EXTOL GG 150 E

Tavná pistole/CZ
Tavná pištoľ/SK

Původní návod k použití
Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Úvod
Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce EXTOL zakoupením tohoto nářadí.
Tento výrobek absolvoval zevrubné testy spolehlivosti a kvality, kterým své výrobky EXTOL podrobuje. Učinili
jsme veškerá opatření, aby se k Vám výrobek dostal v dokonalém stavu. Pokud by se i přesto objevila jakákoli
závada nebo jste při jeho používání narazil na potíže, neváhejte se prosím obrátit na naše zákaznické centrum:

Tel.: +420 286 840 052
Fax: +420 286 840 173
Výrobce: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
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Záruka
Na tento výrobek poskytujeme záruku v délce 24 měsíců
od data zakoupení. Veškeré záruční podmínky najdete na
poslední straně této příručky.

Charakteristika
Elektrická tavná pistole EXTOL PREMIUM GG 150 E je
nářadí určené pro lepení za horka s širokým použitím
v domácnosti a dílně.
Podmínkou správné a bezpečné funkce vrtačky je dodržování pracovních pokynů a upozornění, uvedených v tomto
návodu. Za škody vzniklé nedodržením bezpečnostních
pokynů nenese výrobce ani dovozce odpovědnost.

Všeobecné
bezpečnostní pokyny
Při používání elektrického nářadí je třeba vždy dodržovat
základní bezpečnostní opatření, včetně následujících, za
účelem omezení nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob.
Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si přečtěte
a zapamatujte tyto pokyny.
seznamte se s nástrojem

Přečtěte si pozorně tuto příručku a informační štítek na výrobku. Dozvíte se tak o jeho správném použití a také o potenciálním riziku spojeným s prací s tímto elektrickým nástrojem.
UdrŽujte pracoviště v čistotě

Nepořádek na pracovišti a na pracovním stole bývá
příčinou zranění.
Berte ohled na prostředí práce

Nevystavujte nářadí dešti. Nepoužívejte je ve vlhku a mokru. Na pracovišti udržujte dobré osvětlení. Nepoužívejte
nářadí v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu.
Chraňte se před úrazem 		
elektrickým proudem

Vyhýbejte se dotyku uzemněných předmětů (např. potrubí, topných těles, sporáků, chladniček).
Zamezte přístupu dětí

Nedovolte přihlížejícím dotýkat se nářadí nebo rodlužovacího
přívodu. Přihlížející musí být mimo pracovní prostor.
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NepouŽívané nářadí 		
dobře uskladněte

Nářadí, které se právě nepoužívá, by mělo být uloženo na
suchém, výše položeném nebo uzamčeném místě mimo
dosah dětí.
NepřetěŽujte nářadí

Práci, pro kterou bylo určeno, bude nářadí vykonávat
lépe a bezpečněji.
PouŽívejte správné nářadí

Nepřetěžujte hobby nářadí nebo příslušenství prací, pro
kterou je určeno nářadí těžké. Nepoužívejte nářadí k
nesprávným účelům.
Oblékejte se vhodným způsobem

Nepoužívejte oděv s volnými rukávy ani šperky, mohou
být zachyceny pohybujícími se částmi. Pro práci venku se
doporučuje používat pryžové rukavice a obuv s protiskluzovou úpravou. Máte-li delší vlasy, používejte ochrannou
pokrývku hlavy.
PouŽívejte ochranné brýle

V případě, že při práci spočívající v ubírání materiálu vzniká prach, používejte i ochrannou masku nebo respirátor.
Připojte zařízení
k odsávání prachu

Pokud je k dispozici zařízení k odsávání a sběru
prachu, ujistěte se, že je toto zařízení připojeno
a správně používáno.
NepouŽívejte přívod
k jiným účelům

Nikdy nedržte nářadí za přívodní kabel ani nevytrhávejte
vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před
horkem, mastnotou a ostrými hranami.
Pracujte jen tam,
kam bezpečně dosáhnete

Vždy udržuje stabilní postoj a rovnováhu.
Pečlivě udrŽujte nářadí

Řezací nástroje udržujte ostré a čisté, práce bude bezpečnější a její výsledek lepší. Dbejte pokynů pro mazání
a výměnu příslušenství. Pravidelně prohlížejte napájecí
přívod nářadí a v případě jeho poškození svěřte nářadí
autorizovanému servisu k opravě. Rukojeti udržujte suché a čisté, chraňte je před olejem a tuky.
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Odpojujte nářadí

Odpojujte nářadí, není-li právě používáno, před opravami
a při výměně příslušenství nebo brusných kotoučů.
Odstraňte seřizovací
nástroje a klíče

Zvykněte si kontrolovat nářadí, zda jsou z něj před zapnutím odstraněny seřizovací nástroje a klíče.
Vyvarujte se
neúmyslného spuštění

Nepřenášejte nářadí s prstem na spínači, je-li připojeno
k síti. Přesvědčte se, zda je při zapojování vidlice do zásuvky
spínač vypnutý.
PouŽívejte venkovní
prodluŽovací přívody

Je-li nářadí používáno venku, používejte pouze
prodlužovací přívody určené k venkovnímu použití.
Buďte pozorní!

Věnujte pozornost tomu, co právě děláte. Soustřeďte se
a střízlivě uvažujte. Nepracujte s nářadím, jste-li unaveni.
Kontrolujte poškozené součásti

Před dalším používáním nářadí musí být pečlivě prohlédnuty poškozené ochranné kryty a další součásti, aby
bylo možno posoudit, zda jsou nadále schopny vykonávat
požadovanou funkci. Kontrolujte seřízení pohybujících
se částí a jejich pohyblivost, soustřeďte se na praskliny
a zlomené součásti, upevnění a jakékoli další okolnosti,
které mohou ohrozit jejich funkci. Ochranný kryt nebo
jiná součást, která je poškozena, musí být odborně opravena nebo vyměněna autorizovanou opravnou, pokud
není v návodu pro používání uvedeno jinak. Vadné spínače svěřte autorizované opravně k výměně. Nepoužívejte
nářadí, pokud spínač neumožňuje jeho zapnutí a vypnutí.
Výstraha

Používání jiného příslušenství nebo doplňků, než je uvedeno v tomto návodu pro používání, může být příčinou úrazu.
Opravy svého nářadí svěřte
kvalifikovaným osobám

Toto elektrické nářadí je konstruováno v souladu se všemi
platnými bezpečnostními požadavky, které se na něj
vztahují. Opravy mohou být prováděny pouze kvalifikovanými osobami a s použitím originálních náhradních
dílů, jinak může dojít k vážnému ohrožení uživatele.
Jakékoli úpravy či demontáž tohoto nářadí kromě níže
popsané vedou k zániku záručních práv.

CZ

Zásady použití
a bezpečnostní pravidla
• Před použitím si řádně prostudujte tento návod.
• Horké lepidlo a hubice mohou způsobit popáleniny!
• Tavnou tyčinku nikdy nevyjímejte ze zadní strany pistole!
• Pokud není spotřebič používán opatrně, může dojít k požáru.
• Po použití pistoli umístěte na stojan a před uklizením
nechte vychladnout.
• Při použití nenechávejte zařízení bez dozoru.
• Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem dbejte na
to, abyste se při práci nedotýkali uzemněných kovových
předmětů (trubek, kotlů apod.)
• Při přestávkách v práci vždy odpojte zařízení
od zdroje napětí.
• Chraňte zařízení před působením atmosférických vlivů.
• Toto elektrické zařízení není uzpůsobeno pro práci
v prostředí se zvýšenou vlhkostí a nesmí se používat
v blízkosti vznětlivých, výbušných a žíravých látek.
• Vždy používejte ochranu zraku a sluchu. Měly by být používány také další osobní ochranné pomůcky jako např.
respirátor, rukavice, ochranná přilba a pracovní zástěra.
• Zařízení udržujte v čistotě a uchovávejte na suchém
místě mimo dosah dětí.
UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem a předešli poškození vnitřních
součástek, nevystavujte zařízení dešti nebo zvýšené
vlhkosti. Toto zařízení pracuje s napětím nebezpečným
životu. Nikdy nezasahujte do vnitřních částí nástroje.
Chraňte přívodní kabel před ostrými předměty, nadměrnou teplotou, mastnotou a vlhkem či mokrem. Pravidelně
kontrolujte, zda je kabel v bezvadném stavu a není
porušena ochranná izolace. Poškozený kabel svěřte do
opravy kvalifikovanému servisu.

Postup práce
Tavnou tyčinku vložte zezadu do otvoru v horní části pistole. Nastavte teplotu podle druhu tavné tyčinky od 100
°C do 220 °C. Pistoli připojte ke zdroji napětí a vyčkejte 3
minuty, než tavný mechanismus dosáhne provozní teploty. Stiskem spouště vytlačujte roztavenou lepící hmotu
z hubice na požadované místo. Tekuté lepidlo naneste
v lince nebo po kapkách na jeden z lepených povrchů.
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EXTOL 1020W

Obě plochy ihned přitiskněte k sobě a přitlačte po dobu
15 sekund. Spoj je pevný po 60 sekundách. Nejlepšího výsledku dosáhnete, jsou-li oba povrchy čisté a odmaštěné.
Po skončení práce vytáhněte zástrčku ze zdroje napětí. Po
vychladnutí lze opatrně odstranit zbytky lepidla z okrajů
hubice. Nářadí nevyžaduje žádné další zvláštní čištění.

Technické údaje
typové označení
napětí		
příkon		
průměr tavné tyčinky		
tepelný rozsah		
doba aktivace		
lepené materiály		
			
			
			

GG 150 E (8899001)
230 V ~50 Hz
150 W
11 mm
100 – 220 °C
3 min
papír, dřevo,
plasty, keramika,
kůže, některé
druhy kovů

Hodnoty naměřeny v souladu s EN 50144-1. Výrobek
splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. o technických
požadavcích na výrobky a pozdějších novel vztahujících
se k tomuto zákonu.

Údržba
• Kryt a pohyblivé části stroje zbavujte pravidelně
prachu štětcem, příp. vlhkým hadříkem. Povrch vždy
dobře osušte.
• Nepoužívejte žádná rozpouštědla!

Záruční podmínky
ZÁRUČNÍ LHŮTA

Dne 01. 01. 2003 vstoupil v platnost zákon Č. 136/2002
Sb. ze dne 15. 03. 2002, kterým se mění zákon Č.
40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek prodlouženou záruku na dobu 2 let od data prodeje. Při splnění
záručních podmínek (uvedeno níže) Vám výrobek během
této doby bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal
Bal, a.s.
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Horní frézka

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést
a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být
v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem
v okamžiku prodeje zboží.
2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce
a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek
nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům,
není důvodem k jeho reklamaci.
3) Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být
zboží předáno s řádně vyplněným originálem záručního listu nebo dokladem o koupi.
4) V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špíny a zabaleno nejlépe v originálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo k poškození. V zájmu přesné diagnostiky závady
a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem
zašlete i jeho originální příslušenství.
5) Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
6) Servis dále nenese odpovědnost za zaslané příslušenství, které není součásti základního vybavení
výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství
nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
7) Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené
vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií
zpracování.
8) Tato záruka není na újmu zákonným právům, ale je
dodatkem k nim.
9) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně
autorizovaný servis značky Extol.
10) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po
celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené
v technických údajích, při dodržení návodu na
použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční
změny bez předchozího upozorněni.
11) Nárok na záruku zaniká, jestliže:
a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu
k obsluze.
b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje
bez předchozího písemného povolení vydaného
firmou Madal Bal a.s. nebo smluvním servisem.
c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo
k jiným účelům, než ke kterým je určen.
d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální
součásti.
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e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení
došlo vinou nedostatečné údržby.
f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší moci.
g) škody vzniklé působením vnějších mechanických,
teplotních či chemických vlivů.
h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či
manipulací s výrobkem.
i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
k) bylo provedeno jakékoliv falšování záručního listu
nebo dokladu o koupi.
12) Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené
běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným
účelům, než ke kterým je určen.
13) Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebeni v důsledku jejích normální funkce
(např. lakováni atd.)
14) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího,
která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních
předpisů.
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Nejbližší servisní místo najdete na webových stránkách
www.extol.cz nebo si vyžádejte jejich přehled v místě,
kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na
zákaznické lince 222 745 130.

SK
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ES Prohlášení o shodě
Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717
prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené
provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených
změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.
EXTOL PREMIUM 8893001 (CS 3 L)
pila kotoučová s laserem 1200 W
byla navržena a vyrobena ve shodě s následujícími normami:
EN 55014 - 1/A2:2002, EN 55014 -2/A1:2001;
EN 61000 - 3-2 :2000, EN 61000 - 3-11:2000;
EN 60745 - 2-5:2003
a směrnicemi:
2006/95 EC;
2004/108 EC;
2011/65 EU
Naměřená hladina akustického výkonu: 88 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu: 101 dB(A)
ve Zlíně 26. 1. 2012
			

Martin Šenkýř
člen představenstva a.s.
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Úvod
Vážený zákazník,
ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke EXTOL zakúpením tohto náradia.
Tento výrobok absolvoval dôkladné testy spoľahlivosti a kvality, ktorým svoje výrobky EXTOL podrobuje. Urobili sme
všetky opatrenia, aby sa k Vám výrobok dostal v dokonalom stave. Ak by sa aj napriek tomu objavila akákoľvek závada,
alebo ste mali pri jeho používaní problémy, neváhajte sa prosím obrátiť na naše zákaznícke centrum:

Tel.: +421 2 212 920 91
Fax: +421 2 212 920 70
Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
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Záruka

ZABRÁŇTE PRÍSTUPU DETÍ

Na tento výrobok poskytujeme záruku v dĺžke 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Všetky záručné podmienky
nájdete na poslednej strane tohto návodu.

Charakteristika
Elektrická tavná pištoľ EXTOL PREMIUM GG 150 E, je
náradie určené pre lepenie za horúca so širokým použitím
v domácnosti a dielni.
Podmienkou správnej a bezpečnej funkcie vŕtačky, je dodržiavanie pracovných pokynov a upozornení, uvedených v tomto
návode. Za škody vzniknuté nedodržaním bezpečnostných
pokynov nenesie výrobca ani dovozca zodpovednosť.

Všeobecné
bezpečnostné pokyny
Pri používaní elektrického náradia je nutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich pokynov, na obmedzenie nebezpečenstva vzniku
požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranení osôb.
Pred používaním tohto výrobku si prečítajte
a zapamätajte tieto pokyny.
Zoznámte sa s nástrojom

Nedovoľte okolostojacim dotýkať sa náradia alebo
predlžovacieho kábla. Okolostojaci musia byť mimo
pracovného priestoru.
NEPOUŽÍVANÉ NÁRADIE USKLADNITE

Náradie, ktoré sa práve nepoužíva, by malo byť uložené
na suchom, vyššie položenom alebo uzamknutom mieste mimo dosah detí.
NEPREŤAŽUJTE NÁRADIE

Používajte náradie iba na prácu, na ktorú bolo určené.
Prácu tak bude vykonávať lepšie a bezpečnejšie.
POUŽÍVAJTE SPRÁVNE NÁRADIE

Nepreťažujte hobby náradie alebo príslušenstvo prácou,
na ktorú je určené profesionálne náradie. Nepoužívajte
náradie na nesprávne účely.
OBLIEKAJTE SA VHODNÝM SPÔSOBOM

Nepoužívajte odev s voľnými rukávmi, nenoste šperky,
môžu ich zachytiť pohybujúce sa časti. Na prácu vonku
sa odporúča používať gumené rukavice a obuv s protišmykovou úpravou. Ak máte dlhšie vlasy, používajte
ochrannú pokrývku hlavy.
POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ OKULIARE

Ak pri obrábaní materiálu vzniká prach, používajte aj
ochrannú masku alebo respirátor.

Pozorne si prečítajte túto príručku a informačný štítok
na výrobku. Dozviete sa tak o jeho správnom používaní
a tiež o potenciálnom riziku spojenom s prácou s týmto
elektrickým nástrojom.

ZAISTITE OBRÁBANÝ PREDMET

UdrŽiavajte pracovisko v čistote

PRACUJTE LEN TAM, 			
KDE BEZPEČNE DOSIAHNETE

Neporiadok na pracovisku a na pracovnom stole býva
príčinou zranení.
VENUJTE POZORNOSŤ
PROSTREDIU V KTOROM PRACUJETE

Nevystavujte náradie dažďu. Nepoužívajte náradie vo
vlhkom a mokrom prostredí. Na pracovisku udržiavajte
dobré osvetlenie. Nepoužívajte náradie v prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu.
CHRÁŇTE SA PRED ÚRAZOM 		
ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Vyhýbajte sa súčasnému dotyku uzemnených predmetov
(napr. potrubí, vykurovacích telies, sporákov, chladničiek).
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Používajte svorky alebo zverák na pripevnenie obrábaného predmetu. Je to bezpečnejšie ako držanie rukou
a umožňuje to obsluhovať náradie oboma rukami.

Vždy udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu.
STAROSTLIVO UDRŽIAVAJTE NÁRADIE

Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté, práca bude
bezpečnejšia a jej výsledok lepší. Dodržiavajte pokyny na
mazanie a výmenu príslušenstva. Pravidelne prezerajte
náradie a v prípade poškodenia ho zverte autorizovanému servisu na opravu. Rukoväte udržiavajte suché
a čisté, chráňte ich pred olejom a tukmi.
Odstráňte nastavovacie
nástroje a kľúče

Skontrolujte, či sa pred zapnutím náradia odstránili pomocné nastavovacie nástroje a kľúče.

SK

ODPÁJAJTE NÁRADIE

Odpájajte náradie vždy, keď sa náradie nepoužíva, pred opravami
a pri výmene príslušenstva alebo nástrojov, ako sú pílové listy,
vrtáky alebo frézy.
VYHÝBAJTE SA
NEÚMYSELNÉMU SPÚŠŤANIU

Neprenášajte náradie s prstom na spínači, ak je pripojené na sieť.
Presvedčte sa, či je spínač vypnutý pri zapájaní vidlice do zásuvky.
POUŽÍVAJTE VONKAJŠIE
PREDLŽOVACIE KÁBLE

Ak sa náradie používa vonku, používajte len predlžovacie káble
určené na vonkajšie použitie.
BUĎTE OSTRAŽITÍ

Venujte pozornosť tomu, čo práve robíte. Sústreďte sa a triezvo
uvažujte. Nepracujte s náradím, ak ste unavení.
KONTROLUJTE POŠKODENÉ ČASTI

Pred ďalším používaním náradia starostlivo skontrolujte poškodené kryty a ďalšie časti, aby sa dalo posúdiť, či sú naďalej
schopné vykonávať požadovanú funkciu. Kontrolujte nastavenie
pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť, sústreďte sa na praskliny
a zlomené súčasti, pripevnenie a akékoľvek ďalšie okolnosti,
ktoré môžu ohroziť funkciu nástrojov. Kryt alebo iná súčasť,
ktorá je poškodená, sa musí odborne opraviť alebo ho musí vymeniť autorizovaná opravovňa, ak nie je v návode na používanie
uvedené inak. Chybné spínače dajte vymeniť autorizovanej opravovni. Nepoužívajte náradie, ak ho spínač spoľahlivo nezapína
a nevypína.
OPRAVY NÁRADIA ZVERTE KVALIFIKOVANÝM
OSOBÁM

Toto náradie je skonštruované v súlade so všetkými platnými
bezpečnostnými požiadavkami, ktoré sa naň vzťahujú. Opravy
môžu vykonávať len kvalifikované osoby pomocou originálnych
náhradných dielov, inak môže nastať vážne ohrozenie používateľa. Akékoľvek úpravy alebo demontáž tohto náradia, okrem
nižšie popísaných, vedú k zániku záručných práv.
VÝSTRAHA!

Používanie iného príslušenstva alebo doplnkov, ako je uvedené
v tomto návode na používanie, môže byť
príčinou úrazu.

Zásady použitia
a bezpečnostné pravidlá
• Pred použitím si riadne preštudujte tento návod.
• Horúce lepidlo a hubice môžu spôsobiť popáleniny!
• Tavnú tyčinku nikdy nevyjímajte zo zadnej strany pištole!
• Pokiaľ nie je spotrebič používaný opatrne, môže dôjsť k požiaru.

• Po použití umiestnite pištoľ na stojan, a pred uprataním
nechajte vychladnúť.
• Pri použití nenechávajte zariadenie bez dozoru.
• Pre zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom, dbajte na to, aby
ste sa pri práci nedotýkali uzemnených kovových predmetov
(trubiek, kotlov a pod.)
• Pri prestávkach v práci vždy odpojte zariadenie od zdroja
napätia.
• Chráňte zariadenie pred pôsobením atmosferických vplyvov.
• Toto elektrické zariadenie nie je uspôsobené pre prácu
v prostredí so zvýšenou vlhkosťou a nesmie sa používať v blízkosti vznetlivých, výbušných látok a žieravín.
• Vždy používajte ochranu zraku a sluchu. Mali by byť používané
tiež ďalšie osobné ochranné pomôcky, ako napr.: respirátor,
rukavice, ochranná prilba a pracovná zástera.
• Zariadenie udržujte v čistote a uchovávajte na suchom mieste
mimo dosahu detí.
UPOZORNENIE

Abyste zabránili nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, a predišli poškodeniu vnútorných súčiastok,
nevystavujte zaiadenie dažďu alebo zvýšenej vlhkosti. Toto zariadenie pracuje so životu nebezpečným napätím. Nikdy nezasahujte do vnútorných častí nástroja. Chráňte prívodný kábel pred
ostrými predmetmi, nadmernou teplotou, mastnotou a vlhkom
či mokrom. Pravidelne kontrolujte, či je kábel v nepoškodenom
stave a nie je porušená ochranná izolácia. Poškodený kábel zverte
do opravy kvalifikovanému servisu.

Postup práce
Tavnú tyčinku vložte zozadu do otvoru v hornej časti pištole. Nastavte
teplotu podľa druhu tavnej tyčinky od 100 °C do 220 °C. Pištoľ pripojte k zdroju napätia a vyčkajte 3 minúty, než tavný mechanizmus
dosiahne pracovnú teplotu. Stiskom spúšte vytláčajte roztavenú
lepiacu hmotu z hubice na požadované miesto. Tekuté lepidlo
naneste v linke alebo po kvapkách na jeden z lepených povrchov.
Obe plochy ihneď priložte k sebe a pritlačte po dobu 15 sekúnd. Spoj
je pevný po 60 sekundách. Najlepší výsledok dosiahnete, ak sú oba
povrchy čisté a odmastené.
Po skončení práce vytiahnite zástrčku zo zdroja napätia. Po vychladnutí možno opatrne odstrániť zbytky lepidla z okrajov hubice. Náradie nevyžaduje žiadne ďalšie zvláštne čistenie.

Údržba
• Kryt a pohyblivé časti stroja zbavujte pravidelne prachu štetcom,
príp. vlhkou handričkou. Povrch vždy dobre osušte.
• Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá!
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Technické údaje
typové označenie		
GG 150 E (8899001)
napätie		
230 V ~50 Hz príkon		
150 W
priemer tavnej tyčinky		
11 mm
tepelný rozsah		
100 – 220 °C
doba aktivácie		
3 min
lepené materiály		
papier, drevo,
plasty, keramika, koža, niektoré druhy kovov
Hodnoty namerané v súlade s EN 50144-1. Výrobok spĺňa požiadavky zákona č.22/1997 Zb. o technických požiadavkách na
výrobky a pozdejších noviel vzťahujúcich sa k tomuto zákonu.

Záručné podmienky
ZÁRUČNÁ LEHOTA

Dňa 01. 01. 2003 vstúpil v účinnost‘ zákon Č. 136/2002 Sb. zo dňa
15. 03. 2002, ktorým sa mení zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č.
65/1965 Sb. vo znenie neskorších predpisov. Firma Madal Bal a.s.
v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vámi zakúpený výrobok
záruku dva roky od data prodeja. Pri splnenie záručných podmínok (uvedeno nížšie) Vám výrobok počas tejto doby bezplatne
opraví autorizovaný servis firmy Madal Bal a.s.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom
liste vypísané nezmazateľným spôsobom v okamihu predaja
tovaru.
2. Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie a činnosti
od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vašim
neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho
reklamáciu.
3. Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s riadne vyplneným originálom záručného listu alebo
iným dokladom o kúpe.
4. V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom
stave, zbavený prachu či špiny a zabalený najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu.
V záujme presnej diagnostiky poruchy a jej dokonalého
odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne
príslušenstvo.
5. Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
6. Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku.
Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné
odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
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7. Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou
materiálu, výrobnej montáže alebo technológiou spracovania.
8. Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je dodatkom k nim.
9. Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne autorizovaný servis značky Extol.
10. Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú
záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na použitie. Zároveň si
vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
11. Nárok na záruku zaniká, ak:
a) výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návodu na
obsluhu.
b) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez
predchádzajúceho písomného povolenia vydaného firmou
Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným servisom.
c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné
účely, než na ktoré je určený.
d) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou.
e) došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.
f) výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
g) škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
h) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom
prostredí napr. prašnom, vlhkom.
j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
k) bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu alebo
dokladu o kúpe.
12. Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným
opotrebením alebo použitím výrobku na iné účely, než na
ktoré je určený.
13. Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr.
lakovanie atď.)
14. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré
sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.
ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVA
DISTRIBÚTOR:

Madal Bal s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
tel.:+421 2 212 920 70, fax: +421 2 212 920 91
E-mail: servis@madalbal.sk

