
Г А Р А Н Ц И О Н Н А     К А Р Т А  
   

          Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи  

валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.        

          Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси: 

 

София, ул. “Хан Аспарух" 1                     тел.:  952-51-44 

София, бул. “Прага" 22                                    тел:  851-05-05 

Пловдив, ул. “Самара" 20                      тел.:  96-23-16 

Варна, ул. “Поп Харитон" 10                          тел.:  60-04-24 

Русе, бул. “Съединение" 37          тел.:  83-60-75 

Стара Загора, ул. “Ген. Столетов"113           тел.:  62-45-52 

Плевен, ул. “Д. Константинов” 23                  тел.:  83-89-70 

Бургас ул.”Христо Ботев”97                        тел.: 84-22-00 

В.Търново  ул.”Мармарлийска” 35            тел.: 67-03-62 
 

ИНСТРУКЦИИ   ЗА  ПОЛЗВАНЕ  НА  ПИСТОЛЕT  ЗА  ЛЕПЕНЕ  С  ТОПЪЛ  СИЛИКОН 
GK-390B    No. 804805 

 

 Моля, прочетете внимателно инструкциите. 

1. Прочетете внимателно инструкциите и  се запознайте с възможностите и ограниченията, както и с 
потенциалните опасности при работа с  пистолета за топъл силикон.  

2. Не докосвайте дюзата на пистолета по време на работа, тя е гореща и може да се игорите. 
3. Поддържайте работната зона чиста. Претрупаното работно място често е причина за инциденти. 
4. Избягвайте да работите в мокри или влажни помещения, или на място незащитено от дъжд. 

Работете в добре осветени помешения. Не работете в близост до лесно запалими материали. 
5. За да избегнете опаснотта от токов удар, не докосвайте заземени предмети и тръби  по време на 

работа с пистолета. 
6. Проверявайте периодично захранващия кабел на пистолета. Не пристъпвайте към работа ако 

изолацията му е нарушена. 
7. Не допускайте деца в близост до работещ пистолет за силикон. 
8. Съхранявайте пистолета за силикон на сухо място, далеч от деца. 
9. Използвайте предпазни очила при работа с пистолета. 
10. Не дърпайте захранващия кабел за да го изключите от контакта и не носете пистолета за силикон 

за кабела. 
11. Не претоварвайте пистолета. Спазвайте баланс м/у почивка и нагряване (2-5 минути работа 

последвани от почивка ). 
12. Поддържайте пистолета в добро 

състояние. Почиствайте го и 
проверявайте захранващия кабел. 
Пазете го от омасляване. 

13. Не остявайте пистолета за силикон 
включен към ел. мрежа без надзор. 

14. Пазете пръстите на ръцете си. 
15. Работете с повишено внимание.  Не 

работете ако се чувствате уморени. 
16. Не използвайте пистолета за силикон 

на открито, той е изработен за ползване 
в закрити помещения. 

 
 
 
    Моля, спазвайте правилата за безопасност 
при работа с уреди захранвани с напрежения 
220VAC ! 

   Последователност на работа: 
- Поставете силиконова пръчка 
- Включете в ел. Мрежа 220V 
- Изчакайте да загрее 
- Когато силиконът се втечни и излиза при    

   натискане на спусъка може да започнете да работите 
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