
Instrukcja uruchomieniowa dla pistoletów do klejenia

1. Wstęp

Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko 

przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem 

prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: www.tme.eu

Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od 

rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

2. Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone do klejenia, różnorodnych materiałów za pomocą gorącego kleju.

3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie

D - dysza dozująca klej

S - spust

Z - zasobnik na klej
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Podłączyć przewód zasilający do odpowiedniego gniazda.

Umieścić klej o odpowiednich wymiarach do danego typu urządzenia w zasobniku urządzenia.

Włączyć zasilanie za pomocą przycisku.

Odczekać do czasu nagrzania urządzenia.

Powoli wciskając spust pistoletu dozować klej.
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4. Środki ostrożności
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W celu ochrony przed uszczerbkiem na zdrowiu, niebezpieczeństwem wystąpienia obrażeń 

ciała, porażeniem elektrycznym, pożaru lub wybuchu, należy przestrzegać poniższych przepisów 

bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa stanowi zagrożenie dla życia i 

zdrowia. Przechowuj tę instrukcję i wskazówki bezpieczeństwa w dobrze dostępnym miejscu w 

pobliżu urządzenia.

Przewód zasilający może być podłączony wyłącznie do przeznaczonych do tego celu gniazd 

sieciowych bądź przedłużaczy z uziemieniem.

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się czy włącznik narzędzia jest w pozycji 

wyłączenia.

Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do wymiany bezpiecznika lub 

dodatkowych akcesorii.

Należy stosować wyłącznie przeznaczone do tego urządzenia akcesoria dodatkowe.

Podczas pracy nie odchylać pistoletu do tyłu.

Jeżeli urządzenie jest nieużywane, wyłączyć przewód zasilania z gniazdka; nie wolno 

pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

Stosować klej tylko w sztyftach w fazie stałej przeznaczony do pistoletu.

Podczas pracy trzymać narzędzie za części izolowane takie jak rękojeść bądź uchwyt do tego 

przeznaczony oraz unikać kontaktu ciała z elementami przewodzącymi prąd i uziemionymi (rury, 

grzejniki itp.).

Nie dotykać elementów nagrzewających się w urządzeniu, w przypadku kontaktu gorącego kleju 

ze skórą, natychmiast polać oparzenie strumieniem zimnej wody.

Chronić urządzenie przed dostępem dzieci.

Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, deszczu itp.

Nie włączać urządzenia bezpośrednio po przeniesieniu z chłodnego pomieszczenia do ciepłego. 

Kondensacja pary wodnej może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem; nieprawidłowe używanie urządzenia może 

spowodować jego uszkodzenie, porażenie prądem elektrycznym, zranienia lub śmierć.

Naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany punkt serwisowy z użyciem 

właściwych części zamiennych.

Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych. Samowolne zmiany 

konstrukcyjne skutkują utratą gwarancji, a ponadto mogą spowodować nieprawidłowe działanie 

urządzenia lub być przyczyną wypadku.

Nie przykrywać, nie zaklejać otworów wentylacyjnych jeśli urządzenie takowe posiada.

Nie przekraczać znamionowych parametrów pracy urządzenia.

Zużyte urządzenie elektryczne nie może być składowane wraz z innymi odpadami. Zużyte 

urządzenie elektryczne należy składować w miejscach do tego przeznaczonych.

Należy przestrzegać instrukcji użytkowania narzędzia.
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