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1 Ohutusnõuded 
1.1 Üldinformatsioon 

• Tutvuge enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt selle 
kasutusjuhendiga.  
• Hoidke juhend alles, et seda vajadusel  
edaspidi lugeda.  
Märkus: vooluallikas 
Seadmel ei ole eraldi voolulülitit, ühendage see ainult lihtsalt ligi-
pääsetavasse pistikusse, milles saate vajadusel ühenduse kiirelt 
katkestada. Pingevaba ainult vooluallikast lahtiühendatult.  
• Hädaolukorras, äikesetormi ajal ning tööd lõpetades 

eemaldage alati koheselt seadme ühendus vooluallikaga.  
• Kasutage ainult kaasasolevat voolujuhet.  
Patareid 
Patarei ei ole vahetatav. 
• Jätke lekkiv, deformeerunud või korrodeerunud patarei 

seadmesse ning visake ära vastavalt nõuetele.  
• Ärge visake tulle. 
Kuumad pinnad 
Liim kuumeneb väljumisavas kuni 140 °C. 
• Vältige kergestisüttivate pindade lähedust. 
• Kandke sobivaid kaitsekindaid.  
• Põletuste korral hoidke vigastatud kohta jaheda vee all, 

konsulteerige arstiga. Eemaldage liimaine peale selle 
kõvenemist.  

Ei ole mõeldud kasutamiseks lastele. 
• Ärge avage seadme ümbrist. 
• Ärge jätke kunagi kasutuses seadet järelevalveta!  
• Kontrollige et seadme, vooluallika ja lisade tehnilised andmed 

oleksid sobivad.  
• Ärge üritage seadet iseseisvalt parandada. Kontakteeruge 

vajadusel tootja või kohaliku edasimüüjaga.  
• Ärge muutke seadet ega sellel lisasid.  
• Kaitske seadet kuumuse, külma, niiskuse, vibratsiooni, 

mehhaanilise surve ning otsese päikesevalguse eest.  
• Kaablisse takerdumise ja kukkumise oht.  
• Kasutage stabiilsel, mittelibedal, tulekindlal horisontaalsel 

pinnal.  
• Kasutage ainult kuivas keskkonnas.  
• Ärge kasutage plahvatusohtlikus keskkonnas.  
• Ärge kasutage elusolenditel! 
• Ärge lühistage terminale.  

 

1.2 Hoiatustasemed 
Hoiatus: võimalike vigastuste oht. 
 
Märkus: võimalike materiaalsete kahjustuste oht. 
 

 

2 Kirjeldus ja funktsioonid 
2.1 Kirjeldus 
Seade sobib puidu, klaasi, keraamika, div.plastiku, naha, tekstiili jne jaoks. EI SOBI 
PP, PE stüroplasti ja silikooni jaoks.  

Liimaine sobib kasutamiseks siseruumides ja väliskeskkonnas -40 ~ +100 ° C 
See on termiliselt stabiilne, kuivab kiirelt ning on tugev. Lisaks on see lahustivaba 
ning kuumuskindel (eemaldatav kuumusel ~130 °C). 

Seade on kasutatav juhtmevabalt või kaabliühendusega.  
 

2.2 Seadme tutvustus 

 

9 Alus/ aku 

10 Liimipulgad 

11 Vooluallika ühendus 

Joonis.3: Seadme tutvustus 

 

2.3 Pakend sisaldab 
Akuga liimipüstol, 3 liimipulka, vooluühendus, kasutusjuhend.  

 

3 Kasutamine 
Seadet on lubatud kasutada ainult selleks määratud viisil. Kasutage ainult 
kuivades siseruumides. Kasutusjuhendi ja ohutusnõuete eiramine võib 
põhjustada eluohtlikke õnnetusi, vigastusi ja materiaalseid kahjustusi.  

4 Ettevalmistus 
• Kontrollige seadme, vooluallika ja lisade tehnilisi andmeid ja  

sobivust. Andmed peavad olema identsed.  
• Laadige aku enne esimest kasutuskorda täielikult.                  
Kui esmane laadimine ei ole teostatud täielikult, võib see aku vastupidavust 

vähendada.  

5 Laadimine 
 

 
Materiaalne kahju 

 
• Laadige ainult temperatuuri-

vahemikus +10 ~ +40 °C. 
 

1. Ühendage kaasasolev voolukaabel 
seadme ja lihtsalt ligipääsetava 
seinapistikuga.  

Laadimisindikaator põleb laadimise ajal punaselt 
ning täislaetuna roheliselt. 
Laadimise ajal ei saa seadet sisse lülitada ja 
kasutada.  
Laadimine kestab ca 3-5 tundi. 

 
2. Eemaldage laadimise lõppedes 

seadme ühendus vooluallikaga.  

 

6 Kasutamine 
 

 

Kuumad pinnad 
• Ärge katsuge kasutamise ajal liimaine 

väljumisava.  

 
 

3. Asetage seade liimitavasse kohta.  
4. Vajutage vookontrollerit, kuni 

soovitud hulk liimainet on väljunud.  
5. Vajutage välja lülitamiseks lühidalt 

ON/OFF nuppu.  
Ühe laadimisega saab seadet kasutada                    
maksimaalselt ca 45 minutit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Joonis 2: Seadme tutvustus 

7 Kasutusmärkused 
Ainult Fixpoint® liimipulgad kindlustavad nõuetekohase funktsioneerimise.  
Liimitavad pinnad peavad olema kuivad, rasvavabad ja puhtad.  
• Paljude materjalide puhul, näiteks alumiinium ja galvaniseeritud metallid, 

on soovitatav liimitavaid pindu karestada.  
• Töötage toatemperatuuril, laske materjalidel soojeneda, nii et liim ei 

kõvastuks liiga kiiresti ning jõuaks korralikult nakkuda.  
• Eemaldage liigne liim peale kõvastumist, ca 2 minuti pärast, ettevaatlikult 

noaga.  
• Paigaldage liim täppide ja triipudena, mitte läbivalt.  
• Lülitage seade välja, kui te seda ei kasuta.  
• Optimaalseks liimimistulemuseks ühendage liimitavad materjalid 

koheselt peale liimi pealekandmist.  

Juhtmessetakerdumise ja kukkumise oht  

• Asetage kaablid ohutul viisil 
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Sisestage liimipulk täielikult, kuni 
sisemise stopperini.  
Vajutage sisselülitamiseks ON/OFF 
nuppu ja hoidke kuni vooluLED süttib 
punaselt. 

Seade soojeneb.  
Seade on töövalmis kui vooluLED süttib  
roheliselt. 

1 Liimimisava 

2 Vaateaken 

3 Liimipulga sisend 

4 Vookontroller 

5 Käepide 

6 LED laadimisindikaator 

7 Voolu LED 

8 Sisse/ välja lüliti 

 



EE Kasutusjuhend 
Akuga liimipüstol 71881 

 

 

8 Tehnilised andmed 
 
 

12 EL nõuetele vastavuse deklaratsioon 
CE märgistusega kinnitab Fixpoint®, Wentronic GmbH registreeritud 
kaubamärk, et toode vastab põhilistele EL standarditele ja direktiividele. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.4: Tehnilised andmed 
 
 

9 Hooldus ja puhastamine 
Seade ei vaja erihooldust. 

 

 
• Oodake täieliku jahtumiseni. 
• Eraldage vooluühendus. 
• Puhastage ainult kuiva, pehme lapiga.  
• Ärge kasutage puhastusvahendeid ega kemikaale. 
• Hoiustage kuivas ja jahedas. 
• Hoiustage eemal laste käeulatusest, kuivas ja tolmuvabas keskkonnas.  
• Kasutage transportimiseks originaalpakendit. 

 
 

 

10 Tootjavastutus 
Tootjal on õigus tootmises olevat seadet muuta ilma sellest eelnevalt 
teavitamata.  

 
• Tutvuge tootja garantiitingimustega.  

 

11 Keskkonnakaitse 
 

Ärge visake kasutatud patareisid ja elektroonikaseadmeid prügikasti, viige 
need vastavatesse kogumispunktidesse.  
 
 

WEEE No: 82898622 

D-34000-1998-0099 

 

Materiaalne kahju 

Artikkel 71881 

Töökeskkond -5 ~ +40 °C, max. 95 % RH 

Akuga liimipüstol 

Konnektorid DC pistik (2.1 x 5.5 mm) 

Sisend 9 V , 0.4 A 

Patarei Li-Ion, 7.2 V, 1300 mAh 

Soojenemisaeg 15 s 

Tööaeg max ~45 min 

Laadimisaeg 3-5 tundi 

Võimsus 25 W 

Mõõdud 155 x 51.4 x 185 mm 

Kaal 0.3 kg 

Vooluallikas 

Konnektorid 
EURO pistik, 
DC pistik 5.5 x 2.1 mm 

Sisend 100-240 V~ 50/60 Hz 0.2 A max 

Väljund 9 V , 0.4 A 

Polaarsus positiivne 

Kaitseklass 2 

Kaablipikkus max 1.5 m 

Mõõdud 59 x 51 x 33 mm 

Kaal 83 g 

Liimipulgad 

Liimi tüüp Polüuretaan (PUR) 

Mõõdud 150 x Ø7.2 mm 

Kaal 68 g 
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