
3M Hot Melt Applicator TC/TC-Q
Tavná pistole 



Připojte nohu k pistoli 1
Nabijte pistoli vložením tyčinky v zadní části 2
Držte zmáčknutou spoušť dokud nezačnete cítit odpor. 3
Zapojte zařízení do elektřiny a zmáčkněte zapínací tlačítko 4
Čekejte 5 minut na zahřátí pistole
Pro vytlačení lepidla tlačte spoušť, dokud není lepidlo plně
spotřebováno. 
Do zadní části vložte novou tyčinku 2
Pro vypnutí přístroje odpojte zařízení vypněte zapínač a
odpojte od elektrického proudu
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Před samotnou aplikací si pozorně přečtěte návod na  použití  3M
Hot Melt Aplikátoru TC/TC-Q 

V tento moment nezapojujte zařízení do zásuvky! 

POZOR
Vyvarujte se nebezpečným pozicím, které
mohou způsobit zrazení:

Vyvarujte se natahováním a zvedání lokte
přes zapnuté zařízení

Obecné informace
Stlačením spouště vytlačíte ohřáté lepidlo.
Lepidlo se rozpouští pomocí ohřívacího
bloku a vypouští přední stranou skrz
dávkovač. Thermostat na zařízení lepidlo
ohřívá na požadovanou teplotu. 

Zapnutí a práce se
zařízením

VAROVÁNÍ
POUŽÍVEJTE POUZE 3M HOT MELT 2 TAVNÉ
LEPIDLA. OSTATNÍ LEPIDLA BY MOHLA
ZPŮSOBIT VÝTOK ZE ZADNÍ ČÁSTI
PŘÍSTROJE NEBO PŘÍPADNÉ ZRANĚNÍ.
NEPOUŽÍVEJTE V BLÍZKOSTI HOŘLAVÝCH
MATERIÁLŮ.

Zapojte zařízení do 220-240 V elektrické
zásuvky. Nechte pistoli od 5 do 10 min
zahřát.
Vytáhněte podavač zpět směrem k zadní
části aplikátoru
Zastrčte tavnou tyčinku do držáku
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POZOR
Netlačte na lepidlo. Nadměrná síla může
poškodit aplikátor a způsobit výtok
horkého lepidla ze zadní části.

4. Lehce zatlačte podavač dopředu a vytlačte
lepidlo do ohřívacího bloku. Rozehřáté
lepidlo vyjde z dávkovače.

VAROVÁNÍ
DÁVKOVAČ I VENTILEK JE HORKÝ. DRŽTE
DÁLE OD TĚLA.

OZNÁMENÍ
Pro vyhnutí zuhelnatění nebo ucpání,
spotřebujte aspoň jednu tavnou tyčinku
každé tři hodiny, kdy je aplikátor zapnutý.

Zapnutí a vypnutí
Odpojte aplikátor
Vytlačte jednu tavnou tyčinku, aby se mohl
aplikátor správně schladit
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Preventivní údržba
POZOR

Vyvarujte se kontaktu s horkým lepidlem a
dávkovačem u aplikátoru. Může způsobit
popáleniny.
Při aplikaci používejte Osobní Ochranné
Pracovní Pomůcky (OOPP) a dodržujte
všechny standarty na pracovišti. Držte
dávkovač dále od těla. Pro správnou aplikaci
postupujte podle následujícího postupu.

Kontrolujte dávkovací špičku při každé
aplikaci.
Držte lepidlo dále od cizích kontaminantů
a udržujte čisté.
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