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BEZDRÁTOVÁ TAVNÁ PISTOLE
NÁVOD K POUŽITÍ

Model: KV-JQ602
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrob-
ku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používaní výrob-
ku. Uchovejte jej pro jeho připadné další použití.

Obecné bezpečnostní informace:
1.  Zkontrolujte, zda je zástrčka v dobrém stavu 

a zda není před zapojením do elektrické zá-
suvky jakkoliv poškozená; Zkontrolujte, zda 
u použité tavné pistole lepidlo neprotéká 
zadní stranou tavné pistole;

2.  Před používáním počkejte 5-10 minut, aby 
lepidlo změklo. Když se tavná pistole nepo-
užívá, postavte ji na stůl.

3.  Aby nedošlo k ucpání trysky díky nečisto-
tám, postavte ji na jakýkoli čistý a suchý po-
vrch, který můžete ušpinit lepidlem.

4.  Pokud lepidlo z trysky nevytéká i když je 
tavná pistole v provozu, zkontrolujte, zda se 
tavná pistole zahřívá;

Pokud se tavná pistole nezahřívá, může 
to mít následující příčiny:
1.  Zástrčka není správně zapojena, zapojte 

ji do elektrické zásuvky správným způso-
bem;

2.  Tavná pistole byla poškozena v důsledku 
zkratu přívodního kabelu; Pokud se tavná 
pistole zahřívá, může být důvodem nevy-
tékání lepidla to, že byla tryska znečištěna  
a došlo k jejímu ucpání a je potřeba trysku 
vyčistit.

5.  Nepoužívejte tavnou pistoli ve vlhkém kli-
matu, vlhkost ovlivní izolaci a může způso-
bit úraz elektrickým proudem;

6.  Nedotýkejte se trysky ani roztaveného lepi-
dla;

7.  Neodstraňujte roztavenou lepicí tyčinku 
z tavné pistole, může to mít za následek 
poškození pistole nebo popáleniny.

8.  Nerozebírejte ani neupravujte tavnou pis-
toli, mohlo by to způsobit, že nebude fun-
govat správně;

9.  Uchovávejte mimo dosah dětí a skladujte 

tak, aby se děti k výrobku nedostaly;
10.  Nevyužívejte jinak, než jako pistoli pro ta-

vení lepidla;
11.  Pokud při používání dojde k vytékání le-

pidla z jiné než určené části tavné pistole, 
okamžitě přestaňte tavnou pistoli používat 
a kontaktujte servisní oddělení.

12.  Pokud se tavná pistole nepoužívá déle jak 
15 minut, vyjměte přívodní kabel z napájení;

Důležitá varování:
1.  Před použitím tavné pistole zkontrolujte, 

zda je výrobek správně zapojen do elektric-
ké zásuvky;

2.  Při prvním použití tavné pistole se může 
objevit kouř, tento jev je zcela normální a 
může trvat až 10 minut;

3.  Nepoužívejte nepřetržitě po delší dobu  
(ne déle než 20 minut).

4.  Nepoužívejte tavnou pistoli ve velmi hor-
kém nebo velmi chladném prostředí. 

5.  Při nepřetržitém používání netlačte na 
spoušť velkým tlakem a snažte se poma-
lu slabým stiskem vytlačit veškeré lepidlo 
z tavné pistole, jinak by mohlo dojít k její-
mu poškození.

6.  Nelze používat na lepení těžkých předmě-
tů nebo předmětů, které potřebují silné le-
pidlo;

7.  Kvalita lepicí tavné tyčinky přímo ovlivní 
funkci tavné pistole a kvalitu slepení před-
mětů;

8.  Pokud je napájecí kabel poškozen, musí 
být vyměněn výrobcem, jejím servisním 
zástupcem nebo podobně kvalifikovanou 
osobu, aby se zabránilo nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem.

9.  Po používání musí být tavná pistole umís-
těna na místo, kde může vychladnout a ne-
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bude hrozit jakékoliv nebezpečí;
10.  Nepoužívejte v prostředí s výbušným ply-

nem.
11.  Dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaktu 

s hořlavým materiálem.
12.  Nenechávejte zapnutou tavnou pistoli bez 

dozoru.
13.  Tento přístroj není určen k tomu, aby jej 

používaly osoby se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi 
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí 
(včetně dětí), pokud nejsou pod dohledem 
nebo pokud nebyly instruovány ohledně 
používání spotřebiče osobou zodpověd-
nou za jejich bezpečnost.

14.  Děti by měly být pod dohledem, aby se za-
jistilo, že si s tavnou pistolí nebudou hrát.

Pokyny pro používání
1.  Vhodné napájení tavné pistole je 230 V  

50-60Hz;
2.  Nakloňte tavnou pistoli mírně dopředu, 

aby se opírala o stojan, a umístěte kus kar-
tonu pod trysku.

3.  Vložte do pistole tavnou tyčinku odpovída-
jícího průměru přes otvor na zadní straně;

4.  Po zapojení do sítě počkejte 5-10 minut, 
aby lepidlo změklo

5.  Po změknutí lepidla stiskněte spoušť, abys-
te lepidlo protlačili přes trysku. (Nadměrná 
síla poškodí tavnou pistoli.) Po práci po-
ložte pistoli na bezpečné místo a odpojte  
z napájení.

Technické parametry:
Napájení 230 V  / 50-60 Hz
Příkon pistole max 60 W
Průměr tavné tyčinky: 11 mm

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v oka-
mžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt 
nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem 
správné likvidace výrobku jej odevzdejte na urče-
ných sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné pří-
rodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních 

negativních dopadů na životní prostředí a lidské 
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné lik-
vidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od 
místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. 
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mo-
hou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakouko-
li závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití 
výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém 
návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, 
pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili po-
kyny uvedenými v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje

-  na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v 
důsledku jeho běžného užívání

-  na servisní zásahy související se standardní údrž-
bou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléha-
jících běžnému opotřebení)

-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klima-
tickými podmínkami, prašností, nevhodným pou-
žitím apod.)

-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrob-
ku, nárazu, úderu do něj apod.

-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo 
použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, 
přetížením, použitím nesprávných nebo neorigi-
nálních dílů, při použití nevhodného nebo neo-
riginálního příslušenství či nevhodných nástrojů 
apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adapté-
rů nebo na použití originálního adaptéru k jinému 
výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kom-
patibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně za-
bezpečeny proti mechanickému poškození při pře-
pravě nese riziko případné škody výhradně majitel. 
Dodavatel si vyhrazuje právo na připadne změny v 
návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. 
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v 
závislosti na modelu.


