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TEPELNÁ LEPICÍ PISTOL 
POWX143 

1 OBLAST POUŽITÍ 
Lepicí pistolí můžete lepit následující materiály: dřevo, papír, tenkou lepenku a rovněž některé 
plasty. 

UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své 
vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní instrukce. Váš 
elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny. 

2 POPIS (OBR. A) 
1. Tryska  
2. Topný kanálek  
3. Otvor pro vkládání lepicích tyčinek  
4. Rukojeť  

5. Spoušť  
6. Opěrka  
7. Síťový kabel  

3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ 
 Odstraňte veškeré balicí materiály 
 Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny) 
 Zkontrolujte úplnost obsahu obalu. 
 Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství 

nevznikly během přepravy škody.  
 Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je 

zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu. 

VAROVÁNÍ Balicí materiály nejsou vhodné na hraní!  Děti si nesmějí hrát s 
plastovými sáčky! Nebezpečí udušení! 

Lepicí pistole 
2 ks lepicí tyčka 

Jestliže shledáte chybějící nebo poškozené díly, obraťte se na svého 
obchodníka. 

4 ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 Dávejte si pozor, používáte-li lepicí pistoli na místech, kde je přítomen hořlavý materiál. 
 Nedržte lepicí pistoli příliš dlouho nad tímtéž místem. 
 Nepoužívejte lepicí pistoli ve výbušném prostředí. 
 Myslete na to, že horko může být dovedeno k hořlavému materiálu, který momentálně 

není vidět. 
 Lepicí pistoli postavte po použití na stojan a před uložením ji nechte vychladnout. 
 Nenechávejte lepicí pistoli bez dozoru, je-li kabel připojen do stěnové zásuvky. 

VAROVÁNÍ  Lepící  pistole se při použití silně zahřívá.  Může způsobit 
popáleniny na kůži. Okamžitě postiženou část opláchněte studenou vodou! 
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5 OBSLUHA 
 Připojte zástrčku do zásuvky. 
 Jakmile se lepicí pistole připojí k síti, rozsvítí se kontrolní světélko. 
 Do otvoru vzadu na pistoli vložte lepicí tyčku. 
 Lepicí tyčku zasuňte co nejdále. 
 Stiskněte několikrát spoušť, aby se lepicí tyčka posunula dopředu. 
 Jakmile začne tyčka tát, stiskněte spoušť a dávkujte lepidlo. 
 Roztavené lepidlo aplikujte na povrchy určené ke spojení, slepené povrchy pak tlačte k 

sobě po dobu 15 vteřin. 
 Po použití vytáhněte zástrčku ze sítě. 

6 TECHNICKÉ ÚDAJE 
Napětí 220-240V 

Kmitočet 50Hz 

Příkon 20W (78W) 

Stupeň krytí Class II 

Výkon při lepení 8-12g/min 

Průměr lepicí tyčky Ø 11mm 

 


