
Návod k pouÏití

Lepicí pistole KE 3000

Opravy

Upozorňujeme, že opravy el. nářadí smí provádět pouze odborná opravna.
Elektrické nářadí vyžadující opravu je možné zaslat na adresu:

Záruční servis:      
Královická 1793   
Brandýs n/L   
250 01       

tel:  326 90 44 57  
fax: 326 90 76 05  
www.metabo.cz
e-mail: LSvec@metabo.cz

V případě opravy popište, prosím, Vámi jištěnou závadu.

Technická data

Výkon: fáze ohřívání 200 W
             fáze v klidu: 16 W
Doba rozehřátí: 6 min
Tavící lepidlo průměru 11 mm, 45 – 200 mm dlouhé
Pracovní teplota lepící hmoty: 2000C
Dosažení konečné pevnosti lepící hmoty: 1-5 dní
Životnost lepící hmoty: uvedena na obalu (po otevření spotřebujte do 4 týdnů)
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Vážený zákazníku,

děkujeme  Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru elektrického nářadí, obrátili na značku Metabo. 
Každé el. nářadí firmy Metabo je spolehlivě testováno a je pod stálou kontrolou kvality. Životnost el. 
nářadí  závisí ve velké míře i na Vás. Dbejte proto pokynů uvedených v návodu k použití a přiložených 
dokumentech. Čím starostlivěji se ke svému Metabo budete chovat, tím déle a spolehlivěji Vám bude 
sloužit.

Souhlasné  prohlášení

Tímto prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že tento výrobek splňuje uvedené normy a normativní 
nařízení: 73/23/EWG. 

Zvláštní bezpečnostní podmínky

- před použitím si nejdříve pozorně přečtěte návod k použití
- všechny přiložené dokumenty si uchovejte a Vaše elektrické nářadí předávejte dále vždy s těmito
  dokumenty
- teplota dosahuje až 2000 C, nebezpečí popálení!
- při polepení kůže okamžitě opláchněte postižené místo studenou vodou. Nezkoušejte lepící hmotu
  z kůže odstranit. V naléhavém případě vyhledejte lékaře.
- při práci používejte vhodné ochranné rukavice
- chraňte  před dětmi

Správný účinek bude zaručen jen s použitím originál lepící hmoty Metabo.

Další vlastnosti produktu
Lepí keramiku, kov, sklo, mramor, dřevo, různé plasty (kromě PP, PE, Styropor a Silikon), kůži a textil.
Lepidlo je vhodné pro vnitřní i vnější rozsah použití, protože lepidlo je teplotně stabilní od –400C do 
+800C.

Použití

Lehce zmáčkněte a držte. Lepidlo se začne nahřívat. Následujícím zmáčknutím dochází k vytékání       
lepidla.

Odstranění poruch

Jestliže se přístroj neohřívá zkontrolujte síťový kabel


