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CUIDADOS:
a. Não utilize nenhum outro material além do bastão de cola
indicado.
b. Quando aquecida a pistola, não toque no bico e nem na cola
derretida sem utilizar luvas especiais.
c. Não utilize a pistola se o cabo de força estiver danificado.
d. Sempre desconecte o cabo de força da tomada quando não
for utilizar a pistola.
e. Espere esfriar à temperatura ambiente antes de guardar a
pistola ou ajeitar o cabo de força.
f. As crianças não entendem o risco que oferecem as
ferramentas elétricas e principalmente as de aquecimento.
Mantenha a pistola fora do alcance de crianças.
g. Em caso de queimadura com a cola derretida, não tente
remover a cola da pele na hora, coloque a região atingida sob
água fria corrente.
Instruções de Uso:
a. Insira um bastão de cola no orifício da parte traseira da
pistola;
b. Coloque a pistola no suporte e ligue o plugue na rede elétrica.
A pistola opera tanto em 127 quanto em 220 volts
automaticamente.
c. Deixe a pistola aquecer de 5 a 10 minutos antes da aplicação;
d. Direcione a ponta da pistola na área onde a cola deve ser
aplicada e aperte o gatilho;
e. Após o uso deixar a pistola resfriar à temperatura ambiente.
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Importante: Nunca pressione o gatilho sem antes aquecer a
pistola pelo tempo determinado nas instruções. Tal
procedimento pode danificar o sistema de alimentação
automático do bastão de cola.
Especificações:
a. EXCLUSIVO PARA USO INDUSTRIAL.
b. Potência Instantânea: 120W.
c. Potência de Aquecimento: 15W.
d. Tensão: 127V~220V automático.
e. Diâmetro do Canhão: Aceita bastões de 11 a 12mm.
f. Temperatura: 185°C a 200°C.
g. Vazão da Cola: 12g/min.
h. Base Suporte.
i. Bico de Metal.
j. Cabo de Força e Plugue certificados.
k. Gatilho para aplicação.
Garantia:
a. A TK1040 é garantida por um período de 90 dias após a

b.
c.
d.
e.

f.

data da compra, mediante apresentação da nota fiscal
original.
A garantia cobre defeitos de fabricação na TK-1040 que
ocorram durante o uso normal e correto da pistola.
Esta garantia é válida para todo território brasileiro.
A garantia é válida somente para o primeiro proprietário da
pistola.
A garantia perderá a sua validade se ficar constatado: mau
uso da pistola, danos causados por transporte, reparo
efetuado por técnicos não autorizados, uso de componentes
não originais na manutenção e sinais de violação.
Todas as despesas de frete e seguro correm por conta do
proprietário.
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