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TEPELNÁ LEPIACA PIŠTOĽ 
POWX143 

1 POUŽÍVANIE 
Lepiacou pištoľou môžete lepiť nasledujúce materiály: drevo, papier a kartón, ako aj niektoré 
plastové materiály. 

VAROVANIE! Tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny si starostlivo 
preštudujte pred použitím náradia, pre vašu vlastnú bezpečnosť. Vaše 
elektrické náradie môžete odovzdať inej osobe iba spolu s týmto návodom. 

2 POPIS (OBR. A) 
1. Tryska  
2. Vyhrievacia trubica  
3. Otvor na vkladanie lepiacich tyčiniek  
4. Rukoväť  

5. Spúšťač  
6. Oporná konzola  
7. Sieťový kábel  

3 OBSAH BALENIA 
 Odstráňte všetky materiály obalu 
 Odstráňte zvyšné obaly a prepravné podpery (ak sa používajú) 
 Skontrolujte úplnosť obsahu balenia 
 Skontrolujte, či pri preprave nebol poškodený spotrebič, napájací kábel, sieťová vidlica a 

všetko príslušenstvo. 
 Materiály obalu si odložte podľa možnosti na čo najdlhší čas, až do skončenia záručnej 

lehoty. Neskôr obaly vyhoďte prostredníctvom systému zberu komunálneho odpadu. 

VAROVANIE Obalové materiály nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s 
plastovými vrecami! 

Lepiaca pištoľ 
2 ks lepiace paličky 

Nebezpečenstvo udusenia! Spojte sa s predajcom, ak akékoľvek diely 
chýbajú alebo sú poškodené. 

4 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
 Pri používaní lepiacej pištole na miestach s horľavým materiálom buďte opatrný. 
 Lepiacu pištoľ nedržte na rovnakom mieste príliš dlho. 
 Lepiacu pištoľ nepoužívajte vo výbušnom prostredí. 
 Nezabudnite, že teplo sa môže preniesť k zápalnému materiálu, ktorý je mimo dohľadu. 
 Lepiacu pištoľ umiestnite po použití do držiaka a pred uskladnením ju nechajte 

vychladnúť. 
 Keď je šnúra zapojená do elektrickej zásuvky, nenechávajte lepiacu pištoľ bez dozoru. 

VAROVANIE Lepiaca pištoľ je počas používania veľmi horúca.  Môže 
spôsobiť na koži popáleniny.  Okamžite opláchnite studenou vodou! 
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5 PREVÁDZKA 
 Zapojte zástrčku do el. zásuvky. 
 Keď je lepiaca pištoľ pripojená k el. zdroju, rozsvieti sa kontrolka. 
 Do otvoru na zadnej strane pištole vložte lepiacu paličku. 
 Lepiacu paličku zatlačte čo najďalej. 
 Niekoľkokrát stlačte spúšťač a dodávajte lepiacu paličku vpred. 
 Keď sa lepidlo začne topiť, stláčajte spúšťač, aby ste lepidlo dodali dopredu. 
 Roztavené lepidlo nanášajte na povrchy, ktoré chcete zlepiť, a potom pritlačte lepené 

povrchy k sebe na 15 sekúnd. 
 Po použití vyberte zástrčku z el. zásuvky. 

6 TECHNICKÉ ÚDAJE 
Napätie 220-240V 

Frekvencia 50Hz 

Príkon 20W (78W) 

Bezpečnostná trieda Class II 

Lepiaci výkon 8-12g/min 

Priemer lepiacej paličky Ø 11mm 

 


