
Návod na uvedení lepicích pistolí do provozu

1. Úvod

Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste nakoupili v TME! S dbalostí o životní prostředí Vám 

poskytujeme tento zkrácený návod k obsluze. Prosíme, abyste si jej před zahájením práce se zařízením

pozorně přečetli. 

Podívejte se na www.tme.eu. 

Obrázky umístěné v tomto zkráceném návodu jsou ilustrační a mohou se lišit od skutečného vzhledu 

předmětu. To ale nemění jejich základní vlastnosti.

2. Určení

Nářadí určené k lepení rozmanitých materiálu pomocí horkého lepidla.

3. Příprava k práci a používání

D - tryska dávkující lepidlo

S - spoušť

Z - zásobník na lepidlo
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Připojte napájecí šňůru do příslušné zásuvky.

Umístěte lepidlo vhodných rozměrů pro daný typ nářadí do zásobníku nářadí.

Pomocí tlačítka zapněte napájení.

Vyčkejte, dokud se nářadí nenahřeje.

Pomalým stiskem spouště pistole dávkujte lepidlo.
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4. Bezpečnostní opatření
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Z důvodu ochrany před újmou na zdraví, nebezpečím úrazu, zasažením elektrickým proudem, 

požárem nebo výbuchem dodržujte níže uvedené bezpečnostní předpisy. Nedodržováním 

bezpečnostních předpisů dochází k ohrožení života nebo zdraví. Uchovávejte tento návod a 

bezpečnostní pokyny na dobře přístupném místě poblíž zařízení.

Napájecí kabel smí být připojen pouze do síťových zásuvek k tomu určených nebo 

prodlužovacích kabelů s ochranným vodičem.

Před zapojením zástrčky do zásuvky se ujistěte, že vypínač nářadí je ve vypnuté poloze.

Než přistoupíte k výměně pojistky nebo doplňkového příslušenství, vždy odpojte napájecí kabel.

Používejte pouze doplňkové příslušenství určené pro toto zařízení.

Během práce nenaklánějte pistoli dozadu.

Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte napájecí šňůru ze zásuvky; je zakázáno ponechat zapnuté 

zařízení bez dozoru .

Používejte lepidlo v tyčinkách v pevném skupenství určené pro pistoli.

Během práce držte nářadí za izolované části, jakou je rukojeť nebo úchyt k tom určený, a 

vyvarujte se styku těla s elektricky vodivými a uzemněnými (trubky, topná tělesa atd.) částmi.

Nedotýkejte se součástek, které se v nářadí ohřívají, v případě styku horkého lepidla s pokožkou 

okamžitě polijte popálené místo proudem studené vody.

Chraňte zařízení před přístupem dětí.

Nevystavujte zařízení přímému působení slunečních paprsků, deště apod.

Zařízení nezapínejte bezprostředně poté, co jste je přinesli z chladné místnosti do teplé. 

Kondenzace vodních par může způsobit poškození zařízení.

Zařízení používejte ve shodě s určením, nesprávné používání zařízení může způsobit jeho 

poškození, zasažení elektrickým proudem, poranění nebo smrt.

Opravy musí provést kvalifikované servisní pracoviště s použitím příslušných náhradních dílů.

Provádění jakýchkoliv konstrukčních změn je zakázáno. Svévolně prováděné změny namenají 

ztrátu záruky a navíc mohou způsobit nesprávnou funkci zařízení nebo být příčinou nehody.

Ventilační otvory, má-li zařízení takové, nezakrývejte nebo nezalepujte.

Nepřekračujte jmenovité pracovní parametry zařízení.

Opotřebované zařízení nesmí být skladováno spolu s jinými odpady. Opotřebované elektrické 

zařízení musí být skladováno v místech k tomu určených.

Dodržujte návod k použití zařízení.
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