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Használati útmutató 

Biztonsági előírások 

FIGYELEM! Elektromos szerszámok használatánál 
az áramütés-, a sérülés- és tűzveszély  
elkerülésére a következő alapvető 

biztonsági előírásokat kell betartani: 

Őrizze jól meg ezeket a biztonsági előírásokat. 

A biztonságos munkavégzéshez: 

• Tartson rendet a munkaterületén. Rendetlenség a 
munkaterületen növeli a balesetveszélyt. 

• Vegye tekintetbe a környezeti hatásokat. Az elektromos 
szerszámokat ne tegye ki eső hatásának. Ne használjon 
elektromos szerszámot nedves vagy vizes környezetben. 
Biztosítson jó megvilágítást. Elektromos szerszámot ne 
használjon éghető folyadékok vagy gázok közelében. 

• Óvja magát az elektromos áramütéstől. Kerüljeel, hogy a 
teste érintkezzen földelt tárgyakkal, például csövekkel, 
fűtőtesttel, tűzhellyel, hűtőszekrénnyel. Szélsőséges 
alkalmazási körülmények között (pl. magas 
páratartalomnál, fémporos környezetben stb.) az 
elektromos biztonságot egy transzformátor 
közbeiktatásával vagy hibaáram- (Fi-) relével 
(védőkapcsolóval) lehet növelni. 

• Tartsa távol a gyerekeket. Ne engedje, hogy más 
személyek a szerszámhoz vagy a kábelhez érjenek, tartsa 
őket távol a munkaterülettől. 

• Szerszámait biztonságos helyen tárolja. A nem használt 
szerszámok legyenek száraz,zárt helyiségekben és 
gyerekek által el nem érhetően tárolva. 

• Ne terhelje túl a szerszámát. Jobban és biztonságosabban 
dolgozik a megadott teljesítménytartományon belül. 

• A megfelelő szerszámot használja. Ne használjon túl 
gyenge szerszámot vagy adaptereket nehéz munkához. Ne 
használja a szerszámot olyan célokra és munkáknál, 
amelyre nincsenek szánva; példa: ne használjon kézi 
körfűrészt fa kivágására vagy gallyazására. 

• Viseljen alkalmas munkaruházatot. Ne viseljen laza 
ruházatot vagy ékszert. A mozgó alkatrészek elkaphatják. 
Szabadban végzett munkánál munkakesztyűt és 
csúszásmentes lábbelit célszerű viselni.  Ha hosszú a haja, 
viseljen hajhálót. 

• Viseljen védőszemüveget. Használjon porálarcot poros 
munkáknál és zajvédőeszközt. 

• Ne használja egyéb célra a kábelt. Ne vigye a szerszámot a 
kábelénél fogva, és a csatlakozó dugót ne a kábelnél fogva 
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt a forróságtól, olajtól és 
éles élektől. 

• Rögzítse a munkadarabot. A munkadarab rögzítéséhez 
használjon szorítót vagy satut. Ezzel biztosabban van 
megfogva, mint a kezében és a gépet mindkét kezével 
kezelheti. 

• Álljon szilárdan. Kerülje a szokatlan testtartást. Álljon 
biztosan a lábán, és legyen mindig egyensúlyban. 

• Ápolja gondosan a szerszámait. A szerszámai legyenek 
élesek és tiszták, hogy jól és biztonságosan lehessen velük 
dolgozni. Tartsa be a karbantartási előírásokat és a 
szerszámcserére vonatkozó utasításokat. 
Ellenőrizze rendszeresen a csatlakozódugót és a kábelt, 
sérülés esetén szakemberrel cseréltesse ki. A hosszabbító 
kábelt rendszeresen ellenőrizze, és ha sérült, cserélje ki. A 
markolatokat tartsa szárazon, olaj- és zsírmentesen. 

• A használat után, az ápolás előtt és szerszámcserénél - 
például fűrészlap-, fúró-, késcserénél - húzza ki a hálózati 
csatlakozódugót. 

• Ne hagyja a szerszámbefogó kulcsot bedugva. 
Bekapcsolás előtt nézze meg, hogy a kulcs és a beállító 
szerszámok ki lettek-e véve. 

• Kerülje el a véletlen elindítást. Ne vigye a hálózathoz 
csatlakoztatott szerszámot úgy, hogy az ujja a kapcsolón van. 
Ellenőrizze, hogy a villamos hálózathoz csatlakozáskor a 
készülék kapcsolója ki van kapcsolva. 
• Hosszabbítókábel használata a szabadban. Szabadban 

csak arra engedélyezett és ennek megfelelően megjelölt 
hosszabbítókábelt használjon. 

• Legyen mindig figyelmes. Figyeljen a munkájára. 
Ésszerűen járjon el. Ne használja a szerszámot, ha 
dekoncentrált. 

• Ellenőrizze a készüléke sérülésmentességét. A 
használat előtt gondosan ellenőrizze a szerszám 
védőberendezéseinek és a kissé sérült részeinek 
kifogástalan és rendeltetésszerű használatra alkalmas 
működőképességét. 
Ellenőrizze, hogy a mozgó részek rendben vannak-e, nem 
szorulnak vagy nem sérültek. Valamennyi elem rendesen 
felszerelt állapotban kell legyen és ki kell elégítse a 
készülék kifogástalan működésének feltételeit. A sérült 
védőberendezéseket és alkatrészeket szakszerűen 
vevőszolgálati műhelyben meg kell javíttatni vagy ki kell 
cseréltetni, ha a használati útmutató másképp nem 
rendelkezik. A sérült kapcsolót arra feljogosított 
vevőszolgálati műhelyben ki kell cseréltetni. 
Ne használjon olyan szerszámot, amelynek kapcsolóját 
nem lehet be- vagy kikapcsolni. 

• Figyelem! Saját biztonsága érdekében csak olyan 
tartozékot vagy kiegészítő készüléket használjon, amelyek 
a használati útmutatóban meg vannak adva, vagy 
amelyeket a szerszám gyártója ajánl vagy megad. A 
használati útmutatóban vagy a katalógusban ajánlottól 
eltérő szerszámbetétek vagy tartozékok használata 
veszélyt jelenthet az Ön számára. 

• A készülékét elismert szakemberrel javíttassa. Az 
elektromos szerszám megfelel az érvényes előírásoknak. 
Biztonsági tudnivalók. Javítást csak szakképzett 
személyzet végezzen, a szakszerűtlen javítások 
balesetveszélyt jelentenek a használóra. 

• FIGYELEM! A hálózati feszültség azonos kell legyen a 
géptáblán megadottal. 

Őrízze jól meg ezeket a biztonsági előírásokat. 

Kiegészítő biztonsági tudnivalók forróömledékes ragasztó 
pisztolyokhoz 

A melegragasztó pisztolyokkal a legkülönbözőbb és az  
azonos anyagokat is össze lehet  
ragasztani: fát, műanyagokat, kartonlemezt, textíliákat, 
fémeket, kemény habot, csempét, kerámiát stb. 

• Kizárólag kereskedelemben kapható, 15 - 20 cm 
hosszúságú és kb. 11 mm átmérőjű ragasztó rudat 
használjon. 

• Folyékony vagy pasztaszerű ragasztóanyagokat nem 
szabad használni. 

• A ragasztási hely legyen száraz, zsírmentes és tiszta. 
• A készüléket úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek 

hozzá.  
• Ne fejtsen ki nagy nyomást a ragasztó rúdra, nehogy az 

előtolás megakadjon. 
• A munka során ne érjen a 200° C hőmérsékletet is elérő 

dűznihez. Égési sérülés veszély! 
• A munka megkezdése előtt gondoskodjon olyan megfelelő 

helyről, ahová a készüléket lerakhatja, ahol az esetleg 
lecseppenő ragasztó nem tehet kárt. (kartonlemez, fa, vagy 
hasonló) 

• Mielőtt  tárolásra elteszi a készüléket, hagyja teljesen lehűlni. 

Áttekintő ábra (A. ábra). 

   
 
 
 
 

 

Használat 

• A géptáblán lévő feszültségnek  meg kell egyeznie a 
villamos hálózat feszültségével. 

• Helyezze fel a tartó kengyelt a melegragasztó 
pisztolyra és tegyen be egy ragasztó rudat a patron 
csatornába. 

• Állítsa a pisztolyt a tartó kengyellel egy sík felületre. 
• Dugja be a hálózati csatlakozódugót a csatlakozó 

aljzatba és hagyja a ragasztópisztolyt 5 - 7 percig 
felhevülni. 

• Hozza működésbe az előtoló kapcsolót és vigye fel az 
egyik oldalra a ragasztót. 

• Állítsa be az összeragasztandó részeket, majd 
nyomja össze őket. 

• Nagyobb darabok ragasztásánál célszerű több 
ragasztási helyet képezni. 

• Keményhab ragasztásánál a ragasztót az alapra és 
nem a keményhabra kell felvinni. 

• A munka során hosszabb szüneteknél   ( > 20 perc ) 
húzza ki a hálózati csatlakozó dugót. 

• Forró késpengével távolítsa el a túlnyúló ragasztó 
maradványokat. 

• Hőre érzékeny anyagoknál a munka megkezdése 
előtt végezzen próbaragasztást. 

 
 

Elhasználódott elektromos szerszámok és a 
környezetvédelem 
Ha az elektromos készüléke egy napon az intenzív használat 
miatt cserére szorul, vagy többé nincs szüksége rá, köteles 
az elektromos készüléket központi újrahasznosító szervezet 
útján ártalmatlanítani. Az elektromos készülékek 
visszajuttatási lehetőségeiről a lakóhelye szerinti hulladék 
begyűjtő vállalattól vagy az önkormányzattól kap 
felvilágosítást. Az elektromos készülékek értékes 
újrahasznosítható nyersanyagokat tartalmaznak. A használt 
készülék gyűjtőhelyen leadásával hozzájárul az értékes 
nyersanyagok újrahasznosításához. 
Az elektromos készülékekben olyan anyagok is vannak 
amelyek szakszerűtlen ártalmatlanításnál az embereknek és 
a környezetnek is károkat okoznak. 
Az áthúzott szemétgyűjtő szimbólum jelzi  azt a 
kötelezettséget, hogy a megjelölt készüléket  az elektromos és 
elektronikus készülékek  újrahasznosításához a szelektív 
gyűjtőhelyre  

el kell juttatni (Függelék IV). 

Műszaki adatok 
Feszültség:  230 V-/50 Hz 
Teljesítmény:  nyugalmi fázisban  15 W 

Munka fázisban  70 W 
Olvasztási hőmérséklet:   kb. 200°C 
Felfűtési idő:   kb. 5-7 perc 
Ragasztó rúd:  Ø 11 x 150 mm 
 

Dűzni _ . ■ Ragasztó rúd 

 
Hálózati kábel 

Szerszámtartó Előtolás kapcsoló 


