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MANUAL DE UTILIZARE 
 

SET PISTOL DE LIPIT LA CALD, 7 PIESE, BRÜDER MANNESMANN 
Cod produs: 823900  

 

 
 

Instrucțiuni de siguranță 
ATENȚIE! Atunci când utilizați unelte electrice respectați următoarele instrucțiuni de siguranță pentru a vă proteja de pericolul 
electrocutării, incendiului și accidentelor: 
Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.  
Pentru lucrul în condiții de siguranță: 

 Păstrați ordine la locul de muncă. Dezordinea la locul de muncă crește pericolul accidentărilor.  

 Țineți cont de influența factorilor de mediu. Feriți sculele electrice de ploaie. Nu folosiți uneltele electrice în medii umede sau 
î n umiditate. Asigurați o iluminare cât mai bună. Nu folosiți uneltele electrice în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile.  

 Protejați-vă contra pericolului electrocutării. Evitați contactul corpului cu componente cu împământare, precum conducte, 
radiatoare, cuptoare, frigidere. În condiții de utilizare extreme (de ex. umiditate mare, prezența prafului metalic etc.) puteți 
crește siguranța electrică prin introducerea în circuit a unui transformator de separare sau a unui disjunctor diferențial.  

 Țineți copiii la distanță de aparatele electrice. Nu lăsați alte persoane să atingă unealta electrică sau cablul acesteia în locul 
dvs. de lucru. 

 Depozitați uneltele dvs. în locuri sigure. Uneltele neutilizate se depozitează în spații uscate și închise, care sunt inaccesibile 
copiilor. 

 Nu suprasolicitați acest aparat. Respectați domeniul de putere al aparatului.  

 Folosiți unealta potrivită. Nu folosiți unelte inadecvate aplicației respective. Nu folosiți unelte în scopuri neadecvate acestora. 
Exemple: ferăstraiele circulare de mână nu pot fi folosite pentru a tăia copaci sau ramuri de copaci.  

 Purtați echipament de lucru corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii, căci acestea pot fi prinse de părțile în mișcare. 
Dacă lucrați în aer liber vă recomandăm să purtați mănuși de protecție și încălțăminte antiderapantă. Dacă aveți părul lung 
folosiți o plasă de prins părul.  

 Purtați ochelari de protecție. Folosiți o mască de protecție respiratorie dacă în timpul lucrului se formează praf, precum și  
protecție pentru urechi.  

 Nu utilizați în mod greșit cablul aparatului. Nu țineți aparatul de cablu și nu trageți de cablu atunci când scoateți aparatul din 
priză. Feriți cablul de căldură, ulei sau margini ascuțite.  

 Asigurați aparatul. Folosiți cleme sau menghină pentru a fixa aparatul. În acest fel puteți utiliza unealta având ambele mâin i 
libere.  

 Asigurați o poziție sigură pentru aparatul dvs. Evitați poziții neobișnuite ale corpului și mențineți-vă permanent echilibrul.  

 Întrețineți produsul cu multă grijă. Păstrați aparatul curat și perfect funcțional pentru a putea lucra cu el în condiții de siguranță. 
Respectați instrucțiunile de întreținere și cele privind înlocuirea accesoriilor.  
Controlați în mod regulat ștecărul și cablul aparatului, iar dacă acestea prezintă daune duceți aparatul într-un atelier service 
pentru a fi înlocuite. Verificați în mod regulat cablul prelungitor și înlocuiți-l dacă prezintă daune. Curățați mânerul aparatului 
de ulei și grăsime.  

 Scoateți ștecărul din priză după fiecare utilizare, înainte de întreținere și înainte de a înlocui accesoriile, de ex. pânze de 
ferăstrău, burghie, cuttere etc.  

 Nu lăsați nicio cheie conectată la aparat. Înainte de a porni aparatul verificați dacă cheia și uneltele folosite pentru ajustare 
sunt decuplate de la aparat.  

 Evitați situațiile în care aparatul este pus în funcțiune din greșeală. Nu țineți degetul pe comutator dacă aparatul este conectat 
la priză. Comutatorul trebuie să se afle în poziția off înainte de a conecta aparatul la priză.  

 Cablul prelungitor în aer liber. Nu folosiți în aer liber decât cabluri prelungitoare corespunzătoare, ce au aprobare pentru astfel 
de aplicații.  
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 Manifestați atenție sporită atunci când lucrați cu aparate electrice. Nu folosiți acest aparat dacă aveți probleme de 
concentrare.  

 Verificați aparatul pentru a descoperi eventuale daune. Verificați funcționarea corectă și sigură a dispozitivelor de protecție 
sau a componentelor aparatului.  
Verificați dacă componentele în mișcare funcționează corect, dacă nu se blochează sau dacă nu există componente defecte. 
Toate componentele trebuie să fie montate corect și să îndeplinească toate cerințele pentru funcționarea sigură a aparatului. 
Dispozitivele de siguranță sau componentele defecte trebuie înlocuite sau reparate de către ateliere service. Comutatorul 
defect se înlocuiește numai de către un specialist autorizat. Nu folosiți niciodată aparate electrice care au comutatorul defect.  

 Atenție! Nu folosiți decât accesorii și aparate suplimentare care sunt recomandate de către producător.  Folosirea altor 
accesorii sau aparate suplimentare crește pericolul accidentării pentru utilizator.  

 Aparatul nu poate fi reparat decât de către tehnicieni autorizați. Aparatul electric îndeplinește toate cerințele de siguranță. 
Reparațiile pot fi realizate numai de către ateliere service. Reparațiile neautorizate pot duce la accidentarea utilizatorilor.  

 ATENȚIE! Tensiunea de rețea trebuie să corespundă cu valoarea indicată pe plăcuța aparatului.  
Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.  
 

Instrucțiuni de siguranță suplimentare pentru pistolul de lipit la cald 
Cu acest pistol de lipit la cald veți putea lipi între ele diferite tipuri de materiale: lemn, plastic, carton, textile, metale, spumă rigidă, 
gresie, ceramică etc.  

 Nu folosiți decât batoane adeziv corespunzătoare cu o lungime de cca. 15 – 20 cm și un diametru de cca. 11 mm.  

 Nu folosiți plastic lichid sau tip pastă.  

 Poziţiile de lipire trebuie să fie curate, uscate și neacoperite de grăsime.  

 Depozitați aparatul în afara razei de acțiune a copiilor.  

 Nu apăsați prea tare pe batonul adeziv pentru a evita blocarea aparatului.  

 Nu atingeți duza în timpul utilizării aparatului, căci aceasta atinge o temperatură de cca. 200 °C! Pericol de arsuri! 

 Asigurați un loc adecvat de așezare a aparatului în timpul lucrului pentru a evita daunele produse de picăturile fierbinți care se 
scurg (carton, lemn etc.).  

 Lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a-l depozita.  
 

Componentele aparatului 
 
 
 
 
 
A) Duză 
B) Baton adeziv 
C) Suport 
D) Comutator accesorii 
E) Cablu de alimentare  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Funcționarea 
 Tensiunea indicată pe plăcuța aparatului trebuie să 

corespundă cu tensiunea rețelei de curent electric. 

 Aplicați suportul pe pistolul de lipit la cald și introduceți un 
stick de lipire în canalul pentru cartușe.  

 Așezați pistolul de lipit la cald cu suportul pe o bază netedă.  

 Introduceți ștecărul în priză și lăsați pistolul de lipit să se 
încălzească cca. 5 – 7 minute.  

 Acționați comutatorul accesorii și aplicați lipiciul pe o parte.  

 Orientați componentele de lipit și presați-le între ele.  

 Dacă lipiți piese mai mari recomandăm să aplicați mai multe 
puncte de lipire.  
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 Dacă lipiți spumă rigidă aplicați lipiciul pe suprafața de bază, iar nu pe spuma rigidă.  

 Dacă pauzele de lucru sunt mai mari (peste 20 de minute) scoateți ștecărul din priză.  

 Îndepărtați resturile de lipici cu un cutter încălzit.  

 Înainte de a lipi materialele sensibile la căldură realizați o lipire de probă înainte de a începe lucrul propriu-zis.  
 

 

Date tehnice 
Tensiune:  230 V~/50 Hz 
Putere:  faza de încălzire  15 W 
 faza de lucru        70 W 
Temperatura de topire: cca. 200 °C 
Durată încălzire:  cca. 5 – 7 minute 

Batoane adeziv:  Ø  11 x 150 mm 

 
 
 
 
 


