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Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our 
service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are 
excluded as are consumable items and abuse.
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N.B.:

Bij het repareren van grote oppervlakken, de procedure met tussenafstanden van 1-3 cm 

herhalen.

Hechtbeschrijving Formaat Onderdeelnr

V-vormig  (meegeleverd) 8 mm x 100 91784

U-vormig  (meegeleverd) 6 mm x 100 91782

U-vormig  (meegeleverd) 8 mm x 100 91783

Let op

DRAAG ALTIJD EEN VEILIGHEIDSBRIL BIJ HET SNIJDEN VAN HECHTERS

•  Zodra de pen in de hechtmachine zit en de warmte wordt toegepast, zal de hechting 
buitenwoon heet worden. (100-200 ˚C).  Niet zonder volledige bescherming aanraken

• Niet gebruiken met natte handen

• Het product niet weken met water

• Niet onder natte omstandigheden gebruiken

•  Uitschakelen wanneer er geen toezicht is en controleren of de tips koud zijn alvorens het op 
ongeacht welk oppervlak achter te laten.

• Niet gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor het is bestemd.

•  Controleer of alle gezondheids- en veiligheidsprocedures op hun plaats zijn alvorens te 
beginnen met de werkzaamheden.

DE TOOL CONNECTION KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR 
MOGELIJKE SCHADE VEROORZAAKT AAN EIGENDOM EN LETSEL BIJ PERSONEEL BIJ 
GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.

Instructies

1. Steek de stekker in een standaard 220 v systeem

2. Stel de temperatuurregelknop in op: 
  Laag (L) voor dunne kunststof (bumpers enz.) 
  Medium (M) voor 5 mm dik kunststof (spotlights enz.) 
  Hoog (H) voor dik of hard kunststof.

3. Zet de hoofdschakelaar aan.

4. Kies een geschikt hechting voor reparatie en breng het in in de tips.

5. Bereid kunststof voor op reparatie door het op elkaar aan te sluiten

6.  Hechten met behulp van warmte door erop te drukken en de handvatschakelaar gedurende 10 
seconden vast te houden

7.  Druk de pen voorzichtig tegen de te repareren kunststof in een hoek van 10˚ vanaf de  
afgewerkte lijn

8. Wanneer de hechting is ingebed in de kunststof, in de gewenste positie draaien.

9. Laat de warmteknop los en houd de hechting op de reparatie tot hij stevig aanvoelt.

10. Trek het gereedschap langzaam terug en laat de kop van de hechting op zijn plaats.

11. Strijk met een andere warmtehechting de kunststof glad om een glad oppervlak over te houden.

12. Snijd de uitstekende uiteinden van de hechter af.

13. Verwijder de resterende uiteinden van de hechting met een schuurmachine

14. Vervolg de reparatie op de normale manier.


