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Úvod CZ

Vážení zákazníci,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce EXTOL PREMIUM zakoupením tohoto nářadí.

Tento výrobek absolvoval zevrubné testy spolehlivosti a kvality, kterým své výrobky podrobujeme. Učinili jsme veškerá 
opatření, aby se k Vám výrobek dostal v dokonalém stavu. Pokud by se i přesto objevila jakákoli závada nebo jste při jeho 
používání narazili na potíže, neváhejte se prosím obrátit na naše zákaznické centrum:

www.extol.cz    info@madalbal.cz
Tel.: +420 577 599 777
Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Datum vydání: 26. 1. 2012

II. Rozsah dodávky
Pistole tavná 1 x
Návod k použití 1 x

I. Technické údaje 
Objednávací číslo 8899002
Napájecí napětí 220-240 V ~50 Hz 
Jmenovitý příkon (zahřátí) 180 W 
Jmenovitý příkon (udržení teploty) 30 W
Průměr tavné tyčinky 11 mm
Lepící teplota 200 °C
Doba rozehřátí 3-5 min
Výkon lepení 26-30 g/min 
Hmotnost bez síť. kabelu cca 0,45 kg
Izolace třída ochrany II 
Lepené materiály papír, dřevo, plasty, keramika,  
 kůže, některé druhy kovů 

Na výrobku je uveden měsíc a rok výroby prostřednictvím sériového čísla na štítku výrobku.  
První čtyři číslice uvádí rok, další dvě číslice uvádí měsíc, pak následuje sériové číslo.

III. Charakteristika
 y Lepící tavná pistole je určena k roztavení a nanášení 
tavného lepidla za účelem rychlého slepení papíru, 
korku, dřeva, kůže, textilie, umělé hmoty, keramiky 
atd. Páčka mechanického posuvu umožňuje citlivé, 
plynulé a přesné dávkování roztaveného lepidla 
na požadované místo. Výrobek není určen pro 
dlouhodobé nepřetržité použití např. ve výrobním 
komerčním provozu.

IV. Odkazy na značky 
a piktogramy

Dvojitá izolace.

Odpovídá příslušným požadavkům EU.

Při používání používejte ochranné brýle.

Před použitím si přečtěte návod 
k použití.

Tabulka 1

V. Zásady použití 
a bezpečnostní pravidla

 • VÝSTRAHA
 y Před použitím si přečtěte celý návod k použití a ponech-
te jej přiložený u výrobku, aby se s ním obsluha mohla 
seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej 
prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. 
Zamezte poškození tohoto návodu. Výrobce nenese 
odpovědnost za škody či zranění vzniklá používáním 
přístroje, které je v rozporu s tímto návodem. Před pou-
žitím přístroje se seznamte se všemi jeho ovládacími 
prvky a součástmi a také se způsobem vypnutí přístroje, 
abyste jej mohli ihned vypnout případě nebezpečné 
situace. Před použitím zkontrolujte pevné upevnění 
všech součástí a zkontrolujte, zda nějaká část přístroje 
jako např. bezpečnostní ochranné prvky nejsou poško-
zeny, či špatně nainstalovány či zda nechybí na svém 
místě. Přístroj s poškozenými nebo chybějícími částmi 
nepoužívejte a zajistěte jeho opravu či náhradu v auto-
rizovaném servisu značky Extol®- viz kapitola Servis 
a údržba nebo webové stránky v úvodu návodu.

 y Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší 
pokud jsou pod dozorem nebo pokud byly poučeny 
o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí 
případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uži-
vatelem nesmějí děti provádět, pokud nejsou starší 8 let 
a pod dozorem. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo 
dosah dětí mladších 8 let.Spotřebič mohou používat 
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními 
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání 
spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným 
nebezpečím.Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

 y  Před každým použitím pistoli, přívodní kabel, vidlici 
a zásuvku zkontrolujte, zda nejsou poškozeny. Nikdy 
pistoli nepoužívejte s poškozeným přívodním kabelem. 
V případě závady pistoli neotvírejte, nepoužívejte 
a zajistěte opravu v autorizovaném servisu značky 
Extol®, viz kapitola Čištění, údržba a servis. 

 y Pistoli nijak neupravujte. Zástrčka napájecího kabelu 
musí lícovat se zásuvkou. Zásuvku určenou pro jiný typ 
zástrčky nijak neupravujte. 

 y Při práci používejte ochranu zraku a je-li to možné, tak 
i vhodné rukavice, neboť může dojít k popálení horkým 
lepidlem nebo o výtokovou trysku lepidla. 

 y Pokud je to možné, při práci s pistolí větrejte. Páry para-
fínu mohou u citlivých osob dráždit oči a dýchací cesty.

 y Pistoli při nahřívání vždy postavte na stojánek. Nikdy 
z bezpečnostních důvodů nepoužívejte pistoli bez nain-
stalovaného stojánku.

 y Zapnutou pistoli nenechávejte bez dozoru. Dbejte na to, 
aby nemohlo dojít k zakopnutí o napájecí kabel a k pádu 
horké pistole, která může způsobit požár či popálení.

 y Nedotýkejte se horkého kovového konce trysky a horké-
ho lepidla vytékajícího z trysky. Při manipulaci s horkou 
tryskou používejte rukavice a uchopte ji za plastovou 
část.

 y Pistoli nepoužívejte v prostředí s nebezpečím požáru 
a výbuchu či v blízkosti vody a velmi vlhkém prostředí. 

 y Zabraňte kontaktu pistole s vodou. Používáte-li pistoli 
ve vlhkém prostředí, připojujte ji přes RCD proudový 
chránič, který musí být před použitím pistole přezkou-
šen. Snížíte tak riziko úrazu el. proudem.

 y Pokud dojde k zasažení pokožky horkým lepidlem, 
nesnažte se lepidlo odstranit, ale postiženou část 
okamžitě vložte do proudu studené vody. V případě 
nutnosti vyhledejte lékařské ošetření.

 y Zabraňte jakémukoliv poškození přívodního kabelu 
(mechanickému i tepelnému).

 y Nikdy pistoli netahejte a nezavěšujte za přívodní kabel. 
Pistoli neodpojujte ze zástrčky taháním za kabel.
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IX. Součásti a ovládací prvky
1) Tryska 

2) Spoušť 

3) Síťový kabel

4) Vypínač 

5) Stojan

3

4

2

5

1

Obr. 2

VI. Práce se zařízením
Tavnou tyčinku vložte zezadu do otvoru v horní části 
pistole. Síťový kabel připojte ke zdroji napětí a přepněte 
spínač na rukojeti (obr. 1) do pozice 1.
Vyčkejte přibližně 5 minut, než tavný mechanismus 
dosáhne provozní teploty! 

Obr 1.

Stiskem spouště vytlačujte roztavenou lepící hmotu z trys-
ky na požadované místo. Tekuté lepidlo naneste v lince 
nebo po kapkách na jeden z lepených povrchů. Obě plochy 
ihned přitiskněte k sobě a přitlačte po dobu 15 sekund. 
Spoj je pevný po 60 sekundách. Nejlepšího výsledku 
dosáhnete, jsou-li oba povrchy čisté a odmaštěné. 
Materiály, které jsou dobrými vodiči tepla (kámen, kov, sklo) 
by se měly před lepením mírně ohřát (např. použitím horké-
ho vzduchu). Dosáhnete tím pevnějšího spoje. Lepidlo vždy 
aplikujte nejprve na materiály, které jsou špatnými vodiči 
tepla.Po skončení práce vytáhněte zástrčku ze zdroje napětí. 
Po vychladnutí lze opatrně odstranit zbytky lepidla z okrajů 
trysky. Nářadí nevyžaduje žádné další zvláštní čištění.

VII. Čištění, údržba, servis

 • UPOZORNĚNÍ
 y Před čištěním a údržbou odpojte lepící pistoli ze zásuv-
ky s el. proudem.

ČIŠTĚNÍ TRYSKY

 y Tryska nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu. Za podmí-
nek správného používání stačí ke zprůchodnění trysky 
vyhřátí pistole s tryskou na provozní teplotu (cca 5 min.). 

 y V případě potřeby očistěte povrch pistole vlhkým 
hadříkem namočeným v roztoku saponátu. Zamezte 
však vniknutí vody do přístroje. K čištění nepoužívejte 
organická rozpouštědla, neboť by došlo by k poškození 
plastového těla pistole.

 y Pokud se objeví jakákoli závada, zajistěte opravu/náhra-
du pistole za bezvadný kus.

 y V případě potřeby záruční opravy se obraťte na 
obchodníka, u kterého jste výrobek zakoupili a který 
zajistí opravu v autorizovaném servisu značky Extol®. 
Pro pozáruční opravu se obraťte přímo na autorizovaný 
servis značky Extol® (servisní místa naleznete na webo-
vých stránkách v úvodu návodu).

 y Pro výměnu poškozených dílů používejte výhradně 
originální díly dodávané výrobcem.

 y Bezplatná záruční oprava se vztahuje pouze na 
výrobní vady výrobku (skryté a vnější) a nevzta-
huje se na opotřebení výrobku v důsledku 
nadměrné zátěže či běžného používání nebo 
na poškození výrobku způsobené nesprávným 
používáním.  

 y V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím ve vzta-
hu kupní smlouvy, který se nepodařilo mezi stranami 
urovnat přímo, má kupující právo obrátit se na obchodní 
inspekci jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitel-
ských sporů. Na webových stránkách obchodní inspekce 
je odkaz na záložku „ADR-mimosoudní řešení sporů“.

Náhradní tavné tyčinky k zakoupení  
v případě potřeby (barva transparentní):

Obj. číslo Specifikace

9901 ∅ 11 x 100 mm, 6 ks

9901A ∅ 11 x 200 mm, balení 1 kg

Tabulka 2

VIII. Likvidace odpadu
Po skončení životnosti výrobku je nutné 
při likvidaci vzniklého odpadu postupo-
vat v souladu s platnou legislativou. 
Výrobek obsahuje elektrické/elektronic-
ké součásti. Neodhazujte do směsného 
odpadu, odevzdejte zpracovateli odpadu 

nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru 
tohoto typu odpadu. Provozní náplně jsou nebezpečným 
odpadem. Nakládejte s nimi v souladu s platnou legislati-
vou a dle pokynů jejich výrobce.
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EU Prohlášení o shodě
Výrobce: Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje,  
že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce,  

stejně jako na trh uvedené provedení, odpovídají příslušným bezpečnostním požadavkům Evropské unie.  
Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.  

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Extol Premium 8899002
Lepící tavná pistole 180 W

byla navržena a vyrobena ve shodě s následujícími normami:

EN 62233:2008; EN 60335-2-45:2002+A1+A2; EN 60335-1:2012+A11+AC1+Z1+Z2;  
EN 55014-1:2006 +A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014;  

EN 61000-3-3:2013; EN 62321:2008

a harmonizačními předpisy:

2014/30 EU; 
2014/35 EU; 
2011/65 EU

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: Zlín 5.5.2016

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce  
(podpis, jméno, funkce): 

Martin Šenkýř
člen představenstva a.s.

X. Záruční lhůta a podmínky
ODPOVĚDNOST ZA VADY (ZÁRUKA)
Uplatnění nároku na bezplatnou záruční opravu se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., přičemž odpovědnost za vady na 
Vámi zakoupený výrobek platí po dobu 2 let od data jeho 
zakoupení- pokud např. na obalu či promomateriálu není 
uvedena delší doba pro nějakou část či celý výrobek.  
Při splnění níže uvedených podmínek, které jsou v souladu 
s tímto zákonem, Vám výrobek bude bezplatně opraven. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést 

(pokud to jeho povaha umožňuje) a vystavit doklad 
o koupi v souladu se zákonem. Všechny údaje v dokla-
du o koupi musí být vypsány nesmazatelným způso-
bem v okamžiku prodeje zboží.

2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a čin-
nosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevy-
hovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není 
důvodem k jeho reklamaci.

3) Při uplatnění nároku na bezplatnou opravu musí být 
zboží předáno s řádným dokladem o koupi.

4) Pro přijetí zboží k reklamaci by mělo být pokud možno 
očištěno a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo 
k poškození (nejlépe v originálním obalu). V zájmu přes-
né diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění 
spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství. 

5) Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
6) Servis dále nenese odpovědnost za zaslané příslušen-

ství, které není součásti základního vybavení výrob-
ku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze 
odstranit z důvodu vady výrobku.

7) Odpovědnost za vady („záruka“) se vztahuje na skryté 
a viditelné vady výrobku. 

8) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně 
autorizovaný servis značky Extol.

9) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou 
dobu odpovědnosti za vady vlastnosti a parametry uvede-
né v technických údajích, při dodržení návodu k použití. 

10) Nárok na bezplatnou opravu zaniká, jestliže:
a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu 

k obsluze.

b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez  
předchozího písemného povolení vydaného firmou 
Madal Bal a.s. nebo autorizovaným servisem značky 
Extol.

c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo 
k jiným účelům, než ke kterým je určen.

d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální 
součásti.

e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotře-
bení došlo vinou nedostatečné údržby.

f) výrobek havaroval, byl poškozen vyšší mocí či 
nedbalostí uživatele.

g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, 
teplotních či chemických vlivů.

h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či 
manipulací s výrobkem.

i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) 
v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.

j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
k) bylo provedeno jakékoliv falšování dokladu o koupi 

či reklamační zprávy.
11) Odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opo-

třebení výrobku nebo na použití výrobku k jiným 
účelům, než ke kterým je určen.

12) Odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení 
výrobku, které je přirozené v důsledku jeho běžného 
používání, např. obroušení brusných kotoučů, nižší kapa-
cita akumulátoru po dlouhodobém používání apod.

13) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, 
která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních 
předpisů.

14) Nelze uplatňovat nárok na bezplatnou opravu vady, na 
kterou již byla prodávajícím poskytnuta sleva. Pokud si 
spotřebitel výrobek svépomocí opraví, pak výrobce ani 
prodávající nenese odpovědnost za případné poškození 
výrobku či újmu na zdraví v důsledku neodborné opra-
vy či použití neoriginálních náhradních dílů. 

15) Na vyměné zboží či jeho část v záruční lhútě neplyne 
nová 2 letá záruka od data výměny, ale 2 letá záruka se 
počítá od data zakoupení původního výrobku. 

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS 

Pro uplatnění práva na záruční opravu zboží se obraťte na obchodníka, u kterého jste zboží zakoupili. 
Pro pozáruční opravu se můžete také obrátit na náš autorizovaný servis.  

Nejbližší servisní místa naleznete na www.extol.cz. V případě dotazů Vám poradíme na servisní lince 222 745 130. 
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Dvojitá izolácia.

Zodpovedá príslušným požiadavkám EÚ.

Pri používaní používajte ochranné 
okuliare.

Pred použitím si prečítajte návod na 
použitie.

Tabuľka 1

V. Zásady použitia 
a bezpečnostné pravidlá

 • VÝSTRAHA
 y Pred použitím si prečítajte celý návod na použitie a pone-
chajte ho priložený pri výrobku, aby sa s ním obsluha 
mohla oboznámiť. Ak výrobok niekomu požičiavate alebo 
predávate, priložte k nemu aj tento návod na použitie. 
Zabráňte poškodeniu tohto návodu. Výrobca nenesie 
zodpovednosť za škody či zranenia vzniknuté používaním 
prístroja, ktoré je v rozpore s týmto návodom. Pred pou-
žitím prístroja sa zoznámte so všetkými ovládacími prv-
kami a súčasťami a tiež so spôsobom vypnutia prístroja, 
aby ste ho mohli v prípade nebezpečnej situácie ihneď 
vypnúť. Pred použitím skontrolujte pevné upevnenie 
všetkých súčastí a skontrolujte, či nejaká časť prístroja, 
ako napr. bezpečnostné ochranné prvky, nie sú poško-
dené alebo zle nainštalované, alebo či nechýbajú na 
svojom mieste. Prístroj s poškodenými alebo chýbajúcimi 
časťami nepoužívajte a zaistite jeho opravu či náhradu 
v autorizovanom servise značky Extol® – pozrite kapitolu 
Servis a údržba alebo webové stránky v úvode návodu.

 y Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, 
ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o používaní 
spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému 
nebezpečenstvu. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom 
nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod 
dohľadom. Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu 
detí mladších ako 8 rokov. Spotrebič môžu používať osoby 
so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schop-
nosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ 
sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča 
bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpe-
čenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

 y  Pred každým použitím pištole skontrolujte prívodný 
kábel, vidlicu a zásuvku, či nie sú poškodené. Nikdy 
pištoľ nepoužívajte s poškodeným prívodným káblom. 
V prípade poruchy pištoľ neotvárajte, nepoužívajte 
a zaistite opravu v autorizovanom servise značky Extol®, 
pozri kapitola Čistenie, údržba a servis. 

 y Pištoľ nijako neupravujte. Zástrčka napájacieho kábla 
musí lícovať so zásuvkou. Zásuvku určenú pre iný typ 
zástrčky nijako neupravujte. 

 y Pri práci používajte ochranu zraku a ak je to možné, aj 
vhodné rukavice, pretože môže dôjsť k popáleniu hor-
úcim lepidlom alebo o výtokovú dýzu lepidla. 

 y Ak to bude možné, pri práci s pištoľou vetrajte. Pary 
parafínu môžu u citlivých osôb dráždiť oči a dýchacie 
cesty.

 y Pištoľ pri nahrievaní postavte vždy na stojan. Nikdy 
z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte pištoľ bez 
nainštalovaného stojančeka.

 y Zapnutú pištoľ nenechávajte bez dozoru. Dbajte na to, 
aby nedošlo k zakopnutiu o napájací kábel a k pádu 
horúcej pištole, ktorá môže spôsobiť požiar alebo 
popálenie.

 y Nedotýkajte sa horúceho kovového konca dýzy a hor-
úceho lepidla vytekajúceho z dýzy. Pri manipulácii 
s horúcou dýzou používajte rukavice a uchopte ju za 
plastovú časť.

 y Pištoľ nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom 
požiaru a výbuchu či v blízkosti vody a vo veľmi vlhkom 
prostredí. 

 y Zabráňte kontaktu pištole s vodou. Ak používate pištoľ 
vo vlhkom prostredí, pripájajte ju cez RCD prúdový chrá-
nič, ktorý musí byť pred použitím pištole odskúšaný. 
Znížite tak riziko úrazu el. prúdom.

 y Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky horúcim lepidlom, 
nesnažte sa lepidlo odstrániť, ale postihnutú časť 
okamžite vložte pod prúd studenej vody. V prípade 
nutnosti vyhľadajte lekárske ošetrenie.

 y Zabráňte akémukoľvek poškodeniu prívodného kábla 
(mechanickému i tepelnému).

 y Nikdy pištoľ neťahajte a nevešajte za prívodný kábel. 
Pištoľ neodpájajte zo zástrčky ťahaním za kábel.

Úvod SK

Vážení zákazníci,
ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke EXTOL PREMIUM zakúpením tohto náradia.

Tento výrobok absolvoval hĺbkové testy spoľahlivosti a kvality, ktorým svoje výrobky podrobujeme. Urobili sme všetky 
opatrenia, aby sa k vám výrobok dostal v dokonalom stave. Pokiaľ by sa aj napriek tomu objavila akákoľvek chyba alebo by 
ste pri jeho používaní narazili na ťažkosti, neváhajte sa, prosím, obrátiť na naše zákaznícke centrum:

www.extol.sk 
Fax: +421 2 212 920 91     Tel.: +421 2 212 920 70
Distribútor pre Slovenskú republiku: Madal Bal s.r.o., Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava
Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Dátum vydania: 26. 1. 2012

II. Rozsah dodávky
Pištoľ tavná 1×
Návod na použitie 1×

I. Technické údaje 
Objednávacie číslo 8899002
Napájacie napätie 220 – 240 V~ 50 Hz 
Menovitý príkon (zahriatie) 180 W 
Menovitý príkon (udržanie teploty) 30 W
Priemer tavnej tyčinky 11 mm
Lepiaca teplota 200 °C
Čas rozohriatia 3 – 5 min.
Výkon lepenia 26 – 30 g/min. 
Hmotnosť bez sieť. kábla cca 0,45 kg
Izolácia trieda ochrany II 
Lepené materiály papier, drevo, plasty, keramika,  
 koža, niektoré druhy kovov 

Na výrobku je uvedený mesiac a rok výroby prostredníctvom sériového čísla na štítku výrobku.  
Prvé štyri číslice uvádzajú rok, ďalšie dve číslice uvádzajú mesiac, potom nasleduje sériové číslo.

III. CHARAKTERISTIKA
 y Lepiaca tavná pištoľ je určená na roztavenie a naná-
šanie tavného lepidla s cieľom rýchleho zlepenia 
papiera, korku, dreva, kože, textílie, umelej hmoty, 
keramiky atď. Páčka mechanického posuvu umož-
ňuje citlivé, plynulé a presné dávkovanie roztave-
ného lepidla na požadované miesto. Výrobok nie je 
určený na dlhodobé nepretržité používanie napr. vo 
výrobnej komerčnej prevádzke.

IV. Odkazy na značky 
a piktogramy
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IX. Súčasti a ovládacie prvky
1) Dýza 

2) Spúšť 

3) Sieťový kábel

4) Vypínač 

5) Stojan

3

4

2

5

1

Obr. 2

VI. Práca so zariadením
Tavnú tyčinku vložte zozadu do otvoru v hornej časti 
pištole. Sieťový kábel pripojte k zdroju napätia a prepnite 
spínač na rukoväti (obr. 1) do pozície 1.
Vyčkajte približne 5 minút, kým tavný mechaniz-
mus dosiahne prevádzkovú teplotu! 

Obr. 1.

Stlačením spúšte vytláčajte roztavenú lepiacu hmotu 
z dýzy na požadované miesto. Tekuté lepidlo naneste 
v linke alebo po kvapkách na jeden z lepených povrchov. 
Obe plochy ihneď pritlačte k sebe a držte stlačené počas 
15 sekúnd. Spoj je pevný po 60 sekundách. Najlepší výsle-
dok dosiahnete, ak sú oba povrchy čisté a odmastené. 
Materiály, ktoré sú dobrými vodičmi tepla (kameň, kov, sklo) 
by sa mali pred lepením mierne ohriať (napr. použitím hor-
úceho vzduchu). Dosiahnete tým pevnejší spoj. Lepidlo vždy 
aplikujte najprv na materiály, ktoré sú zlými vodičmi tepla. Po 
skončení práce vytiahnite zástrčku zo zdroja napätia. Po vy-
chladnutí je možné opatrne odstrániť zvyšky lepidla z okrajov 
dýzy. Náradie nevyžaduje žiadne ďalšie zvláštne čistenie.

VII. Čistenie, údržba, servis

 • UPOZORNENIE
 y Pred čistením a údržbou odpojte lepiacu pištoľ zo 
zásuvky s el. prúdom.

ČISTENIE DÝZY

 y Dýza nepotrebuje žiadnu zvláštnu údržbu. Pri správnom 
používaní stačí na to, aby bola dýza priechodná, nahriať 
pištoľ s dýzou na prevádzkovú teplotu (cca 5 min.). 

 y V prípade potreby očistite povrch pištole vlhkou 
handričkou namočenou v roztoku saponátu. Zabráňte 
vniknutiu vody do prístroja. Na čistenie nepoužívajte 
organické rozpúšťadlá, pretože by došlo k poškodeniu 
plastového tela pištole.

 y Pokiaľ sa objaví akákoľvek porucha, zaistite opravu/
náhradu pištole za bezchybný kus.

 y V prípade potreby záručnej opravy sa obráťte na 
obchodníka, u ktorého ste výrobok zakúpili a ktorý 
zaistí opravu v autorizovanom servise značky Extol®. Pre 
pozáručnú opravu sa obráťte priamo na autorizovaný 
servis značky Extol® (servisné miesta nájdete na webo-
vých stránkach v úvode návodu).

 y • Na výmenu poškodených dielov používajte výhradne 
originálne diely dodávané výrobcom.

 y Bezplatná záručná oprava sa vzťahuje iba na 
výrobné chyby výrobku (skryté a vonkajšie) 
a nevzťahuje sa na opotrebenie výrobku 
v dôsledku nadmernej záťaže či bežného použí-
vania alebo na poškodenie výrobku spôsobené 
nesprávnym používaním.  

 y V prípade sporu medzi kupujúcim a predávajúcim 
vo vzťahu kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarilo medzi 
stranami urovnať priamo, má kupujúci právo obrátiť 
sa na obchodnú inšpekciu ako subjekt mimosúdneho 
riešenia spotrebiteľských sporov. Na webových strán-
kach obchodnej inšpekcie je odkaz na záložku „ADR 
– mimosúdne riešenie sporov“.

Náhradné tavné tyčinky na zakúpenie  
v prípade potreby (farba transparentná):

Obj. číslo Špecifikácia

9901 ∅ 11 × 100 mm, 6 ks

9901A ∅ 11 × 200 mm, balenie 1 kg

Tabuľka 2

VIII. Likvidácia odpadu
Po skončení životnosti výrobku je nutné 
pri likvidácii vzniknutého odpadu 
postupovať v súlade s platnou legislatí-
vou. Výrobok obsahuje elektrické/
elektronické súčasti. Neodhadzujte do 
miešaného odpadu, odovzdajte spraco-

vateľovi odpadu alebo na miesto spätného odberu alebo 
oddeleného zberu tohto typu odpadu. Prevádzkové 
náplne sú nebezpečným odpadom. Zaobchádzajte s nimi 
v súlade s platnou legislatívou a podľa pokynov ich výrob-
cu.
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X. Záručná doba  
a podmienky
ZÁRUČNÁ DOBA

Zodpovednosť za chyby (záruka) na Vami zakúpený výrobok 
platí 2 roky od dátumu zakúpenia podľa zákona. Pri splnení 
nižšie uvedených obchodných podmienok, ktoré sú v súlade 
s týmto zákonom, Vám výrobok bude bezplatne opravený.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1) Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť 
(ak to jeho povaha umožňuje) a vystaviť doklad o zak-
úpení v súlade so zákonom. Všetky údaje v doklade 
o zakúpení musia byť vypísané nezmazateľným spô-
sobom v okamžiku predaja tovaru.

2) Už počas výberu tovaru dôkladne zvážte, aké funkcie 
a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok 
nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, 
nie je dôvodom k jeho reklamácii.

3) Pre uplatnenie nároku na záručnú opravu musí byť 
tovar predaný s patričným dokladom o zakúpení.

4) Pre prijatie tovaru na reklamáciu mal by byť tovar, 
pokiaľ to bude možné, očistený a zabalený tak, aby 
počas prepravy nedošlo k poškodeniu (najlepšie 
v originálnom obale). Z dôvodu presnej diagnostiky 
poruchy a jej dôkladného odstránenia spolu s výrob-
kom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo. 

5) Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený 
prepravcom.

6) Servis tiež nenesie zodpovednosť za zaslané príslu-
šenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia 
výrobku. Výnimku tvoria prípady, keď príslušenstvo 
nie je možné odstrániť z dôvodu poruchy výrobku.

7) Zodpovednosť za poruchy („záruka“) sa vzťahuje na 
skryté a viditeľné poruchy výrobku. 

8) Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne 
autorizovaný servis značky Extol.

9) Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po 
celú dobu zodpovednosti za poruchy vlastnosti 
a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodr-
žaní návodu na použitie. 

10) Nárok na bezplatnú opravu zaniká v prípade, že:
a) výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návo-

du na obsluhu
b) bol prevedený zásah do konštrukcie stroja bez 

predchádzajúceho písomného povolenia vydaného 
firmou Madal Bal a.s. alebo autorizovaným servi-
som značky Extol.

c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo 
na iné účely,než na ktoré bol určený

d) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginál-
nou súčasťou.

e) k poškodeniu výrobku alebo nadmernému opotre-
bovaniu došlo vinou nedostatočnej údržby.

f) výrobok havaroval, bol poškodený vyššou mocou či 
nedbalosťou užívateľa.

g) škody vzniknuté pôsobením vonkajších mechanic-
kých, teplotných či chemických vplyvov.

h) závady boli spôsobené nevhodným skladovaním 
alebo manipuláciou s výrobkom

i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) 
v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.

j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
k) bolo prevedené falšovanie dokladu o zakúpení 

alebo reklamačnej správy.
11) Zodpovednosť za poruchy sa nevzťahuje na bežné 

opotrebenie výrobku alebo na použitie výrobku na iné 
účely než na tie, na ktoré je určený.

12) Zodpovednosť za poruchy sa nevzťahuje na opotrebova-
nie výrobku,ktoré je prirodzené z dôvodu jeho bežného 
používania, napr. obrúsenie brúsnych kotúčov, nižšia 
kapacita akumulátora po dlhodobom používaní atď.

13) Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúce-
ho, ktoré sa k zakúpeniu veci viažu podľa zvláštnych 
právnych predpisov.

14) Nie je možné uplatňovať nárok na bezplatnú opravu 
poruchy, na ktorú už bola predávajúcim poskytnutá 
zľava. Pokiaľ spotrebiteľ výrobok svojpomocne opraví, 
potom výrobca ani predávajúci nenesie zodpovednosť 
za prípadné poškodenie výrobku alebo zdravotné 
problémy z dôvodu neodbornej opravy alebo použitia 
neoriginálnych náhradných dielov. 

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS 
Pre uplatnenie práva na záručnú opravu tovaru sa obráťte na obchodníka, u ktorého ste tovar zakúpili. 

Pre opravu po uplynutí záruky sa tiež môžete obrátiť na náš autorizovaný servis. 
Najbližšie servisné miesta nájdete na www.extol.sk. V prípade, že budete potrebovať ďalšie informácie,  
poradíme Vám na: Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70 E-mail: servis@madalbal.sk

EÚ Vyhlásenie o zhode
Výrobca: Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje,  
že následne označené zariadenia na základe svojej koncepcie a konštrukcie,  

rovnako ako na trh uvedené vyhotovenia,  
zodpovedajú príslušným bezpečnostným požiadavkám Európskej únie.  

Pri nami neodsúhlasených zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.  
Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Extol Premium 8899002
Lepiaca tavná pištoľ 180 W

bola navrhnutá a vyrobená v súlade s nasledujúcimi normami:

EN 62233:2008; EN 60335-2-45:2002+A1+A2; EN 60335-1:2012+A11+AC1+Z1+Z2;  
EN 55014-1:2006 +A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014;  

EN 61000-3-3:2013; EN 62321:2008

a harmonizačnými predpismi:

2014/30 EÚ; 
2014/35 EÚ; 
2011/65 EÚ

Miesto a dátum vydania EÚ vyhlásenia o zhode: Zlín, 5. 5. 2016

Osoba oprávnená vypracovaním EÚ vyhlásenia o zhode v mene výrobcu 
(podpis, meno, funkcia): 

Martin Šenkýř
člen predstavenstva a.s.
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Bevezető HU

Tisztelt Vevő!
Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta az EXTOL PREMIUM márka termékét!

A terméket megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatoknak vetettük alá. Mindent megtettünk annak érdekében, 
hogy a termék tökéletes állapotban kerüljön Önhöz. Amennyiben ennek ellenére bármilyen hibát, hiányosságot vagy 
sérülést észlel a készülék használatba vétele során, akkor forduljon a vevőszolgálatunkhoz:

www.extol.hu       Fax: (1) 297-1270       Tel: (1) 297-1277
Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlin Cseh Köztársaság
Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1173 Budapest, Régivám köz 2. (Magyarország)
Kiadás dátuma: 2012. 1. 26

II. Szállítási terjedelem
Olvasztópisztoly 1 db
Használati útmutató 1 db

I. Műszaki adatok 
Rendelési szám 8899002
Tápfeszültség 220-240 V, 50 Hz 
Névleges teljesítményfelvétel (felmelegítés) 180 W 
Névleges teljesítményfelvétel (melegen tartás) 30 W
Ragasztórúd átmérő 11 mm
Ragasztási hőmérséklet 200 °C
Felmelegítési idő 3-5 perc
Ragasztási teljesítmény 26-30 g/perc 
Tömeg (kábel nélkül) kb. 0,45 kg
Szigetelés II. érintésvédelmi osztály 
Ragasztható anyagok papír, fa, műanyagok, kerá- 
 miák, bőr, bizonyos fémek 

A termékcímkén található gyártási szám tartalmazza a termék gyártásának az évét és hónapját.  
Az első négy szám a gyártás éve, a következő két szám a gyártás hónapja, amit a gyártási sorszám követ.

III. Jellemzők
 y A ragasztó-olvasztó pisztoly segítségével gyorsan 
lehet papírt, parafát, fát bőrt, szövetet, műanyagot, 
kerámiát stb. megragasztani. A mechanikus adago-
ló karral finoman, folyamatosan és pontosan lehet 
adagolni a megolvasztott ragasztót a ragasztás 
helyére. A készülék hosszan tartó és folyamatos 
munkákhoz, pl. iparban vagy kereskedelmi tevéke-
nységekhez nem használható.

IV. Jelek és piktogramok

Kettős szigetelés.

Megfelel az EU idevonatkozó 
előírásainak.

A készülék használata közben használjon 
védőszemüveget.

A használatba vétel előtt olvassa el 
a használati útmutatót.

1. táblázat

V. Használati alapelvek és 
biztonsági előírások

 • FIGYELMEZTETÉS!
 y A termék használatba vétele előtt a jelen útmutatót 
olvassa el, és azt a termék közelében tárolja, hogy más 
felhasználók is el tudják olvasni. Amennyiben a termé-
ket eladja vagy kölcsönadja, akkor a termékkel együtt 
a jelen használati útmutatót is adja át. A használati 
útmutatót védje meg a sérülésektől. A gyártó nem vállal 
felelősséget a termék rendeltetésétől vagy a használati 
útmutatótól eltérő használata miatt bekövetkező káro-
kért. A készülék első bekapcsolása előtt ismerkedjen 
meg alaposan a működtető elemek és a tartozékok 
használatával, a készülék gyors kikapcsolásával (veszély 
esetén). A használatba vétel előtt mindig ellenőrizze le 
a készülék és tartozékai, valamint a védő és biztonsági 
elemek sérülésmentességét, a készülék helyes össze-
szerelését. Amennyiben sérülést vagy hiányt észlel, 
akkor a készüléket ne kapcsolja be. A készüléket Extol® 
márkaszervizben javítassa meg, illetve itt vásárolhat 
a készülékhez pótalkatrészeket (lásd a karbantartás és 
szerviz fejezetben, továbbá a weblapunkon).

 y A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek csak a készülék 
használati utasítását ismerő és a készülék használatáért 
felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használha-
tják. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy 
felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati 
vezetékét tartsa távol a 8 év alatti gyerekektől. A készüléket 
és tartozékait idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, 
illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló kés-
zülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező 
személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és 
a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felü-

gyelete mellett használhatják. A készülék nem játék, azzal 
gyerekek nem játszhatnak.

 y  Minden használatba vétel előtt ellenőrizze le a pisztoly, 
a hálózati vezeték, a csatlakozódugó és a fali aljzat 
sérülésmentességét. Amennyiben a hálózati vezeték 
megsérült, akkor a pisztolyt ne használja. Amennyiben 
a pisztoly meghibásodik, akkor forduljon az Extol® 
márkaszervizhez (lásd a Tisztítás, karbantartás, szerviz 
fejezetben leírtakat). 

 y A pisztolyt ne alakítsa át. A készülék csatlakozó dugóját 
ütközésig nyomja a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódu-
gót más típusú dugaszolóaljzathoz csatlakoztatni tilos. 

 yMunka közben viseljen védőszemüveget és ha lehet, akkor 
megfelelő védőkesztyűt is. A kinyomott forró ragasztó, 
vagy az adagoló csőr megérintése égési sérülést okozhat. 

 y Ha lehetséges, akkor a munka közben biztosítsa a helyi-
ség szellőztetését. A paraffin gőzei arra hajlamos egyé-
nek esetében szem és légút irritációt okozhat.

 y A pisztolyt felfűtés közben az állványra állítsa fel. Biztonsági 
okokból a pisztolyt ne használja az állvány nélkül.

 y A bekapcsolt ragasztópisztolyt ne hagyja felügyelet 
nélkül. A készülék hálózati vezetékét úgy helyezze le, 
hogy abban senki se akadjon el. A forró pisztoly leesése 
tüzet vagy égési sérülést okozhat.

 y Ne érintse meg a fúvóka forró fém végét és a fúvókából 
kifolyó ragasztót. A fúvókát csak kesztyűben érintse 
meg, és a műanyag részénél fogja meg.

 y A pisztolyt ne használja nedves és vizes helyen, illetve 
gyúlékony vagy robbanékony anyagok közelében. 

 y A pisztolyt védje meg a víztől. Amennyiben a pisztolyt 
nedves környezetben kell használnia, akkor azt csak olyan 
fali aljzathoz csatlakoztassa, amely áram-védőkapcsolóval 
(RCD) védett. Az áram-védőkapcsoló működését a használat 
előtt próbálja ki. Ezzel csökkentheti az áramütés veszélyét.

 y Amennyiben a forró ragasztó a bőrére kerül, akkor azt 
ne próbálja meg azonnal eltávolítani, hanem a ragas-
ztóra azonnal engedjen hideg vizet. Szükség esetén 
forduljon orvoshoz.

 y A hálózati vezetéket óvja a hő okozta és a mechanikus 
sérülésektől.

 y A pisztolyt ne húzza és ne emelje meg a vezetéknél 
fogva. A csatlakozódugót a vezetéknél fogva ne húzza 
ki a konnektorból.
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VI. A készülék használata
A pisztoly felső részén található furatba dugja be a ragas-
ztórudat. A hálózati csatlakozódugót dugja fali aljzatba és 
a fogantyún található kapcsolót kapcsolja „1” állásba (1. 
ábra).
Várjon 5 percet, amíg a készülék eléri az üzemi 
hőmérsékletet! 

1. ábra

A ravasz nyomogatásával adagolja a megolvadt ragasztót 
a ragasztani kívánt helyre. A megolvasztott ragasztót vonal-
ban vagy cseppenként hordja fel a ragasztandó felületre. 
A ragasztandó tárgyakat azonnal nyomja egymáshoz, és 
tartsa így 15 másodpercig. A ragasztó 60 másodperc alatt 
köt meg. A ragasztás jobb minőségű lesz, ha a ragasztandó 
felületeket alaposan megtisztítja és zsírtalanítja. 
A jó hővezető anyagokat (kő, fémek, üveg stb.) a ragasztás 
előtt kissé melegítse fel (pl. hőlégfúvó pisztollyal). Így 
jobb lesz a ragasztás minősége. A ragasztót lehetőleg arra 
a felületre (tárgyra) hordja fel, amelyik rosszabb hővezető. 
Használat után a kapcsolót kapcsolja le, és a csatlakozódugót 
húzza ki a fali aljzatból. A készülék lehűlése után a fúvóka 
környékéről távolítsa el a ragasztó maradványokat. A kés-
zülék nem igényel különösebb karbantartást és tisztítást.

VII. Tisztítás, karbantar-
tás, szerviz

 • FIGYELMEZTETÉS!
 y A tisztítás és karbantartás megkezdése előtt húzza ki 
a ragasztó pisztoly vezetékét a fali aljzatból.

A FÚVÓKA TISZTÍTÁSA

 y Az adagoló csőr nem igényel különösebb karbantartást. 
Megfelelő használat esetén az adagoló csőr tisztításá-
hoz csak fel kell melegíteni a pisztolyt az üzemi hőmér-
sékletre (kb. 5 perc). 

 y Ha szükséges, akkor a készüléket mosogatószeres vízbe 
mártott és jól kicsavart ruhával törölje meg. Ügyeljen 
arra, hogy a víz ne kerüljön a készülékbe. A tisztításhoz 
szerves oldószert használni tilos, mert sérülést okozhat 
a pisztoly műanyag házán.

 y Bármilyen sérülés vagy hiba esetén a pisztolyt márkas-
zervizben javítassa meg, illetve itt vásárolhat pótalka-
trészeket is.

 y Ha a termék a garancia ideje alatt meghibásodik, akkor 
forduljon az eladó üzlethez, amely a javítást az Extol® már-
kaszerviznél rendeli meg. A termék garancia utáni javításait 
az Extol® márkaszervizeknél rendelje meg. A szervizek jegy-
zékét a honlapunkon találja meg (lásd az útmutató elején).

 y A sérült alkatrészeket kizárólag csak eredeti alkatrésze-
kkel szabad helyettesíteni.

 y A garancia csak a rejtett (belső vagy külső) 
anyaghibákra és gyártási hibákra vonatkozik, 
a használat vagy a termék nem rendeltetésszerű 
használatából, túlterheléséből vagy sérüléséből 
eredő kopásokra és elhasználódásokra, vagy 
meghibásodásokra nem.  

 y Amennyiben az eladó és a vevő kapcsolatában jelentkező 
vitát a felek nem tudják egymás között békés úton elrende-
zni, akkor a vevőnek joga van arra, hogy a Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőséghez forduljon. Ez a szervezet foglalkozik 
a fogyasztóvédelmi ügyekkel. További információkat 
a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség honlapján talál.

Külön megvásárolható olvasztórúd (transzparens)

Rendelési szám Specifikáció

9901 ∅ 11 × 100 mm, 6 db

9901A ∅ 11 × 200 mm, 1 kg-os csomagolás

2. táblázat

VIII. Hulladék  
megsemmisítés

A termék élettartamának a lejárata 
után, a keletkező hulladék megsemmisí-
tése során, az érvényes rendelkezésekkel 
összhangban kell eljárni. A készülék 
elektronikus/elektromos alkatrészeket 
tartalmaz. A készüléket háztartási 

hulladékok közé kidobni tilos! A készüléket az elektromos 
és elektronikus hulladékok újrafeldolgozását előkészítő 
hulladékgyűjtő helyre adja le. A töltet nem veszélyes 

hulladék. A töltetet a gyártó utasításai szerint kezelje és 
semmisítse meg.

IX. A készülék részei és működtető elemei
1) Fúvóka 

2) Ravasz 

3) Hálózati vezeték

4) Kapcsoló 

5) Állvány

X. Garancia és garanciális feltételek
GARANCIÁLIS IDŐ

A mindenkori érvényes, vonatkozó jogszabályok, törvény-
ek rendelkezéseivel összhangban a Madal Bal Kft. az Ön 
által megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett 
garanciaidőt ad. A termék javítását a Madal Bal Kft.-vel 
szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális 
időszakban díjmentesen végzi el.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS 
IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, 
a javítás ügymenetével kapcsolatos információk 
a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, 
illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának 
helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 
ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendel-
kezésére.

3

4

2

5

1

2. ábra
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EU Megfelelőségi nyilatkozat
Gyártó: Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • Cégszám: 49433717

kijelenti,  
hogy az alábbi jelölésű, saját tervezésű és gyártású berendezések,  

illetve az ezen alapuló egyéb kivitelek, megfelelnek az Európai Unió idevonatkozó biztonsági előírásainak.  
Az általunk jóvá nem hagyott változtatások esetén a fenti nyilatkozatunk érvényét veszti.  

A jelen nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

Extol Premium 8899002
Ragasztóolvasztó pisztoly 180 W

tervezését és gyártását az alábbi szabványok alapján végeztük:

EN 62233:2008; EN 60335-2-45:2002+A1+A2; EN 60335-1:2012+A11+AC1+Z1+Z2;  
EN 55014-1:2006 +A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014;  

EN 61000-3-3:2013; EN 62321:2008

figyelembe véve az alábbi előírásokat:

2014/30/EU; 
2014/35/EU; 
2011/65/EU

Az EU megfelelőségi nyilatkozat kiadásának a helye és dátuma: Zlín, 2016.05.05.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat kidolgozásért felelős személy 
(aláírása, neve, beosztása): 

Martin Šenkýř
Igazgatótanácsi tag

Einleitung DE

Sehr geehrte Kunden,
wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, dass Sie der Marke EXTOL PREMIUM durch den Kauf dieses Produktes geschenkt haben.

Dieses Produkt bestand eingehende Zuverlässigkeits- und Qualitätsprüfungen, denen wir unsere Erzeugnisse unterzie-
hen. Wir haben sämtliche Maßnahmen getroffen, damit Sie ein einwandfreies Produkt erhalten. Sollte jedoch trotz dieser 
Maßnahmen irgendein Fehler auftreten oder falls Sie bei der Anwendung auf Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte an 
unseren Kundendienst unter:

www.extol.eu  servis@madalbal.cz
Hersteller: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Tschechische Republik
Herausgegeben am: 26. 1. 2012

II. Lieferumfang
Heißklebepistole 1 x
Bedienungsanleitung 1 x

I. Technische Daten 
Bestellnummer 8899002
Speisungsspannung 220-240 V ~50 Hz 
Nennaufnahmeleistung (Aufwärmung) 180 W 
Nennaufnahmeleistung (Temperaturerhaltung) 30 W
Klebepatronendurchmesser 11 mm
Klebetemperatur 200 °C
Anwärmezeit  3-60 Min.
Klebeleistung 26-30 g/min 
Gewicht ohne Netzkabel ca. 0,45 kg
Isolierung  Schutzklasse II. 
Geklebte Stoffe Papier, Holz, Kunststoffe,  
 Keramik, Leder,  
 einige Metallsorten 

Auf dem Produkt sind in Form einer Seriennummer auf dem Typenschild das Produktionsjahr und -monat angeführt.  
Die ersten vier Zahlen geben das Jahr, die weiteren zwei den Monat an, und dann folgt die Seriennummer.

III. Charakteristik
 y Die Heißklebepistole ist zum Schmelzen und 
Auftragen des Schmelzklebstoffes zum schnellen 
Kleben von Papier, Kork, Holz, Leder, Textilien, 
Kunststoffen, Keramik usw. bestimmt.  Der Hebel 
für den mechanischen Vorschub ermöglicht ein 
gefühlvolles, stufenloses und präzises Dosieren 
vom geschmolzenen Leim am gewünschten 
Einsatzort. Das Produkt ist nicht für einen lan-
gzeitigen, ununterbrochenen Einsatz z. B. im 
Produktionsgewerbebereich bestimmt.

IV. Typenschildverweise 
und Piktogramme
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 y Verhindern Sie den Kontakt der Pistole mit Wasser. 
Falls Sie die Pistole in feuchter Umgebung benutzen, ist 
diese über einen Stromschutzschalter anzuschließen, 
der vor der Benutzung der Pistole überprüft sein muss. 
Somit verringern Sie die Gefahr eines Stromschlags.

 y Kommt es zum Kontakt der Haut mit heißem Leim, versu-
chen Sie nicht, den Leim zu beseitigen, sondern spülen Sie 
die betroffene Körperstelle mit einem kalten Wasserstrahl 
ab. Im Bedarfsfall ist ärztliche Hilfe aufzusuchen.

 y Verhindern Sie jegliche Beschädigung des Netzkabels 
(mechanisch und thermisch).

 y Ziehen Sie nie die Pistole am Netzkabel und hängen Sie 
diese auch nicht am Netzkabel auf. Trennen Sie nie die 
Pistole vom Stromnetz durch Ziehen am Netzkabel.

VI. Arbeit mit dem Gerät
Schieben Sie Klebestift von hinten in die Öffnung im 
oberen Teil der Pistole. Verbinden Sie das Netzkabel mit 
der Stromsteckdose und schalten Sie den Schalter am Griff 
(Abb. 1) in die Position 1 um.
Warten Sie ungefähr 5 Minuten, bis der Schmelz- 
mechanismus seine Betriebstemperatur erreicht hat! 

Abb. 1.

Durch Drücken des Abzugs drücken Sie den geschmol-
zenen Klebstoff aus der Düse an die gewünschte Stelle 
heraus. Tragen Sie den flüssigen Klebstoff in einer Linie 
oder einzelnen Tropfen auf eine der zu klebenden Flächen 
auf. Drücken Sie beide Flächen sofort aneinander und 
halten Sie sie für die Dauer von 15 Sekunden gedrückt. Die 
Verbindung ist nach 60 Sekunden fest. Das beste Ergebnis 
erzielen Sie, wenn beide Flächen sauber und fettfrei sind. 
Werkstoffe, die gut Wärme leiten (Stein, Metall, Glas) sollte 
man vor dem Kleben leicht anwärmen (z. B. mit Hilfe von 
Heißluft). Somit erreichen Sie eine mehr feste Verbindung. 
Tragen Sie den Klebstoff zuerst immer auf Materialien 
auf, die schlechte Wärmeleiter sind. Nach Fertigstellung 

der Arbeiten ist der Netzstecker aus der Stromsteckdose 
zu ziehen. Nach dem Abkühlen können die Klebstoffreste 
von den Düsenrändern vorsichtig entfernt werden. Das 
Werkzeug erfordert keine besondere Reinigung.

VII. Reinigung, 
Instandhaltung, Service

 • HINWEIS
 y Trennen Sie vor dem Reinigen und Instandhaltung die 
Pistole vom Stromnetz.

DÜSENREINIGUNG

 y Die Düse erfordert keine besondere Wartung. 
Bei ordnungsgemäßer Anwendung reicht zum 
Wiederherstellen der Düsendurchgängigkeit 
das Anwärmen der Pistole mit der Düse auf die 
Betriebstemperatur (ca. 5 Min.). 

 y Im Bedarfsfalle reinigen Sie die Pistolenoberfläche 
mit einem durch Reininungsmittellösung befeuch-
teten Lappen. Verhindern Sie jedoch das Eindringen 
von Wasser in das Gerät. Benutzen Sie zur Reinigung 
keine organischen Lösemittel, sonst wird das 
Kunststoffgehäuse der Pistole beschädigt.

 yWenn irgendeine Störung auftritt, muss eine Reparatur/
Ersatz der Pistole duch ein neues Gerät sichergestellt werden.

 y Zwecks einer Garantiereparatur wenden Sie sich 
an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft 
haben, der eine Reparatur in einer autorisierten 
Servicewerkstatt der Marke Extol® sicherstellt. Im Falle 
einer Nachgarantiereparatur wenden Sie sich direkt an 
eine autorisierte Servicewerkstatt der Marke Extol® (die 
Servicestellen finden Sie unter der in der Einleitung die-
ser Gebrauchsanweisung angeführten Internetadresse).

 y Beim Austausch von kaputten Teilen benutzen 
Sie ausschließlich die vom Hersteller gelieferten 
Originalersatzteile.

 y Eine kostenlose Garantiereparatur bezieht sich 
lediglich auf Produktionsmängel des Produktes 
(versteckte und offensichtliche) und nicht auf 
den Verschleiß des Produktes infolge einer 
übermäßigen Beanspruchung oder geläufiger 
Nutzung oder auf Beschädigungen des Produktes 
durch unsachgemäße Anwendung.  

Doppelte Isolierung.

Entspricht den einschlägigen 
Anforderungen der EU.

Benutzen Sie bei der Arbeit eine 
Schutzbrille.

Lesen Sie vor der Benutzung des Gerätes 
die Gebrauchsanleitung.

Tabelle 1

V. Nutzungsgrundsätze 
und Sicherheitsregeln

 • WARNUNG
 y Vor dem Gebrauch lesen Sie die komplette 
Bedienungsanleitung und halten Sie diese in der 
Nähe des Gerätes, damit sich der Bediener mit 
ihr vertraut machen kann. Falls Sie das Produkt 
jemandem ausleihen oder verkaufen, legen Sie 
stets diese Gebrauchsanleitung bei. Verhindern Sie 
die Beschädigung dieser Gebrauchsanleitung. Der 
Hersteller trägt keine Verantwortung für Schäden 
infolge vom Gebrauch des Gerätes im Widerspruch 
zu dieser Bedienungsanleitung. Machen Sie sich 
vor dem Gebrauch des Geräts mit allen seinen 
Bedienungselementen und Bestandteilen und auch mit 
dem Ausschalten des Gerätes vertraut, um es im Falle 
einer gefährlichen Situation sofort ausschalten zu kön-
nen. Überprüfen Sie vor Gebrauch, ob alle Bestandteile 
fest angezogen sind und ob nicht ein Teil des Gerätes, 
wie z. B. die Sicherheitselemente, beschädigt bzw. 
falsch installiert sind, oder ob sie nicht am jeweiligen 
Ort fehlen. Ein Gerät mit beschädigten oder fehlenden 
Teilen darf nicht benutzt und muss in einer autorisier-
ten Werkstatt der Marke Extol® repariert werden - siehe 
Kapitel Instandhaltung und Service oder Webseiten am 
Anfang der Bedienungsanleitung.

 y Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von über 
8 Jahren benutzt werden, wenn sie unter Aufsicht 
arbeiten oder wenn sie in die Benutzung des Gerätes 
auf sichere Weise eingewiesen wurden und etwaige 
Gefahren verstehen. Die vom Anwender durchzu-
führende Reinigung und Instandhaltung dürfen Kinder 
nicht vornehmen, wenn sie nicht älter als 8 Jahre 

sind und ohne Aufsicht arbeiten. Halten Sie das Gerät 
fern von Kindern unter 8 Jahre. Das Gerät darf von 
Personen mit geminderten physischen, sinnlichen oder 
psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen 
und Kenntnissen benutzt werden, nur wenn diese 
unter Aufsicht arbeiten oder auf sichere Weise mit 
dem Umgang vertraut gemacht wurden und etwaige 
Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht 
spielen.

 y  Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung die Pistole, 
das Netzkabel, den Stecker und die Steckdose auf 
Beschädigungen. Benutzen Sie nie eine Pistole mit 
beschädigtem Netzkabel. Im Falle einer Störung darf 
die Pistole nicht geöffnet und benutzt werden, und 
sie muss in einer autorisierten Werkstatt der Marke 
Extol® repariert werden, siehe Kapitel Reinigung, 
Instandhaltung und Service. 

 y Die Pistole darf auf keine Weise modifiziert werden. Der 
Stecker des Netzkabels muss in die Steckdose passen. 
Eine für einen anderen Steckertyp bestimmte Steckdose 
darf nicht modifiziert werden. 

 y Bei der Arbeit ist Augenschutz zu tragen, und - falls 
möglich - auch geeignete Arbeitshandschuhe, 
damit Verbrennungen durch heißen Leim oder die 
Pistolendüse verhindert werden. 

 y Falls möglich, sorgen Sie bei der Arbeit mit der Pistole 
für gute Lüftung. Die Paraffindämpfe können bei 
empfindlichen Personen die Augen und Atemwege 
reizen.

 y Beim Anwärmen stets die Pistole in den Ständer stellen. 
Aus Sicherheitsgründen darf die Pistole nie ohne den 
befestigten Ständer benutzt werden.

 y Eingeschaltete Pistole nie ohne Aufsicht lassen. 
Achten Sie darauf, dass niemand über das Netzkabel 
stolpern kann, damit ein Fall der Pistole  verhin-
dert wird, denn dadurch kann es zum Brand oder 
Verbrennungsverletzungen kommen.

 y Berühren Sie nicht das heiße Düsenende und den 
heißen, aus der Pistole austretenden Leim. Bei der 
Handhabung der heißen Düse Handschuhe tragen und 
diese am Kunststoffteil anfassen.

 y Benutzen Sie die Pistole nicht in Bereichen mit erhöhter 
Brand- und Explosionsgefahr oder in der Nähe von 
Wasser und in sehr feuchter Umgebung. 
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 y Im Falle eines Streits zwischen dem Käufer und 
Verkäufer auf Grund des Kaufvertrags, der nicht 
direkt unter den Vertragspartnern geschlichtet 
werden konnte, hat der Käufer das Recht, sich an die 
Handelsinspektion als Subjekt für außergerichtliche 
Auseinandersetzung von Verbraucherstreitigkeiten zu 
wenden. Auf den Webseiten der Handelsinspektion 
befindet sich der Link zum Verzeichnis „ADR-
außergerichtliche Auseinandersetzung von 
Streitigkeiten “.

Ersatz-Klebestifte zum Kauf  
für den Bedarfsfall (Farbe transparent):

Best.-Nr. Spezifikation

9901 ∅ 11 x 100 mm, 6 St.

9901A ∅ 11 x 200 mm, Packung 1 kg

Tabelle 2

VIII. Abfallentsorgung
Nach dem Ablauf der Lebensdauer des 
Produktes muss bei der Entsorgung des 
entstandenen Abfalls nach der gültigen 
Gesetzgebung vorgegangen werden. Das 
Produkt enthält elektrische/elektronische 
Bestandteile. Werfen Sie das Produkt 

nicht in den Hausmüll, sondern liefern Sie es beim 
Abfallentsorger oder an entsprechenden Sammelstellen für 
separierten Abfall je nach Typ ab. Die Betriebsflüssigkeiten 
stellen gefährlichen Abfall dar. Behandeln Sie die diese 
Flüssigkeiten in Übereinstimmung mit gültiger 
Gesetzgebung und  nach den Herstellerangaben.

IX. Bestandteile und 
Bedienungselemente
1) Düse 

2) Abzug 

3) Netzkabel

4) Ein-/Aus-Schalter 

5) Ständer

3

4

2

5

1

Abb. 2

EU-Konformitätserklärung
Hersteller: Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • Ident.-Nr.: 49433717

erklärt,  
dass die nachstehend bezeichneten Anlagen auf Grund ihres Konzeptes und Konstruktion,  

sowie die auf den Markt eingeführten Ausführungen,  
den einschlägigen Sicherheitsanforderungen der Europäischen Gemeinschaft entsprechen.  

Bei den mit uns nicht abgestimmten Veränderungen am Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.  
Diese Erklärung wird auf ausschließliche Verantwortung des Herstellers herausgegeben.

Extol Premium 8899002
Heißklebepistole 180 W

wurde in Übereinstimmung mit folgenden Normen:

EN 622332008:-45+A11+AC1:2014; EN 60335-12012:2003+A1+A2; EN 55014-1:2006 +A1:2009+A2:2011;  
EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 62321:2008

und harmonisierenden Vorschriften entworfen und hergestellt:

2014/30 EU; 
2014/35 EU; 
2011/65 EU

Ort und Datum der Herausgabe der Konformitätserklärung: Zlín 05.05.2016

Person, die zur Erstellung der EU Konformitätserklärung im Namen des Herstellers  
berechtigt ist (Unterschrift, Name, Funktion): 

Martin Šenkýř
Vorstandsmitglied der AG


