув імк/Вимк» (вимикачем).
1.1.21 УВАГА! Щоб уникнути травм в икористовуйте тільки ті аксесуари або пристрої, які
в казані в цій Інструкції з експлуатації або в каталозі ТМ ЗЕНИ Т ЭЛЕКТРОИ НСТРУМЕНТ.
1.1.22 Ремонт електроінструменту має здійснюв атися виключно в уповноваженому сервісном у
центрі
з
в икористанням
тільки
оригінальних
запасних
частин
ТМ
ЗЕНИ Т
ЭЛЕКТРОИ НСТРУМЕНТ. В іншому в ипадку можлив е нанесення серйозної шкоди здоров 'ю
користувача.
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1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу (Заходи безпеки)
1.2.1 Застосов ув ати в иріб дозв оляється тільки в ідпов ідно до призначення, яке зазначене в
Інструкції з експлуатації.
1.2.2 При експлуатації в иробу необхідно дотримув атися в сіх в имог Інструкції з експлуатації
(Технічного паспорта), дбайлив о пов одитися з ним, не піддав ати його ударам,
перев антаженням, в плив у бруду і нафтопродуктів . До роботи з в иробом допускаються лише
особи, які пройшли в ідпов ідне нав чання і мають допуск до роботи з електроінструментом.
1.2.3 При роботі з в иробом необхідно дотримуватися таких правил:
 в сі в иди робіт з підготов ки в иробу до роботи, технічне обслугов ув ання та ремонт робити
тільки при в ідключеній в ід електромережі штепсельної в илки;
 підключати до електромережі в иріб тільки перед початком роботи;
 підключати, в ідключати в иріб в ід електромережі штепсельної в илкою тільки при в имкненому
перемикачу режимів виробу;
 в ідключати в ід електромережі штепсельної в илкою при зміні насадок, при перенесенні
в иробу з одного робочого місця на інше, при перерв і в роботі, після закінчення роботи;
 не носити в иріб за шнур електрожив лення, не обертати його нав коло руки, або інших частин
тіла;
 не допускати натягув ання, перекручув ання і попадання під різні в антажі шнура
електрожив лення, зіткнення його з гарячими і масляними пов ерхнями (шнур
електроживлення рекомендується підв ішувати);
 при пров еденні робіт зав жди застосовувати додаткові заходи пожежної безпеки у зв 'язк у з
в исокою температурою нагрів у;
 при термічній обробці в икористов ув ати затискачі, струбцини, лещата або інший спосіб
надійного кріплення оброблюв аної деталі;
 не в икористовувати виріб поблизу легкозаймистих матеріалів ;
 не в икористовувати виріб для сушки в олосся;
 не направ ляти потоки гарячого повітря на людей або тв арин;
 не доторкатися до гарячого сопла та гарячої насадки. Перед зберіганням, зміною насадок
або обслугов уванням приладу дати їм охолонути.
УВАГА! Утримання оброблюваної деталі руками або тілом ненадійно і мож е
привести до втрати контролю, поламки інструменту або травм і опіків.
УВАГА! Висока температура нагріву збільшує ризик пожежі або вибуху. Гази, як і
утворюються при роботі, мож уть бути шкідливими для здоров'я.
Використовуйте виріб тільки в добре провітрюваних приміщеннях. Займисті або
шкідливі для здоров'я гази утворюються при роботі з пластиком, фарбами, лаками та
іншими подібними матеріалами.
Зберігати в иріб слід в сухому недоступному для дітей та сторонніх місці. Температ ура
зберігання пов инна бути в інтервалі в ід мінус 5 °С до плюс 40 °С, в ідносною в ологіс т ю пов ітря
не більш 80% і в ідсутністю прямого в пливу атмосферних опадів . При в несенні в иробу з холоду в
тепле приміщення необхідно дати йому прогрітися протягом не менш 2 годин. Після цього в иріб
можна підключати до електромережі.
1.2.4 Забороняється:
 заземлюв ати виріб;
 експлуатув ати і зберігати в иріб в приміщеннях з в ибухонебезпечною, а також хімічно
актив ним середовищем, яке руйнує метали та ізоляцію;
 експлуатувати в иріб в умовах в пливу крапель і бризок, на в ідкритих м айданч ик ах під ч ас
снігопаду та дощу;
 залишати без нагляду в иріб, підключений до електромережі;
 передав ати в иріб особам, які не мають права користування ним;
 експлуатувати в иріб при в иникненні під час його роботи хоча б однієї з таких несправностей:
1) Пошкодження штепсельної в илки або шнура жив лення;
2) Несправ ний перемикач або його нечітка робота;
3) Поламка або появ а тріщин в корпусних деталях.
1.2.5 Дозв оляється в иконув ати роботи в иробом без індив ідуальних діелектричних засобів
захисту.
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2 ОПИС І РОБОТА
2.1Призначення виробу
2.1.1 Фен промислов ий електричний ЗФ-К 2000 застосов ується для зміни форми пластику,
зняття фарби, нагрів у термоусадочних рукавів і т.п. Також прилад застосовується для паяння,
лудіння, зняття фарби і клейких речов ин, розморожування металевих в одопровідних труб.
Потоком гарячого пов ітря можна в иробляти розморожув ання заледенілий сходинок
або дв ерних замків ав томашин (дотримуючись достатню дистанцію з пов ерхнею для
запобігання руйнув ання лакофарбов ого покриття, інших пов ерхонь). Виріб призначений для
побутов ого в икористання. Поставляється в пакувальній коробці з гофров аного картону.
Виріб пов инен експлуатув атися в інтерв алі робочих температур в ід мінус 5 °С до
+40 °С, в ідносною в ологістю пов ітря не більше 80% і в ідсутністю прямого впливу атмос ферних
опадів і надмірної запиленості пов ітря.
Електрожив лення в иробу здійснюється в ід однофазної мережі змінного струму
напругою 220 В, частотою 50 Гц; допустимі в ідхилення: напруги живлення ±10%.
Застосування у в иробі колекторного електроприводу з подв ійною ізоляцією забезпеч ує
максимальну електробезпека при роботі в ід електромережі змінного струму напругою 220 В без
застосування індив ідуальних засобів захисту та заземлюючих пристроїв .
2.1.2 У зв 'язку з постійною діяльністю щодо в досконалення виробу, виробник залишає за собою
прав о в носити в його конструкцію незначні зміни, які не в ідображені в цій Інструкції з
експлуатації (Технічному паспорті) і не в плив ають на ефектив ну і безпечну роботу інструменту.
2.2 Склад виробу
Зов нішній в игляд фену промислов ого електричного ЗФ-К 2000 показаний на рисунку 1.

Рисунок 1
1. Сопло
2. Перемикач температурних режимів «0» (Вимк) / Режим «I» / Режим «II» / Режим «III»
3. Кнопка зменшення температури потоку повітря
4. Кнопка збільшення температури потоку повітря
5. Св ітлодіодний сегментний дисплей
2.3 Пристрій і принцип роботи
2.3.1 Виріб складається з наступних основ них частин: нагрів ального елементу, сопла,
електродв игуна з крильчаткою для нагнітання повітря, перемикача режимів нагрів у , прис трою
регулюв ання напруги на нагрів альному елементі.
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2.3.2 Перемикач (2) має функцію перемикання режимів нагрів у (режим «I» = 500 л/хв / 60 °С –
без можлив ості регулюв ання температури потоку , режим «II» = 300 л/хв / 80-350 °С,
режим «III» = 500 л/хв / 80-600 °С), а також положення «0» (Вимк) для в имкнення виробу.
2.3.3 Кнопки регулятора температури потоку пов ітря (3 та 4) дозв оляють налаштув ати
необхідну температуру потоку для в иконання необхідного в иду роботи.
2.3.4 Св ітлодіодний дисплей дозв оляє в ізуально фіксувати рівень температури потоку пов ітря .
2.3.5 У зв ’язку з постійним в досконаленням в иріб може мати незначні в ідмінності в ід опису і
малюнків , які не погіршують його експлуатаційні в ластивості.
3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ
УВАГА! Забороняється починати роботу виробом, не виконавши вимог з те хн ік и
безпеки, зазначених у розділі 1 «Заходи безпеки» цієї Інструкції з експлуатації.
3.1 Після транспортув ання в иробу в зимов их умов ах, в разі його в миканні в теплому
приміщенні, необхідно в итримати в иріб при кімнатній температурі не менше 2 годин до пов ного
в исихання вологи (конденсату) на ньому.
3.2 Необхідно:
 зов нішнім оглядом переконатися у справності шнура електроживлення, штепсельної в илк и,
в цілісності деталей корпусу виробу;
 перев ірити чіткість роботи перемикача через короткочасне (2-3 рази) його перемикання,
в ідпов ідності напрузі і частоті, зазначеним на маркувальної табличці в иробу (220 В ~, 50 Гц).
3.3 Якщо робочий майданчик в іддалений в ід джерела електрожив лення, користуйтеся
подов жув ачем. Подов жув ач пов инен мати необхідну площу поперечного перерізу і
забезпечув ати роботу в иробу заданої потужності. Розмотуйте подов жув ач на пов ну його
дов жину.
3.4 При в ияв ленні несправностей зв ерніться в сервісний центр.
УВАГА! Перед початком робіт переконайтеся у тому, що перемикач знаходи ться
в полож енні «0» («Вимк»). Якщо Ви вставляєте штепсельну вилку в розетку, а
перемикач знаходиться в положенні «I», «II» або «III», виріб негай но зап р ац ює,
що мож е стати причиною пожежі або опіків, а також спричинення матеріальної шкоди в ід
дії високої температури.
4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ
УВАГА! Для забезпечення найбільш тривалого терміну експлуатації виробу
необхідно дотримуватися основних правил як при роботі, так і після закінче н н я
робіт:
1. При роботі об'єкт нагрівання має знаходитись на відстані не менше 3-4 см від сопла.
2. Повітрозабірники з бокових сторін завжди повинні бути повністю відкритими , що б н е
перегріти нагрівальний елемент фена.
3. Пропрацювавши феном будь-яку кількість часу, нагрівальний елемент та ін ші н аг р іті
деталі повинні рівномірно охолодитися. Для цього треба:
а) Перевести перемикач у перший режим (з найнижчою температурою);
б) Перевести регулятор температури (якщо він передбачений конструкцією) на значення
мінімальної температури;
в) Продути фен у такому реж имі протягом однієї хвилини;
г) Поставити фен вертикально на тильний бік соплом вгору для остаточного
охолодж ення.
4. У разі, якщо в процесі роботи раптово зникла напруга електромережі, треба в и мк нути
фен і встановити його у вертикальне положення (соплом вгору) для охолодження.
4.1 Перед регулюв анням температури і шв идкості потоку повітря необхідно переконат ися, що
перемикач знаходиться в позиції «0» («Вимк») і в иріб не працює. Для перемикання посуньте
кнопку перемикача в одне з обраних для роботи положень перемикача. Вимкнення в ик ону йте
тільки з положення «Режим I» для продов ження терміну служби в иробу.
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4.2 Вибір швидкості повітряного потоку:
1) В пев них умовах може знадобитися більш низька шв идкість пов ітряного потоку, наприк лад,
щоб уникнути перегріву нав колишніх поверхонь або зміщення робочої пов ерхні (якщо в оно може
бути в икликане сильним потоком повітря);
2) Більш в исока шв идкість потоку повітря сприяє більш шв идкій роботі, а також дає можливіс ть
тримати сопло в иробу далі в ід пов ерхні.
4.3 Регулювання потоку повітря і його температури:
У приладі передбачене плав не регулюв ання температури у дв ох режимах кнопками
регулюв ання (3 та 4), розташов аними в тильній частині корпусу виробу, а так ож перем икання
режимів шв идкості потоку і інтерв алів температурних режимів за допомогою перемикача
режимів (2):
 режим «I»: продуктивність 500 л/хв , температура потоку повітря тільки 60 °С (без можливості
зміни температури потоку);
 режим «II»: продуктивність 300 л/хв , температура потоку повітря в ід 80 °С до 350 °С;
 режим «III»: продуктивність 500 л/хв , температура потоку повітря в ід 80 °С до 600 °С.
4.4 Експлуатація:
1) Найбільш в ідпов ідну температуру роботи можна в изначити тільки методом опробувань. Тому
рекомендується починати з низької температури;
2) Відстань між насадкою (соплом) і матеріалом залежить в ід умов роботи і самого матеріалу;
3) Всі в иди робіт можна в иконувати без насадок. Але в икористання насадок полегшує роботу і
покращує результат.
4.4.1 Видалення фарби або клейов их речовини:
1) За допомогою гарячого пов ітря розм'якшите фарбу і зніміть її лопаткою;
2) Не грійте фарбу дов го, інакше в она почне горіти і це ускладнить видалення;
3) Багато клейов их речов ин розм'якшуються при нагрів анні і можуть бути зняті таким же чином.
4.4.2 Видалення фарби з в іконних рам:
1) Скло може тріснути в ід перегрів у. Ізолюйте скло в ід нагрів у, підклав ши негорючий лис т ов ий
матеріал;
2) З профільов аної пов ерхні фарбу можна зняти за допомогою лопатки та щітки з м'якою
металев ою щетиною.
4.4.3 Зміна форми пластикових труб:
1) Щоб уникнути перекручування труби, наповніть її піском і заткніть з обох сторін;
2) Рів номірно нагрів айте трубу, рухаючи сопло в ироби з боку в бік.
4.4.4 Паяння пластику:
1) Матеріал і зв арне з'єднання пов инні бути з одного матеріалу;
2) Зв арне з'єднання пов инно бути чистим, без залишків мастила;
3) Нагрійте частини пластикових деталей до в 'язкого стану і притисніть один до іншого;
4) Будьте ув ажні, при надмірному нагрів анні пластик втратить в 'язкість і потече.
4.4.5 Робота з термозбіжними матеріалами:
1) Візьміть термозбіжний рукав необхідного діаметру;
2) Термозбіжний рукав в станов люється на місце ізоляції і розігрів ається потоком гарячого
пов ітря. При цьому пров одиться усадка рукав а в діаметрі на 50% і досягається герметизація
з'єднання. Може застосов ув атися для герметизації і ремонту пошкодженого кабелю, ізоляції
місць зв арюв ання, накладення кабельної оболонки та інше.
4.4.6 Розморожув ання водопровідних труб
1) Розморожуйте тільки металеві труби. Ні в якому разі не намагайтеся розморозити пласт икові
труби за допомогою в иробу;
2) Зав жди розморожуйте труби від краю до центру.
УВАГА! Будьте обережні! Іноді дуже легко сплутати водопровідні та газові труби.
Мідні труби паяються припоєм на основі олова, тому ні в якому разі їх не мо ж н а
нагрівати більш ніж 200 ºC.
5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ
5.1 Загальні вказівки
Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення дов гов ічності і надійного в иконання
функцій в иробу, необхідно регулярно в иконув ати описані далі роботи з технічного
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обслугов ув ання. Гарантійні претензії приймаються тільки при прав ильному і регулярному
в иконанні цих робіт. При недотриманні цих в имог підв ищується небезпека травмування!
Користув ач в иробу може в иконув ати тільки роботи з догляду та технічного
обслугов ув ання, які описані в цій Інструкції з експлуатації (пункти Розділу 5.2). Всі інші роботи
пов инні в иконуватися тільки в спеціалізованих майстернях ТМ ЗЕНИ Т ЭЛЕКТРОИ НСТРУМЕНТ.
5.2 Порядок технічного обслуговування виробу
5.2.1 Перев ірка в становлених гв интів.
Регулярно перев іряйте в сі в станов лені на в иробі гв инти, слідкуйте за тим, щоб в они були як
слід затягнуті. Негайно затягніть гв инт, який в ияв иться ослабленим. Нев иконання цього
прав ила загрожує серйозною небезпекою.
5.2.2 Щоб уникнути накопичення пилу в середині в иробу рекомендується щодня очищати
в ентиляційні отв ори.
Для цього:
 в ийміть в илку електрошнура з штепсельної розетки;
 продуйте в ентиляційні прорізи сухим стисненим повітрям;
 зробіть очищення в ентиляційних прорізів м'якої неметалев ої щіткою або сухої
протиральною тканиною.
Ні в якому разі не в икористов уйте для чищення металев і предмети, тому що в они можуть
пошкодити в нутрішні деталі в иробу.
5.2.3 Перед трив алою перерв ою в експлуатації та зберіганням очищайте в иріб в ід пилу і бруду
без застосув ання агресив них до пластмасі, гумі і металам очищув ачів . Зберігайте в иріб у
сухому приміщенні.
УВАГА! Ніколи не бризкайте водою на виріб при його очищенні. Виріб слід
очищати тільки сухий (або трохи вологою) серветкою! Не використовуйте їдкі
очисники, які мож уть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини
виробу!
Для того щоб інструмент працюв ав дов го й надійно ремонтні, серв існі роботи пов инні
пров одитися тільки фахів цями в сервісних центрах ТМ ЗЕНИ Т ЭЛЕКТРОИ НСТРУМЕНТ.
5.3 Періодичне обслуговування
Періодичне
обслугов ув ання
пров одиться
в
серв існих
центрах
ТМ
ЗЕНИ Т
ЭЛЕКТРОИ НСТРУМЕНТ (перелік та контактні дані серв існих центрів зазначені в Додатку № 1
Керів ництва по експлуатації) після закінчення гарантійного терміну експлуатації і в ключає:
 перев ірку стану корпусних деталей;
 перев ірку опору ізоляції;
 перев ірку стану електродвигуна в иробу;
 перев ірку стану нагрів ального елементу.
УВАГА! Технічне обслуговування повинно проводитися регулярно протягом
усього строку служ би виробу. Без проведення технічного обслуговування
покупець втрачає право гарантійного обслуговування.
При рекомендов аних умов ах експлуатації в иріб буде справ но працюв ати в есь
гарантов аний строк служби. Дотримання рекомендованих прав ил експлуатації дозв олит ь Вам
уникнути передчасного в иходу з ладу окремих частин в иробу і в сього в иробу в цілому.
Якщо в иріб в наслідок інтенсив ної експлуатації в имагає періодичне обслугов ув ання,
то ці роботи в иконуються за рахунок споживача.
Технічне обслугов ув ання в серв існих центрах не в ходить в гарантійні зобов 'язання
в иробника і продав ця. Серв існі центри надають платні послуги з пров едення періодичного
технічного обслугов ування.
Після закінчення терміну служби можлив е в икористання в иробу за призначенням,
якщо його стан в ідпов ідає в имогам безпеки і в иріб не в тратив свої функціональні в ластив ості.
Виснов ок
в идається
упов нов аженими
серв існими
центрами
ТМ
ЗЕНИ Т
ЭЛЕКТРОИ НСТРУМЕНТ.
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6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ
Ремонт в иробу пов инен пров одитися спеціалізов аним підрозділом в гарантійних
майстернях (перелік та контактні дані серв існих центрів зазначені у Додатку № 1 Інструкції з
експлуатації).
7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ
7.1 Строк служби в иробу становить 3 роки.
Зазначений строк служби дійсний при дотриманні спожив ачем в имог цієї Інструкції з
експлуатації (технічного паспорта). Дата виробництва вказана на табличці в иробу.
7.2 Виріб, очищений в ід пилу і бруду, пов инно зберігати в упаков ці підприємств ав иготов люв ача в сухих пров ітрюв аних приміщеннях при температурі нав колишнього
середов ища в ід мінус 5 °С до плюс 40 °С, в ідносною в ологістю пов ітря не більш 80% і
в ідсутністю прямого в пливу атмосферних опадів . Упаковка повинна зберігатися до зак інч ення
гарантійного строку експлуатації в иробу.
7.3 Транспортув ання в иробу пров одиться в закритих транспортних засобах в ідпов ідно до
прав ил перев езення в антажів , що діють на транспорті даного в иду.
8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)
8.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації в иробу див іться у Гарантійному талоні.
Претензії в ід спожив ачів на території України приймає ТОВ «ТЕКМАН» за адресою: 02140, м.
Київ , проспект Миколи Бажана, 30, контактний телефон: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03.
8.2 При покупці виробу:
 пов инен бути прав ильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з
рекв ізитами організації, яка реалізув ала в иріб, дата продажу, підпис продав ця,
найменув ання моделі в иробу, серійний номер в иробу);
 переконатися в тому, що серійний номер в иробу в ідпов ідає номеру, в казаному в
Гарантійному талоні;
 перев ірити наяв ність пломб на в иробі (якщо в они передбачені в иробником);
 перев ірити комплектність і працездатність в иробу, а також зробити огляд на предмет
зов нішніх пошкоджень, тріщин, сколів .
Кожен в иріб комплектується фірмов им гарантійним талоном ТМ ЗЕНИ Т
ЭЛЕКТРОИ НСТРУМЕНТ.
При в ідсутності в гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продав ця,
гарантійний строк обчислюється з дати в иготовлення в иробу.
8.3 У в ипадку в иходу з ладу в иробу протягом гарантійного строку експлуатації з в ини зав оду в иробника в ласник має прав о на безкоштовний ремонт.
Для гарантійного ремонту в ласнику необхідно зв ернутися в гарантійну м айстерню з
в иробом і пов ністю і прав ильно запов неним гарантійним талоном (запов нюється при покупці
в иробу).
Задов олення претензій спожив ачів на території Україні здійснюється в ідпов ідно до
Закону України «Про захист прав споживачів».
При гарантійному ремонті строк гарантії інструмента продов жується на час його
ремонту.
Гарантійне і післягарантійне обслугов ув ання електроінструменту ТМ ЗЕНИ Т
ЭЛЕКТРОИ НСТРУМЕНТ на території Україні пров одиться в серв існих центрах, перелік та
контактні дані яких в казані у Додатку № 1 Інструкції з експлуатації.
УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальн у ін фо р мац ію
про контактні дані сервісних центрів на території України Ви мож ете дізнатись за
телефонами (044) 369-32-00, (044) 369-33-03 або на сайті zenit-profi.com
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8.4 Гарантія не поширюється:
 в разі природного зносу в иробу (пов не в ироблення ресурсу, сильне в нутрішнє і зов нішнє
забруднення);
 у разі застосування не за призначенням;
 у в ипадку з в іддаленим, стертим або зміненим серійним номером в иробу;
 в разі появ и несправностей, в икликаних дією форс -мажорної ситуацією (нещасний в ипадок ,
пожежа, пов інь, удар блискавки тощо);
 у разі якщо в иріб розпечатув ав ся або ремонтув ав ся протягом гарантійного строку
самостійно, або із залученням третіх осіб, не упов новажених в иробником (постачальник ом)
на пров едення гарантійного ремонту.
УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни і проводити
доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.
9 ТЕХНИЧНИЙ ПАСПОРТ
Основ ні технічні дані фену промислов ого електричного ЗФ-К 2000 представлені в таблиці 2.
Таблиця 2
Найменування параметра

Значення

Максимальна потужність, Вт
Номінальна напруга, В
Номінальна частота, Гц
Система регулюв ання температури і потоку
пов ітря
Потік пов ітря / температура потоку:
режим I
режим II
режим III
Клас безпеки
Вага нетто/брутто, кг

2000
220 ±10%
50
Триступінчата з плав ним регулюванням
температури потоку
500 л/хв / 60 °С
300 л/хв / 80-350 °С
500 л/хв / 80-600 °С
II
0,7/1,7

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації в иробу див іться у Гарант ійном у
талоні. Дата в иготовлення вказана на табличці в иробу.
Постачальник: ТОВ «ТЕКМАН», 02140, м. Київ , проспект Миколи Бажана, 30,
контактний телефон: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03. Виробник та його адреса в казані в
сертифікаті в ідпов ідності та (або) деклараціях в ідпов ідності технічним регламентам в иробу.
Строк служби в иробу станов ить 3 роки з моменту купів лі. Термін придатності 10 років .
Гарантійний термін зберігання 10 років . Умов и зберігання: зберігати в сухому місці, захищеном у
в ід в плив у в ологи і прямих сонячних пром енів , при температурі в ід мінус 5 °С до плюс 40 °С,
в ідносною в ологістю пов ітря не більше 80% і в ідсутністю прямої дії атмосферних опадів .
Прав ила та умов и ефективного і безпечного в икористання виробу вказані в Інструкції з
експлуатації. Виріб не містить шкідлив их для здоров ’я речов ин. Претензії спожив ачів на
території України приймає ТОВ «ТЕКМАН».
Ремонт і технічне обслугов ування необхідно здійснюв ати в ав торизованих с ерв іс них
центрах ТОВ «ТЕКМАН», зазначених у Додатку № 1 до Інструкції з експлуатації (дов ідков а
інформація: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03).
Вироби ТМ ЗЕНИ Т ЭЛЕКТРОИ НСТРУМЕНТ в ідпов ідають в имогам стандартів і
технічних умов , в казаним у сертифікатах в ідпов ідності та (або) деклараціях в ідпов ідності
технічним регламентам.
Виріб, який в ідслужив св ій строк, приладдя та упаков ку слід здав ати на екологічно
чисту утилізацію (рециркуляцію) в ідходів.
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10 КОМПЛЕКТНІСТЬ
Комплектність фену промислового електричного ЗФ-К 2000 представлена у Таблиці 3.
Таблиця 3
Найменування

Кількість, од.

Фен промислов ий електричний ЗФ-К 2000
Інструкція з експлуатації
Гарантійний талон
Додаток № 1 (Перелік серв існих центрів)
Пластиков ий кейс
Набір аксесуарів (4 насадки та шкребок)

1
1
1
1
1
1

Виробник залишає за собою прав о на в несення змін в технічні характеристики і
комплектацію в иробу без попереднього пов ідомлення.
11 УТИЛІЗАЦІЯ
Не в икидайте виріб, приналежності й упаковку разом з побутовим сміттям. Виріб, як ій
в ідслужив св ій строк, слід здав ати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) в ідходів на
підприємства, що в ідпов ідають умовам екологічної безпеки.
УВАГА! Ремонт, модифікація і перевірка електроінструментів ТМ ЗЕНИТ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ повинні проводитися тільки у авторизованих се рв існи х
центрах
ТМ
ЗЕНИТ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ. При використанні або
техобслуговуванні інструменту завж ди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм
безпеки.

Ексклюзивний представник ТМ ЗЕНИТ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ в Україні ТОВ «ТЕКМАН»:
02140, м. Київ , проспект Миколи Бажана, 30,
контактний телефон: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03.
zenit-profi.com
Представництва:
м. Київ , проспект Бажана, З0, тел.: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03
м. Дніпро, в ул. В. Моссаков ського, 1А, тел.: (056) 375-43-22
м. Льв ів , в ул. Зелена, 238, тел.: (032) 242-41-75, (032) 242-41-76
м. Черкаси, в ул. Громов а, 138, склад № 7, тел.: (0472) 38-43-82, (067) 588-90-35
м. Миколаїв , в ул. Космонавтів, 81, тел.: (067) 622-33-51
м. Харків , в ул. Шев ченко, 24а, тел.: (067) 565-42-65
м. Одеса, тел.: (098) 160-87-54
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