
Zakres dostawy /  
części urządzenia

1 10 wkładów ze złotym brokatem
2 10 wkładów ze srebrnym brokatem
3 36 przezroczystych wkładów

Informacje ogólne

Czytanie 
i przechowywanie 
instrukcji użycia

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi 
nieodłączny element wkładów 
klejowych. Zawiera ona istotne 
informacje na temat stosowania  
i obchodzenia się z produktem.  
Dla lepszego zrozumienia w dalszej 
części tekstu „wkłady klejowe” będą 
nazywane „wkładami”. Przed  
użyciem wkładów uważnie  
przeczytać instrukcję obsługi, 
w szczególności uwagi dotyczące 
bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie 
zapisów niniejszej instrukcji może 
prowadzić do ciężkich  
obrażeń lub uszkodzenia wkładów. 
Podstawę instrukcji obsługi  
stanowią normy i regulacje 
obowiązujące na terenie Unii 
Europejskiej. Użytkując za granicą 
przestrzegać przepisów i ustaw 

obowiązujących w danym kraju. 
Instrukcję zachować do  
późniejszego wykorzystania. 
Wkłady wolno przekazywać 
osobom trzecim wyłącznie wraz 
z niniejszą instrukcją.
Niniejsza instrukcja jest dostępna 
również w internecie pod adresem 
www.wachsmuth-krogmann.com

Symbole i hasła 
ostrzegawcze

W treści niniejszej instrukcji  
użycia i na opakowaniu użyto  
następujących symboli i haseł 
ostrzegawczych.

OSTRZEŻENIE!

To hasło ostrzegawcze wskazuje 
na zagrożenie o średnim stopniu 
ryzyka, które może prowadzić do 
śmierci lub ciężkich obrażeń, jeśli 
się go nie uniknie.

INFORMACJA!

To hasło ostrzegawcze wskazuje  
na potencjalne straty materialne.
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Bezpieczeństwo
Zastosowanie zgodne 
z przeznaczeniem

Wkłady są przeznaczone 
wyłącznie do stosowania 
w modelach KV-JQ101-G  
i KV-JQ101-P oraz  
pistoletach do klejenia 
na gorąco, w których 
używa się wkładów  
klejowych o średnicy  
7 mm. Do klejenia  
materiałów, takich jak 
papier, drewno, karton, 
plastik, skóra, ceramika, 
szkło, tekstylia itd. Są one 
przeznaczone wyłącznie 
do użytku prywatnego 
i nie nadają się do  
zastosowań  
komercyjnych.

Wkładów używać  
wyłącznie w sposób  
opisany w niniejszej 
instrukcji. Każde inne 
zastosowanie  
jest niezgodne  
z przeznaczeniem 
i może prowadzić do 
szkód materialnych oraz 
szkód na zdrowiu lub 
życiu. Wkłady nie służą 
do zabawy. Producent 
i sprzedawca  
nie ponoszą  
odpowiedzialności  
za szkody stanowiące 
następstwo użycia  
nieprawidłowego  
i niezgodnego  
z przeznaczeniem.
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Uwagi dotyczące 
bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!

 Opakowanie, folie 
ochronne i małe 
elementy przeznaczone 
do nakładania kleju 
przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci, 
niebezpieczeństwo 
uduszenia.

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo 
oparzeń! 

Podczas nakładania klej 
mocno się nagrzewa, 
a po nałożeniu nie  
stygnie błyskawicznie.
Bezpośrednio po  
nałożeniu unikać  
kontaktu kleju ze skórą 
oraz oczami. Podczas 
pracy nosić okulary 
ochronne, rękawice 
ochronne i inne rodzaje 
odzieży ochronnej. 
W razie oparzeń lub 
kontaktu gorącego kleju 
z oczami, miejsce  
oparzenia lub miejsce, 
które miało kontakt 
z gorącym klejem  
spłukiwać zimną wodą 
przez przynajmniej  
15 minut.  
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INSTRUKCJA OSŁUGI
Zestaw wkładów klejowych

Wyprodukowano w Chinach
Importer:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Niemcy



Nie podejmować prób 
samodzielnego  
usuwania stopionego 
kleju, skontaktować się 
z lekarzem. 
Oparzoną skórę osłonić 
czystym plastrem  
opatrunkowym lub  
czystym opatrunkiem.
Przed dotknięciem kleju 
odczekać do jego  
całkowitego ostygnięcia.

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie zdrowia!

Podgrzany klej  
i podgrzany materiał 
mogą wydzielać opary 
szkodliwe dla zdrowia.
- Nie wdychać oparów, 

które powstają  
podczas klejenia. 
Zapewnić odpowiednią 
wentylację.  
W przypadku  
nieodpowiedniej  
wentylacji stosować 
ochronę górnych dróg 
oddechowych.
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- W razie nieumyślnego 
wdychania oparów 
udać się na świeże 
powietrze. W przypadku 
pogorszenia  
samopoczucia  
skontaktować się  
z lekarzem.

- W razie przedostania 
się kleju do ust, usta 
dokładnie wypłukać 
wodą. W przypadku 
złego samopoczucia 
skontaktować się  
z lekarzem.

- Dokładnie wyprać 
odzież, która miała  
kontakt z klejem.

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo 
pożaru i uszkodzeń

Nieprawidłowe  
obchodzenie się  
z wkładami może  
prowadzić do uszkodzeń, 
a nawet do pożaru.
- Wkładów używać 

w miarę możliwości 
wyłącznie do klejenia 
materiałów, takich jak 
papier, drewno, karton, 
plastik, skóra, ceramika, 
szkło lub tekstylia.  
Klejony materiał musi 
być czysty, suchy oraz 
wolny od tłuszczów 
i smarów.

6

- Temperatura  
otoczenia oraz  
temperatura klejonych 
materiałów nie może 
być niższa niż +5°C ani 
przekraczać +50°C.

- Do oczyszczania  
klejonych powierzchni 
nie używać  
łatwopalnych  
rozpuszczalników.

- W razie zapłonu kleju, 
przed podjęciem  
gaszenia założyć 
odpowiednią odzież 
ochronną i ochronę 
górnych dróg  
oddechowych.

Użytkowanie

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo 
obrażeń i uszkodzeń!

-  Przed umieszczeniem 
wkładów w pistolecie 
do klejenia na gorąco 
uważnie przeczytać 
uwagi dotyczące 
bezpieczeństwa 
zamieszczone na 
początku niniejszej 
instrukcji użycia.

-  Używając wkładów 
przestrzegać informacji 
zawartych w instrukcji 
obsługi pistoletu do 
klejenia na gorąco.

Przechowywanie

Wkłady  
przechowywać  
w miejscu suchym, 
chłodnym  
i niedostępnym  
dla dzieci. Zapewnić  
odpowiednią wentylację.

Dane techniczne

Temperatura topnienia: 
80 - 90°C

Wymiary 
Wkłady klejowe (ø x dł.): 
ok. 7 mm x 100 mm

WKNF8204
Numer artykułu: 0748

Utylizacja
Utylizacja opakowania

Opakowanie  
utylizować  
przestrzegając 
zasad  
segregacji  
surowców 
wtórnych. Tekturę 
i karton utylizować 
z makulaturą, 
folie z odpadami 
z tworzyw  
sztucznych.
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