
MANUAL DE INSTRUÇÕES
PISTOLA ELÉTRICA

APLICADORA DE COLA

Obrigado por escolher um produto com a marca Tramontina. 
Por favor, leia o Manual de Instruções por completo antes de 
operar a pistola elétrica, após, guarde-o para futuras consultas.

Equipamento somente para uso doméstico.



Referências:
43755/510 (10-12 W)
43755/530 (20-25 W)

Cor: Preta

Frequência: 60 Hz

Tensão: 127-220 V c.a.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPONENTES
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1 Gatilho

2 Corpo plástico

3 Local para encaixe do bastão de silicone

4 Ponteira de trabalho

5 Cabo elétrico

6 Plugue



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Quando utilizamos um aparelho elétrico, algumas precauções básicas devem ser 
seguidas. Para reduzir os riscos de incêndio, choques ou lesões, as seguintes medidas 
devem ser seguidas:

1. Quando o aparelho não estiver em uso, ou antes de fazer alguma manutenção ou 
limpeza, retire-o da tomada.

2. Para reduzir o risco de choques elétricos, não utilize em superfícies molhadas.

3. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de 
experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à 
utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela 
sua segurança.

4. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam 
brincando com o aparelho.

5. Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, 
agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

6. Não puxe, carregue ou use o cabo elétrico como alça. Não puxe o cabo em torno de 
arrestas cortantes ou cantos vivos.

7. Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.

8. Não desligue o aparelho puxando pelo cabo. Faça isso removendo o plugue da 
tomada.

9. Não manuseie o aparelho com as mãos molhadas.

10. Não use o aparelho com o cabo ou plugue danificado. Se o aparelho não estiver 
funcionando corretamente, sofrer quedas, entrar em contato com água ou for danificado, 
entre em contato com a Central de Atendimento Tramontina (CAT).

9. Armazene o aparelho em lugares secos e arejados. Coloque o produto em  local seguro 
para garantir que ele não vá provocar nenhum acidente.

10. Para evitar queimaduras, não tente tocar as partes metálicas da pistola de cola 
quando ligada.        



1. Inserir bastão de cola no orifício da parte traseira da pistola.

2. Ligar o plugue na tomada de energia elétrica. O produto opera tanto em 
127 V quanto em 220 V sem necessidade de fazer nenhum ajuste.

3. Deixar a ferramenta aquecer 10 minutos antes da aplicação.

4. Direcionar a ponta da pistola na área onde a cola deve ser aplicada e 
apertar o gatilho para que o bastão de cola seja pressionado para fora do 
bico.

5. Após a aplicação apoiar a pistola de cola no suporte metálico e deixar o 
produto resfriar a temperatura ambiente.

IMPORTANTE: nunca pressione o gatilho da ferramenta 
sem antes aquecer a pistola pelo tempo determinado nas 
instruções. Tal procedimento pode danificar o sistema de 
alimentação automático do bastão de cola.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

11. Para evitar incêndios e/ou queimaduras, sempre usar o suporte metálico da pistola 
de cola.

ATENÇÃO:  para reduzir os riscos de choque, nunca substitua o 
plugue da pistola de cola.


