
PISTOLET DO KLEJU
Model: AG446

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne
• Pistolet do kleju na gorąco jest niezastąpionym urządzeniem do pracy w domu garażu 

czy warsztacie. 
• W bardzo łatwy i szybki sposób umożliwia łączenie elementów bez potrzeby 

oczekiwania na zaschnięcie kleju. 
• Idealny do klejenia małych elementów. Dołączona podstawa pozwola postawić gorący 

pistolet na płaskiej powierzchni. 
• Lekki i łatwy w obsłudze. Ergonomiczny kształt sprawia, że z pistoletem wygodnie się 

pracuje. 

2. Specyfikacja
• Moc robocza: 60W 
• Moc w spoczynku: 20W 
• Napięcie: 110-230V 
• Temperatura pracy: ok. 175C 
• Średnica wkładu: 11-11,2mm 
• Kolor: czarno-czerwony 

3.  Instrukcja użytkowania

1. Wsunąć sztyft kleju w otwór z tyłu pistoletu.
2. Wtyczkę zasilającą wpiąć do gniazdka sieci elektrycznej 230V.
3. Oprzeć pistolet na metalowym wsporniku dyszą do dołu. Pod dyszą podłożyć kawałek 

tektury. Odczekać 8min, aby klej dokładniej zmięknął.
4. Skierować dyszę na klejony przedmiot (powierzchnia musi być sucha i odtłuszczona) 

Nacisnąć spust aby zaaplikować klej. Docisnąć klejone powierzchnie na około 90 
sekund.

5. Po skończonej pracy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i pozostawić pistolet do 
ostygnięcia.

4. Uwagi i środki ostrożności
• Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi w 

specyfikacji urządzenia.
• Urządzenie bardzo się nagrzewa w czasie używania. Należy unikać kontaktu 

urządzenia ze skórą oraz przewodem zasilającym.
• Nie dotykać rozgrzanej dyszy, komory klejowej i roztopionego kleju – grozi 

poparzeniem. 
• W przypadku dostania się rozgrzanego kleju na skórę, miejsce kontaktu natychmiast 

polać zimną wodą.
• Należy zawsze odłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w 

razie nieprawidłowego działania, po zakończeniu używania oraz przerwy w używaniu 
nawet na krótki czas.

• Nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu pryszniców, 
wody w wannie, umywalce itp.

• Nie wolno pozostawiać włączonego pistoletu bez nadzoru.
• Przed schowaniem urządzenia należy odczekać kilka-kilkanaście minut aż ostygnie.
• Urządzenia elektryczne powinny być trzymane poza zasięgiem dzieci. Nie wolno 

dopuścić do tego, aby dzieci używały lub bawiły się takimi urządzeniami. 
Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Nie zwijać przewodu zasilającego wokół pistoletu (ryzyko przerwania przewodu).

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i 
przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku 
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż 
odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym 
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru 
nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem http://www.aptel.pl
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