
Характеристики

1. Нагревателният компонент на продукта е изработен от положително температурен коефициент на електрическо съпротивление (PTC). Загрява много бързо и 
температурата за управление се регулира автоматично.

2. Пистолетът за топъл силикон може да използва при стандартно захранване от 230V.  Уредът разполага с вграден предпазител за по-безопасна употреба.

Приложение

1. При изработка на играчки и декорации като изкуствени цветя, коледни елхи и др.
2. Подходящ за метални и дървени изделия (вкл. карти, хартия и др.).

Начин на употреба

1. Тази серия продукти е съвместима със силиконови пръчки с диаметър 7.2 mm.
2. Заредете пистолета със силиконови пръки, като ги поставите в обособената за тази цел тръбичка. Включете пистолета и го оставете да загрее в рамките на 5-8 минути.

След това натиснете спусъка. По този начин можете да екструдирте разтопения силикон, както и да контролирате количеството, което отпускате върху третираната
повърхност.

3. Ако по време на работа разтопения силикон не е на изчерпване, няма нужда да изваждате силиконовата пръчка от пистолета. При следващата употреба включете уреда
да загрее предварително в рамките на 5-8 минути.

Указания за безопасност

1. При избора на силиконови пръчки, които да използвате, имайте предвид спецификациите на продукта! Aко използвате силиконови пръчки, чийто размер не отговаря
на описания в това ръководство, това може да доведе до повреда.

2. В никакъв случай не докосвайте зоната на дюзата или разтопения силикон, за да избегнете изгаряния! Не изпозлвайте продукта и в ситуации, които биха довели до
лесно изгаряне или експлозия!

3. Ако няма да използвате продукта в рамките на 15 минути, след последното му приложение, моля, изключете го от захранването.
4. Когато пистолетът работи, моля, не го повдигайте произволно, тъй като дюзата му не бива да бъде насочена нагоре.
5. Почиствайте периодично избутвача на неразтопената част на силиконовата пръчка. В никакъв случай не се опитвайте да извадите останалия разтопен силикон от уреда.
6. Съхранявайте на сухо и проветриво място, като избягвате досег с влага. Дръжте далеч от деца.
7. Ако уредът е на празен ход, поставете го стабилно място. След употреба го оставете да се охлади, като отново го поставите върху безопасна и здрава повърхност.


