Pištola za vroče lepljenje
H18 041 02, H18 040 03

Kratka navodila in nasveti za varno uporabo
Pištola za vroče lepljenje je nadvse uporabno orodje za hitro spajanje različnih
materialov. Tako si z njo lahko pomagate pri izdelavi dekoracij, zavijanju in
aranžiranju daril, izdelovanju in popravilu igrač in drugih konstrukcij... Primerna je
tudi za lepljenje usnja, kovin, lesa...
Pištola se na delovno temperaturo segreje v nekaj minutah. Priporočamo, da jo med
daljšo prekinitvijo dela izključite.

Navodila za uporabo:
• Stojalo iz žice pritrdite na sprednji del pištole (v dva za to pripravljena utora).
• V odprtino na zadnji strani pištole vstavite lepilni vložek.
• Pištolo postavite na primerno delovno podlago (karton, les, keramika ali drug na
toploto odporen material) in jo segrevajte približno 5 minut. Ko se pištola ogreje je
pripravljena za uporabo.
• Rahlo pritisnite na petelina pištole, lepilo nanesite enostransko.
• Predmete, ki jih lepite, takoj močno stisnite skupaj in počakajte nekaj sekund.
• Lepilo se strdi in doseže največjo lepilno moč v 1 - 2 minutah.

Uporabni nasveti:
• Če pištole ne uporabljate več kot 30 minut jo izključite.
• Ko vstavite nov lepilni vložek, počakajte da se segreje.
• Vstavljenega lepilnega vložka ne poskušajte izvleči, lahko poškodujete zatič na
podajalu ali se opečete.
• Po uporabi pištolo vedno postavite na delovno podlago.

Opozorila:
• Bodite previdni, kaplje lepila lahko poškodujejo podlago.
• Lepilo in šoba se lahko segrejeta do 380° C.
Nikoli se ne dotikajte segrete šobe ali še vročega lepila!
NEVARNOST OPEKLIN!
Če pride vroče lepilo v stik s kožo, najprej ohladite z mrzlo vodo in šele nato
odstranite lepilo. V primeru opeklin poiščite zdravniško pomoč.
• Hranite izven dosega otrok.
• Pištola ne sme priti v stik z vodo.
Želimo vam veliko veselja in uspeha pri delu.
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Pištola za vroče lepljenje
H18 040 04

Kratka navodila in nasveti za varno uporabo
Pištola za vroče lepljenje je nadvse uporabno orodje za hitro spajanje različnih
materialov. Tako si z njo lahko pomagate pri izdelavi dekoracij, zavijanju in aranžiranju
daril, izdelovanju in popravilu igrač in drugih konstrukcij... Primerna je tudi za lepljenje
usnja, kovin, lesa...
Pištola ima vgrajen dvostopenjski grelec, s pomočjo katerega se zelo hitro ogreje na
delovno temperaturo, ko je segreta pa za ohranjanje temperature porabi manj
električne energije.
Priporočamo, da jo med daljšo prekinitvijo dela izključite.

Navodila za uporabo:
• V odprtino na zadnji strani pištole vstavite lepilni vložek.
• Pištolo postavite na primerno delovno podlago (karton, les, keramika ali drug na
toploto odporen material) in jo segrevajte približno 5 minut. Ko se pištola ogreje je
pripravljena za uporabo.
• Rahlo pritisnite na petelina pištole, lepilo nanesite enostransko.
• Predmete, ki jih lepite, takoj močno stisnite skupaj in počakajte nekaj sekund.
• Lepilo se strdi in doseže največjo lepilno moč v 1 - 2 minutah.

Uporabni nasveti:
• Če pištole ne uporabljate več kot 30 minut jo izključite.
• Ko vstavite nov lepilni vložek, počakajte da se segreje.
• Vstavljenega lepilnega vložka ne poskušajte izvleči, lahko poškodujete zatič na
podajalu ali se opečete.
• Po uporabi pištolo vedno postavite na delovno podlago.

Opozorila:
• Bodite previdni, kaplje lepila lahko poškodujejo podlago.
• Lepilo in šoba se lahko segrejeta do 380° C.
Nikoli se ne dotikajte segrete šobe ali še vročega lepila!
NEVARNOST OPEKLIN!
Če pride vroče lepilo v stik s kožo, najprej ohladite z mrzlo vodo in šele nato
odstranite lepilo. V primeru opeklin poiščite zdravniško pomoč.
• Hranite izven dosega otrok.
• Pištola ne sme priti v stik z vodo.
Želimo vam veliko veselja in uspeha pri delu.
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