
Gluematic 3002 / Gluefix
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Naudojimosi instrukcijaLT

� Sumontuokite atramą ir
įstatykite labai ilgą klijų
strypelį (200 mm). Galite
įsigyti ir 45 mm, ir 90 mm
ilgio klijų strypelių.

� Pistoletą pastatykite ant
atramos (esant reikalui
naudokite kartono ar
medžio pagrindą).

� Pistoletui leiskite įkaisti
apie 7 minutes.

� Paspauskite gaiduką 
ir padenkite klijais vieną
pusę.

� Klijuojamas medžiagas
stipriai suspauskite ir, 
jei reikia, pataisykite jų
padėtį.

� Jau netrukus (maždaug
po 2 minučių) suklijuota
vieta gali būti pilnai ap-
kraunama!

� Taškinis klijavimas reko-
menduojamas klijuojant
didelio ploto ir ilgus gami-
nius.

� Taip pat ir kietą putplastį
(pvz., stiroporą) suklijuo-
site labai paprastai. Tik
reikia atsižvelgti į tai, kad
karštus klijus reikia dengti
ant pagrindo, o ne ant
stiroporo.

� Klijuojant tekstilės gami-
nius ar pan. medžiagas,
karštus klijus rekomen-
duojama dengti
vingiuotomis linijomis.

� Po darbo prietaisą pasta-
tykite ant stovo ir leiskite
jam atvėsti.

� Prieš naudodami prietaisą
patikrinkite, ar jis nepažei-
stas (laidas, korpusas ir
pan.) ir esant pažeidimams
prietaiso nenaudokite.

� Taisyti prietaisą gali tik
elektros specialistas.

� Prietaisas nepriekaištingai
veiks tik, jei naudosite 
originalius STEINEL ir 
(arba) „Henkel“ klijų stry-
pelius.

� Nenaudokite skystų arba
pastos pavidalo klijų!

� Klijai įkaista iki 200° C!
Nudegimo pavojus!

� Prietaisą naudokite tik
sausose patalpose.

� Nenaudokite prietaiso 
su lengvai užsiliepsno-
jančiomis / degiomis
medžiagomis.

� Nepalikite prietaiso be
priežiūros.

� Laikykite prietaisą vaikams
nepasiekiamoje vietoje!

� Klijuojamos vietos turi būti
nuriebalintos, sausos ir 
visiškai švarios.

� Ilgesnių pertrūkių metu 
(ilgesnių nei apie 
30 minučių) prašom
ištraukti kištuką iš lizdo.

� Klijų likučius paprastai
pašalinsite pašildytu peiliu.
Tuo metu visada ištrau-
kite kištuką iš lizdo.

� Jei naudosite mūsų klijų
strypelius „Supersticks“
klijų siūles ar suklijuotas
vietas galėsite dažyti arba
pašildę klijus vėl pašalinti.

� Užlašėjusius klijus geriau-
siai šalinti jiems sustingus.

� Norėdami įstumti naują
klijų strypelį prašom 
truputį palaukti, kol šaltas
strypelis įšils. Jokiu būdu
nenaudokite jėgos!

� Per stipriai spaudžiamas
klijų strypelis gali užstrigti
pistolete ir užblokuoti

pastūmą... Taip atsitikus,
pistoletą kaitinkite apie 
10 min. ir ištraukite klijų
strypelį 3 – 5 mm... Jei klijų
strypelis užstrigo pistolete
per giliai, naują klijų stry-
pelį pakaitinkite pistoleto
antgaliu, sulydykite jį su
užstrigusiu klijų strypeliu 
ir ištraukite.

� Neištraukite iš
prietaiso viso klijų

strypelio. Karšti, į prietaisą
tekantys klijai gali jį suga-
dinti.  

� „Gluematic 3002“:
Pakeitus antgalį jį tvirtai
prisukite (apie 1 Nm).

Svarbūs nurodymai
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Telefono laido tiesimas.

„Gluematic 3002“ panaudojimo galimybės

„Gluefix“ panaudojimo galimybės

Stiklo puošyba.

Pakuočių paruošimas 
saugiai pervežti.

Klijavimas karštais klijais
modeliuojant.

Medžio gaminių 
dekoravimas.

Atvirukų gamyba.

„Gluematic 3002“ „Gluefix“
Tinklo įtampa: 100 – 240 V 100 – 240 V

(tolygiai be perjungimo) (tolygiai be perjungimo)
Galia: Kaitinimo metu Kaitinimo metu 

naudojama galia: 200 W, naudojama galia: 175 W, 
Nedarbinė fazė: apie 16 W, Nedarbinė fazė: apie 16 W,
Darbinė fazė: apie 45 W Darbinė fazė: apie 40 W

Įkaitimo trukmė: maždaug 7 minutės 7 – 8 minutės
Kaitinamų klijų skersmuo: 11 mm 11 mm
Lydymosi temperatūra: 206° C 200° C
Klijų strypeliai: originalūs STEINEL ir originalūs STEINEL ir

„Henkel“ klijų strypeliai „Henkel“ klijų strypeliai
Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus.

Techniniai duomenys
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Funkcijų garantija

Šis „Steinel“ produktas pa-
gamintas itin kruopščiai, pa-
gal galiojančias normas pati-
krintos jo funkcijos ir saugu-
mas bei papildomai  atlikta
pasirinktų prietaisų patikra.
STEINEL suteikia prietaisui
garantiją.
Garantinis laikotarpis – 
36 mėnesiai. Jis prasideda
nuo prietaiso pardavimo var-
totojui dienos. Mes pašalinsi-
me defektus, susijusius su
medžiagų arba  gamybos
broku; garantiniu laikotarpiu,
mūsų nuožiūra, prietaisas
nemokamai remontuojamas
arba keičiamos sugedusios
dalys.

Pažeidus prietaiso laidą, jį
gali keisti tik gamintojo nuro-
dytos remonto dirbtuvės.
Garantija netaikoma susi-
dėvinčioms dalims, taip pat
jei prietaisas sugenda dėl ne-
tinkamo naudojimo arba ne-
tinkamos priežiūros. Preten-
zijos dėl kitiems daiktams
padarytos žalos nepriima-
mos.
Garantija taikoma tik tuo at-
veju, jei neišardytas prietai-
sas kartu su kasos čekiu ar-
ba sąskaita (pirkimo data ir
pardavėjo antspaudu), tinka-
mai supakuotas atsiunčia-
mas į atitinkamą techninės
priežiūros tarnybos vietą.

Remonto servisas.
Pasibaigus garantinio ap-
tarnavimo laikotarpiui arba
atsiradus gedimams, ku-
riems garantija netaikoma,
prietaisą taiso mūsų gamy-
klos servisas. Prašom gerai
supakuotą produktą atsiųsti 
į artimiausią servisą.

Atitikties deklaracija
Gaminys atitinka žemos
įtampos direktyvą 06/95/EEB

ir elektromagnetinio 
suderinamumo direktyvą

04/108/EEB.
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