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OPIS PRODUKTU
Szanowny Kliencie,
zakupiony pistolet daje możliwość łatwiejszego i szybszego klejenia.
Aby korzyści z użytkowania sprzętu były jak największe zaleca się przed uruchomieniem
sprzętu zapoznać się dokładnie z tą instrukcją obsługi.

Prawidłowe zastosowanie
Nie reaktywny klej zostaje roztopiony w pistolecie do klejenia i poprzez mechaniczny system
transportujący zostaje nanoszony. Z tego powodu należy przestrzegać aby obsługujący go
personel był wykwalifikowany, tzn. przed użytkowaniem sprzętu musi być przeszkolony w
zakresie obsługi i przepisów bezpieczeństwa. Przy fachowej obsłudze uniknie się ryzyka
wypadku i związanych z tym problemów. Za wszystkie szkody powstałe w stosunku do osób i
sprzętu, które mogą wyniknąć z niefachowej obsługi odpowiada nie producent, tylko użytkownik
pistoletu do klejenia na gorąco.
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OGÓLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
UŻYTKOWANIA PISTOLETU DO KLEJENIA MS 200
Obowiązki użytkownika
Pistolet do klejenia na gorąco został skonstruowany i wyprodukowany z wykorzystaniem
obowiązujących norm i aktualnej wiedzy technicznej, co zapewnia najwyższe bezpieczeństwo
w czasie jego użytkowania. W praktyce bezpieczeństwo to jest zagwarantowane pod
warunkiem, że wszystkie nieodzowne przedsięwzięcia będą ze strony użytkownika zachowane.
To właśnie użytkownik musi je zaplanować i ich przestrzegać.






Należy pracować sprzętem w doskonałym stanie technicznym.
Należy stosować wyposażenie ochronne (rękawice, okulary ochronne).
Czytelna instrukcja obsługi musi znajdować się w pobliżu użytkowanego sprzętu.
Sprzęt może być użytkowany i konserwowany tylko przez wykwalifikowany i
przeszkolony personel.
Szkolenia z BHP i z ochrony środowiska muszą być przeprowadzane regularnie zg.
z obowiązującymi przepisami. Bez fachowego szkolenia z obsługi sprzętu do klejenia nie
wolno dopuścić pracownika do pracy tym sprzętem.

Dostępność fachowych informacji
Ta instrukcja obsługi musi znajdować w pobliżu użytkowanego sprzętu. Wszystkie osoby
pracujące sprzętem do klejenia muszą w każdej chwili mieć możliwość skorzystania z instrukcji
obsługi. Wszelkie inne nieodzowne instrukcje BHP muszą być także widoczne w miejscu pracy.
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Symbole bezpieczeństwa
Ta instrukcja obsługi posługuje się konkretnymi wytycznymi mającymi na celu wskazanie
ewentualnych zagrożeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania sprzętu do klejenia.
 W stosunku do użytkownika
 W stosunku do stosowanego produktu i sprzętu

Znaczenie symboli użytych w instrukcji obsługi
oraz umieszczonych na sprzęcie
OSTRZEŻENIE
Symbol ten wskazuje, że należy liczyć się z niebezpieczeństwami
w stosunku do osób, sprzętu i materiału.

GORĄCA POWIERZCHNIA
Ostrzeżenie o zagrożeniu gorącą powierzchnią części maszyn, zbiorników, czy
przyrządów ale także gorącymi mediami. Nie należy dotykać gorących
powierzchni bez rękawic ochronnych.
NIEBEZPIECZEŃSTWO POTKNIĘCIA
Aby zapobiec upadkom należy tak rozkładać kable aby nie były przyczyną
potknięcia.

ZAŁÓŻ OKULARY OCHRONNE
Należy pracować zawsze w okularach ochronnych.

STOSUJ OCHRONĘ RĄK
Należy pracować zawsze w rękawicach ochronnych.
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Sprzęt może być obsługiwany tylko przez personel przeszkolony w tym zakresie. Osoby te
muszą znać instrukcję obsługi i zgodnie z nią pracować. Przed każdym rozpoczęciem pracy
należy sprawdzić czy pistolet nie jest uszkodzony i tylko w nieuszkodzonym stanie może być
użytkowany. Wszelkie stwierdzone uszkodzenia należy zgłosić przełożonemu.

Wskazania na zagrożenia przy użytkowaniu pistoletu do klejenia MS 200
Należy pracować w rękawicach i okularach ochronnych.
Miejsce pracy należy zabezpieczyć przed ewentualnym potknięciem się.
W tym celu należy rozłożyć wszelkie podłączenia sprzętu takie jak kable, węże i
przewody, tak, aby nie było zagrożenia potknięcia się. Najlepiej zainstalować
kanały i mostki na kable.

Nie wolno przepełniać zbiornika na klej, należy wypełnić go tylko do wysokości 1,5 cm poniżej
krawędzi zbiornika na klej.

Temperatura przerobu kleju topliwego nie może zostać przekroczona. Odpowiednie dane
znajdują się arkuszu danych technicznych kleju. Za wysoka temperatura może prowadzić do
rozkładu składników kleju, produkty rozkładu mogą być szkodliwe dla zdrowia użytkownika, jak i
może mieć wpływ na funkcjonalność sprzętu.
Po podgrzaniu dysza i pokrywa są ekstremalnie gorące.
W żadnym wypadku nie wolno pracować, jeżeli dysza nie jest dokręcona. Dysze należy
odkręcać wzgl. wymieniać tylko w stanie podgrzanym.
Pokrywę zbiornika na klej wolno otwierać tylko w stanie podgrzanym.
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Przed wymianą dysz należy wyjąć kabel elektryczny z wtyczki elektrycznej. Uwaga: zagrożenie
poparzeniem! Podczas wymiany dysz może wypłynąć gorący klej.
Nigdy nie wolno zetknąć gorącej dyszy z kablem.
Strumienia kleju nie wolno nigdy kierować na osoby.
Jeżeli gorący klej dostanie się na skórę, należy natychmiast schłodzić to miejsce zimną wodą!
W żadnym wypadku nie wolno próbować usuwać ze skóry topliwego kleju. Należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem. Po kontakcie gorącego kleju z oczami należy miejsca poparzenia
schładzać przez ok. 15 min. i natychmiast sprowadzić lekarza.
Odstawiać pistolet do klejenia tylko na fabrycznym statywie wzgl. na płycie do odstawiania.
Nie wolno odkładać pistoletu do klejenia kładąc go na boku.
Nie wolno utrzymywać końcówki dyszy przez dłuższy czas do góry, gdyż gorący, topliwy klej
spłynie do pokrywy i podczas jej otwierania może wypłynąć na zewnątrz.
Nie wolno pracować ponad głową.
Jeżeli obudowa zostanie uszkodzona poprzez przebicie, pęknięcie czy mocne zużycie,
pistoletem nie wolno pracować. Do czyszczenia nie wolno w żadnym wypadku używać
rozpuszczalników, benzyny, benzenu, toluenu, acetonu, terpentyny itp. ze względu na
niebezpieczeństwo eksplozji!
Pistolet do klejenia wolno używać/stosować tylko zgodnie z jego instrukcją obsługi,
z którą należy dokładnie się zapoznać. Jeżeli pistolet użytkowany jest niezgodnie
z instrukcją obsługi może dojść do poranienia osób i uszkodzenia sprzętu. Nie przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa związanych z obsługą pistoletu do klejenia może prowadzić do ciężkich
poparzeń.
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URUCHOMIENIE I OBSŁUGA
Załączenie i wyłączenie sprzętu
W celu załączenia/wyłączenia sprzętu należy przycisnąć przełącznik
klawiszowy (8).
Jeżeli przełącznik jest podświetlony – sprzęt jest załączony.
Wypływający kropelkami klej podczas fazy podgrzewania wynika z
ekspansji kleju topliwego do dyszy/komory grzewczej.

Nastawienie temperatury
Pistolet do klejenia MS 200 ma fabrycznie nastawioną temperaturę na
200°C. Temperaturę można nastawiać za pomocą śrubokręta
przekręcając śrubę nastawczą, która znajduje się na górze pistoletu
(4). Maksymalna temperatura 200°C jest ustawiona przy dokręceniu
do oporu śruby nastawczej w prawo. Aby zmniejszyć temperaturę
należy odkręcać śrubę nastawczą w kierunku przeciwnym do
wskazówek zegara.

Nastawianie spustu
Nastawianie spustu ma wpływ na ilość transportowanego kleju i
długość suwu spustu. Spust nastawia się śrubokrętem
przekręcając śrubę nastawczą (10), znajdującą się po lewej
stronie obudowy. Im dłuższa droga spustu tym więcej kleju może
wypłynąć przy jednym suwie i przeciwnie.

Wypełnianie zbiornika klejem topliwym
W pistolecie do klejenia MS 200 stosuje się wyłącznie nie reaktywne kleje topliwe.
Pistolet do klejenia MS 200 nadaje się do stosowania w nim wyłącznie nie reaktywnych klejów
topliwych. Nigdy nie wolno wypełniać go innymi mediami. Pistoletem do klejenia na gorąco
można przerabiać wszystkie nie reaktywne kleje, których temperatura przerobu wynosi
maks. 200°C.
Po załączeniu i ok. 5 minutowej fazie podgrzewania należy otworzyć pokrywę i wypełnić
zbiornik granulatem. W tym celu należy przekręcić uchwyt gwieździsty w kierunku przeciwnym
do ruchu zegara i odchylić pokrywę. Wypełnić klejem do wysokości maksymalnie 1,5 cm poniżej
dolnej krawędzi otworu zbiornika.
Zamknąć pokrywę i czekać, aż klej się roztopi.
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Nanoszenie kleju
Nastawienie spustu ma wpływ na ilość wypływającego kleju i długość suwu spustu.
Zanim zacznie się używać pistoletu do klejenia na gorąco, należy najpierw zapoznać się ze
sprzętem i jego ustawieniami. W tym celu należy nanieść trochę kleju w różnych kształtach
(ścieg, punkty) na kawałek papieru czy kartonu. Przy tym należy przestrzegać wskazań
producenta kleju dotyczących temperatury, które znajdują się w arkuszach danych technicznych
kleju topliwego.
Wymagana ilość nanoszonego kleju uzależniona jest od przycisku spustu: im dalej przyciskamy
tym więcej kleju wypływa.

Podnoszenie/odstawianie sprzętu
MS 200 ma na wyposażeniu stojak (6), który służy do odstawiania
sprzętu. Jeżeli trzymamy MS 200 w ręku, producent zaleca
złożenie stojaka.

Poza tym MS 200 ma stopę magnesową (9) i może być odstawiany na
każdą magnetyczna powierzchnię.

Wymiana dysz
Uwaga na niebezpieczeństwo poparzenia!
Jeżeli gorący klej dostanie się na skórę, należy natychmiast schłodzić to miejsce zimną wodą!
W żadnym wypadku nie wolno próbować usuwać ze skóry topliwego kleju. Należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem. Po kontakcie gorącego kleju z oczami należy miejsca poparzenia
schładzać przez ok.15 min. i natychmiast sprowadzić lekarza.
Dla własnego bezpieczeństwa należy podczas wymiany dysz zakładać okulary i rękawice
ochronne.
Przed każdą wymianą dysz należy wyjąć wtyczkę kontaktową z gniazda elektrycznego!
Dysze wolno wymieniać tylko w ciepłym stanie sprzętu (60-80°C) i przy opróżnionym zbiorniku
na klej. Wymiana dysz podczas gdy sprzęt jest zimny może uszkodzić sprzęt. Podczas wymiany
dysz gdy sprzęt jest za ciepły może wypływać klej. Zakres zmiękczania, jak i temperatura
topnienia stosowanego kleju określone są w arkuszu danych technicznych danego kleju.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Nie wolno wypełniać zbiornika grzewczego zanieczyszczonym klejem. Jeżeli przestrzegane są
wszystkie wskazania producenta sprzętu zawarte w tej instrukcji sprzęt nie wymaga z reguły
żadnego czyszczenia. Znajdujący się w zbiorniku grzewczym nie reaktywny klej może znów
zostać stopiony i przerabiany.
Dane dotyczące temperatury przerobu kleju zawarte są w arkuszu danych technicznych
konkretnego kleju. Jeżeli zakres temperatur zostanie przekroczony może dojść do
zakorkowania sprzętu. Kleje na bazie poliamidu są szczególnie wrażliwe. Jeżeli dojdzie do
zakorkowania pistoletu do klejenia można oczyścić go płynem czyszczącym dostępnym w
REKA (nr art. 3519).
W żadnym wypadku nie wolno stosować rozpuszczalników, benzyny, benzenu, toluenu,
acetonu, terpentyny itp. ze względu na niebezpieczeństwo eksplozji!
Jeżeli pistolet jest ekstremalnie używany należy go regularnie konserwować przez fachowy
serwis.
Uprawnienia do serwisowania pistoletów REKA w Polsce posiada firma:
Brennpol Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
Tel./fax: 22 724 58 06
e-mail: brennpol@brennpol.com.pl

Problemy z użytkowaniem pistoletu
Problem
Pistolet nie podaje kleju lub podaje
go bardzo mało, pomimo, że upłynął
czas nagrzewania
Wypływający klej jest za rzadki lub
za gęsty
Klej wycieka z dyszy
Brak temperatury

Możliwa przyczyna

Porada

-odkręcić dyszę i oczyścić ją lub
wymienić
- sprawdzić ustawienia temperatury
- ustawiona jest zbyt wysoka - sprawdzić ustawienia temperatury
lub zbyt niska temperatura
- zatkana dysza
- odkręcić dyszę i wyczyścić ją lub
wymienić
- pistolet jest wyłączony
- sprawdzić podłączenie przewodu
do gniazdka elektrycznego
- zatkana dysza
- za niska temperatura

W przypadku uszkodzenia proszę przysłać pistolet do dostawcy podając oznakowanie
typu, numer seryjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za samodzielne naprawy
dokonane przez klienta.
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REKA MS 200 – PISTOLET DO KLEJENIA
(nr art. 5570, 5571)
służy do aplikowania kleju topliwego (w formie lasek 43mm, granulatów, pigułek) bez
sprężonego powietrza .

Dane techniczne
Zasilanie

230 V / 50 Hz, 120V / 60 Hz

Moc grzewcza

600 W

Pobór mocy

2,6 A

Rodzaj zabezpieczenia

I

Klasa zabezpieczenia

IP30

Regulacja temperatury

Termostat

Ogranicznik temperatury

Czujnik temperatury

Zakres temperatury

20-200°C

Stabilność temperatury

+/- 5°C

Czas nagrzewania

ok.5 min

Pojemność

250 ml

Ciężar

1220 g

Akcesoria dodatkowe:







płyta do odstawiania
balanser
szpilkowa dysza iniekcyjna
dysza szczelinowa 18 x 0,5 mm
dysza wierzchołkowa 1,75 x 30 mm
dysza okrągła 1,0 – 1,75 – 2,5 mm
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