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VARNOSTNI NAPOTKI 
 
Pozor! Pri uporabi električnih orodij je potrebno za zaščito pred električnim udarcem, nevarnostjo 
poškodb in požarov upoštevati sledeče načelne varnostne napotke: 
 
Za varno delo: 
• Delovno območje naj bo čisto. Zmešnjava v delovnem območju povečata nevarnost nesreče. 
• Upoštevajte vplive okolja. Električnih orodij ne izpostavite dežju. Električnih orodij ne 

uporabljajte v vlažni ali mokri okolici. Poskrbite za dobro osvetlitev. Električnih orodij ne 
uporabite v bližini gorljivih tekočin ali plinov. 

• Zaščitite se pred električnim udarcem. Preprečite stik telesa z ozemljenimi deli, npr. z cevmi, 
radiatorji, štedilniki, hladilniki. Pri ekstremnih pogojih (npr. visoka vlaga, nastanek kovinskega 
praha, itd.) je lahko električna varnost povečana z uporabo ločilnega transformatorja ali z 
uporabo zaščitnega stikala pred okvarnim tokom. 

• Otroci se naj ne zadržujejo v bližini naprave.  
• Vaše orodje hranite na varnem mestu. Neuporabljeno orodje hranite v suhem, zaprtem prostoru 

in izven dosega otrok. 
• Vašega orodja ne preobremenite. Vi delate bolje in bolj varno v navedenem območju moči. 
• Uporabljajte pravilno orodje. Ne uporabljajte prešibkih orodij ali naprav za težka dela. Orodij ne 

uporabljajte za namene, za katere niso narejeni.  
• Nosite primerno delovno obleko. Ne nosite široke obleke ali nakita. Te lahko ujamejo premični 

deli. Pri delih na prostem se priporoča uporaba delovnih rokavic in čevljev, ki ne drsijo. Dolge 
lase spnite. 

• Uporabljajte zaščitna očala. Orodja ne nosite za kabel in kabla ne uporabite za odstranitev vtič 
iz vtičnice. Kabel zaščite pred vročino, oljem in ostrimi robovi. 

• Zavarujte obdelovanec. Uporabite vpenjala, da bo obdelovanec trdno držan.  
• Poskrbite za varno postavitev. Preprečite nenormalne drže telesa.  
• Vaša orodja skrbno negujte. Vaša orodja naj bodo vedno ostra in čista, da lahko dobro in varno 

delate. Upoštevajte predpise za vzdrževanje in napotke za menjavo orodja. 
Redno preverite vtič in kabel in v primeru okvare naj ju zamenja strokovnjak.  

• Po uporabi, pred vzdrževanjem in za menjavo opreme potegnite vtič iz vtičnice. 
• Preprečite nenadzorovan zagon.  
• podaljšek na prostem. Na prostem uporabite samo za to dopusten in ustrezno označen 

podaljšek. 
• Vedno bodite pozorni. Opazujte vaše delo.  
• Preverite, če je vaša naprava poškodovana. Pred nadaljnjo uporabo naprave je potrebno 

zaščitne priprave ali rahlo poškodovane dele skrbno preveriti, če neoporečno in pravilno 
delujejo. 

• Pozor! Za vašo lastno varnost uporabite samo opremo in dodatne naprave, ki so navedene v 
navodilih ali ki jih priporoča proizvajalec orodja. 

• Vašo napravo naj popravijo samo strokovnjaki. Električno orodje ustreza veljavnim 
varnostnim določbam. Popravila naj izvede samo kvalificirano osebje, ker lahko nepravilna 
popravila predstavljajo nevarnost poškodb za uporabnika. 

• Pozor! Omrežna napetost se mora ujemati z navedbo na nalepki naprave. 
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DODATNI VARNOSTNI NAPOTKI ZA PIŠTOLE ZA VROČE LEPLJENJE 
 
S pištolo za vroče lepljenje lahko zlepite različne materiale: les, umetne mase, karton, tekstil, 
kovine, trde pene, ploščice, keramika, itd. 
 
• Uporabite izključno običajne lepilne palice z dolžino približno 15-20 cm in premerom približno 

11 mm. 
• Tekočih ali pastoznih lepil ne smete uporabiti. 
• Mesta za lepljenje morajo biti suha, nemastna in čista. 
• Napravo hranite izven dosega otrok. 
• Preprečite prevelik pritisk na lepilno palico, da preprečite zatik pomika. 
• Med delom se ne dotikajte šobe, ki doseže temperaturo ~200oC. Nevarnost opeklin! 
• Preden boste napravo pospravili, se mora ta popolnoma ohladiti. 
 
 
PREGLED 
 

 
 
 
TEHNIČNI PODATKI 
 
Napetost: 230V / 50Hz 
Mo: faza dela 70W, faza mirovanja 15W 
Temperatura taljenja: 200oC 
Čas segrevanja: 5-7 minut 
Lepilne palice: Ø11 x 150 mm 
 
 
OBRATOVANJE 
 
• Napetost navedena na nalepki naprave se mora ujemati z napetostjo električnega omrežja. 
• Stojalo namestite na pištolo in v kanal vstavite lepilno palico. 
• Pištolo s stojalom postavite na ravno podlago. 
• Vtič vtaknite v vtičnico in pustite, da se pištola segreje (5-7 minut). 
• Pritisnite na ročaj za potisk in lepilo nanesite na eno stran. 
• Dele za lepljenje usmerite in jih stisnite skupaj. 
• Pri večjih površinah za lepljenje se priporoča, da lepilo nanesete na več mestih. 
• Pri daljših premorih dela (> 20 minut) potegnite vtič iz vtičnice. 
• Odvečne ostanke lepila odstranite z vročim rezilom. 
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Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: PIŠTOLA ZA VROČE LEPLJENJE 
Kat. št.: 823900 
 
Garancijska Izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga 
potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali 
z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, 
malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje 
pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z 
izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim 
listom. 
 
 
- Garancija velja na območju Republike Slovenije. 
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca 
za napake na blagu. 
 
 

4 

http://www.conrad.si/

