
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BSG2000 | Κολλητήρι πιστόλι 
 

Μετάφραση του πρωτοτύπου των 
οδηγιών χρήσης 

 

 
 

   
 

Owner’s manual 

Art Nr: 018971 

www.BormannTools.com 

 

    



2 

www.BormannTools.com 

 

Οδηγίες ασφάλειας και χρήσης πιστολιού κόλλησης 
 
Οδηγίες ασφάλειας. 
- Η άκρη του πιστολιού σας είναι ζεστή. Μην την αγγίζετε. 
- Τοποθετήστε το πιστόλι σας αν είναι ζεστό σε μια επιφάνεια ανθεκτική στην 

θερμότητα.  
- Μετα την χρήση του πιστολιού σας αφήστε το να κρυώσει με φυσικό τρόπο .  
- Μην βυθίζετε το πιστόλι σας στο νερό για να το ψύξετε πιο γρηγορά.  
- Πάντα αποθηκεύετε το πιστόλι σας με την μύτη του να μην ακουμπάει άλλη επιφάνεια. 

Ξεκουράζετε το πιστόλι σας αναμεσά στις εργασίες.  
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος είναι φθαρμένο πρέπει να αντικατασταθεί από 

τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο τμήμα service ώστε να αποφύγετε 
κίνδυνους ηλεκτροπληξίας από κακή συναρμογή.  

Για να επεκτείνετε την διάρκεια ζωής του πιστολιού σας και της μύτης του προτείνετε να μειώσετε 
την διάρκεια που θα είναι αναμμένο το πιστόλι σας στο ένα λεπτό και να αφήνετε να κρυώνει για 4 
λεπτά πριν το ξαναενεργοποιήσετε. Ενεργοποιήστε το πιστόλι σας μόνο όταν κολλάτε κάτι.  

 

Οδηγίες χρήσης 

- Ελέγξτε την παροχή του ρεύματος σας ότι ταιριάζει με την απαιτούμενά τάση του 
εργαλείου σας.  

- Βεβαιωθείτε ότι η μύτη του πιστολιού σας είναι σταθερά στερεωμένη και ότι οι βίδες 
όλες είναι σφιχτά στην θέση τους.   

- Συνδέστε το πιστόλι σας στην παροχή ρεύματος.  
- Οι επιφάνειες των συνδέσεων πρέπει να είναι καθαρές. 
- Μετα την χρήση του πιστολιού καλύψτε τους ακροδέκτες με ένα στρώμα καλάι ώστε να 

διατηρήσετε τους ακροδέκτες σε καλή κατάσταση.  
- Χρησιμοποιήστε το πιστόλι σας για να θερμάνετε το σημείο επαφής και σύνδεσης όχι 

το καλάι.  
- Τοποθετήστε αρκετό καλιά  
- Αφήστε το καλιά να κρυώσει με φυσικό τρόπο και μην το εξαναγκάσετε σε ψύξη. 
- Καθαρίστε την άκρη του πιστολιού σα με το ειδικό σφουγγαράκι αφού πρώτα το 

βυθίσετε στο νερό. Καθαρίστε το πιστόλι σας, αν χρειαστεί χρησιμοποιώντας αυτό το 
σφουγγαράκι.  

- Αποσυνδέστε το πιστόλι σας και αφήστε το να κρυώσει με φυσικό τρόπο.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ισχύς : 100w 50Hz 230V 

Μέγιστη θερμοκρασία :  550’C 

Χρόνος προθέρμανσης : 12s-15s 

Στυλ εργασίας : 12s on, 48s off 
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Safety Notes  

• Tip is hot. Do not touch. 

• Place the heated soldering gun on a heatproof work bench. 

• After finished using the soldering gun, cool the gun naturally. 

• Do not immerse in water! 

• Always rest the soldering gun on its end when not in use, i.e. soldering  

Gun tip facing upwards. 

• If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its  

Service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 

 To prolong the life of the soldering gun and tip, it is recommended  

That you limit the switch-on position to a maximum of 1 minute, and 

Allow a break for minimum 4 minutes before the next “on” position, i.e.  

Only heat when actually soldering. 

 

Operating Instruction  

• Check the voltage on the soldering gun is the same as source of  

Current. 

• Make sure gun tip is in fixed position and screw is tightened. 

• Connect the tool to the mains current. 

• Surfaces of the connection points must be clean. 

• “Tin” the tip by covering the heated tip with rosin core solder 

• Use the soldering gun to heat the connection points, not the solder. 

• Apply only enough solder. 

• Allow the joint to cool undisturbed 

• Clean the tip with a wet sponge while the tip is still heated. 

• Unplug the soldering gun and let the gun cool down naturally 

 
 
 
 
 
 




