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Sunline 703 Şarjlı Silikon Tabanca Kullanım Klavuzu 
 

Değerli müşterimiz, 

Modern tesislerde en son teknoloji ile üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen  ürünün size uzun yıllar en verimli biçimde ve 

güvenli bir şekilde hizmet etmesini istiyoruz .Bu nedenle, ürün’ü kullanmadan önce  kılavuzun  tamamını dikkatlice okuyunuz  

Sunline  tercihiniz için teşekkür ediyoruz.  
 

                                                                                                                                      DK Elektronik Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti. 

 

Genel Özellikler 
Özellikle dış mekanlarda kablosuz kullanım özelliği sayesinde AC Kablo Karmaşası ve Elektrik ihtiyacından uzak oluşu ve kompakt yapısı 

sayesinde yapıştırma işlemlerini daha kolay hale getirir. 

Hızlı ve maksimum performans için son teknoloji ile tasarlanan Sunline Silikon Tabancaları ile yapabilecekleriniz hayal gücünüzle sınırlı. 

Sunline 10 W Şarjlı Silikon Tabancası elektrik, elektronik, kozmetik, el sanatları, inşaat, mobilya, tekstil gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. 

İçerisinde yer alan PTC seramik ısıtıcı sayesinde, elektriği iki plakaya temas ederek alır ve tabancanın ne kadar ısınması gerektiğini belirleyerek 

2 dakika içinde yeterli ısıya ulaşabilir. 

Konfor ve hassas kontrol için mükemmel kavrama özelliği bulunan silikon tabancasının üzerindeki on/off anahtarı da enerji tasarrufu ve 

güvenlik sağlar. Çalışmaya ara verdiğinizde gövdeye monteli bekleme standı ve taban stand özelliği sayesinde tabancayı güvenle masaya 

bırakabilirsiniz. Darbeye dayanıklı malzeme ile üretilen silikon tabancası uzun süre kullanılabilir. 

Dilerseniz bir sehpanın camını sabitleyebilir, dolapların kapağına sesi kesmesi için mercimek büyüklüğünde sıkabilir veya elektronik devre 

kartlarını izole edebilirsiniz. Ahşap, metal, plastik (PVC vs.) maddeler üzerinde kullanılabilir. Kaymaz, yapışkan, iz bırakmaz, koku yapmaz. 

Bazı aletlerin devrelerinde elektriği yalıtmak için veya küçük cam sigortalarını korumakta; kumaş, deri, sentetik maddeler, karton, gevşek 

halıları, çerçeveleri sabitlemede; kablo sabitlemede; hediyelik ve süs eşya yapımında; maket ve oyuncak imalatı yapma çiçek gibi birçok alanda 

ev ve iş yerlerinde kullanıma uygundur.    

 
Kutu İçeriği  
[1] Adet Sunline 703 Şarjlı Silikon Tabancası 10 Watt 
   
1.Özellikler 
Şarj’lı ( kablosuz) Silikon tabancası Güvenilir ,Uzun Ömürlü,enerji tasarrufu ve maksimum hızlı ısınma için son teknoloji PTC ile tasarlandı. 

 

2.Kullanım Talimatları 

2-1.Kullanmadan Önce  

2-1-1.Pil kutusunu açmak için silikon tabancasının kapağını itin. 

2-1-2.Pil kutusu’na 4 adet AA pil’i '+' '' - '' yönlerine dikkat ederek yerleştirin ve kapağı kapatın  

2-1-3.Tabanca 6.8-7.5mm silikon mum ile çalışır .Güç anahtarını AÇIK (ON) konuma getirin. ( kırmızı ışık açık) 

2-1-4.Güç anahtarını açtıktan sonra, kırmızı ışık çalışmazsa lütfen pil yönünün doğruluğunu ve pil kapağının kapalı olup olmadığını kontrol 

edin. 

2-1-5.Pil gücünün durumuna bağlı olarak çalışma öncesi ön ısıtma süresi yaklaşık 4-5 dakikadır. 

2-1-6.Yüksek kaliteli lityum pilleri kullanmanız, silikon mum eritme hızını önemli ölçüde hızlandıracaktır. 

 

2-2.Kullanım 

2-2-1.Ön ısıtma işleminden sonra ,Tetik’ e basrak yüzeylere silikon mumu uygulayın. 

2-2-2.Silikon mum sertleşene kadar uygulamaya devam edin.  

2-2-3.Silikon mum sertleşmeye başladığında,akışkanlığın sağlanması için 10-15 saniye ısıtma için beklemelisiniz 

2-2-4.Silikon mum kısalınca yenisi ile doldurun 

2-2-5.Pil gücünden tasarruf etmek ve aşırı ısınmayı önlemek için lütfen cihazı 5 dakikadan fazla kullanmadığınızda düğmeyi '' KAPALI '' 

konumuna getirin. 

2-2-6.Alkalinpiller veya Ni-H şarjedilebilir 2000mAh piller yaklaşık 60-70 dakika boyunca sürekli olarak kullanılabilir.  

 

3.Çevresel Koruma 
 

3-1.Tehlikeli maddeler yeraltı sularına sızabileceğinden,biten Pil’ler rastgele atılmamalıdır. 

3-2.Aksesuarlar ve paket dahil olmak üzere ürün Çevre dostu ve geri dönüşüme uygundur. 

3-3.Çevreyi korumak için tek kullanımlık pilleri kullanmamanız; şarj edilebilir lityum pilleri kullanmanız önerilir 

 

4.Bakım ve Temizleme  
4-1.Herhangi bir çalışma yapmadan önce pil’i kontrol edin 

4-2.Ürünü her zaman temiz tutarak, uzun yıllar verimli bir çalışma sağlayabilirsiniz 

 

5.Uygulama Alanları   
- Ahşap, metal, plastik (pvc v.b.) maddeler üzerinde kullanılabilir. 

- Bazı aletlerin devrelerinde elektriği yalıtmak için veya küçük cam sigortalarını korumak için, 

- Kumaş, deri, sentetik maddeler, karton, gevşek halıları sabitleme, 

- Kablo sabitleme 

- Çerçeve sabitleme, 

- Hediyelik ve süs eşya yapımı 

- Maket ve oyuncak imalatı yapma çiçek gibi birçok alanda ev ve iş yerlerinde kullanılır 
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Ürün resimleri referans içindir, gerçek ürünlerden farklılık gösterebilir. Bu belgede verilen bilgiler önceden haber vermeksizin 

değiştirilebilir. Bu belgede yer alan hiç bir şey ek garanti oluşturmaz. Sunline-Türkiye ve DK Elektronik teknik hatalar ve yazım 

eksikliğinden sorumlu tutulamaz. 

 

 

www.sunline.com.tr 

 

 

 

 

Tehlikeli maddeler yeraltı sularına sızabileceğinden,ayrıştırılmamış elektrikli ev aletleri rastgele atılamaz. 

Yeni cihaz değişimi için eski cihaz satıcı'ya iade edilmelidir.  

 

 

 

Ürün Tanımlaması : 10W Silikon Tabanca 

Ticari Tanımlaması : 10W Silikon Tabanca 

Model: SL-703  

 

Menşe Ülke: P.R.C 

 

 

 

Teknik Servis Bilgileri; 

Cihaz ile ilgili yetkili servis merkezi ve ürüne ait yedek parça temin edilebilecek noktalar hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir. 

 

 

DK Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Şti 

Topselvi Caddesi MAİ Rezidans B Blok No:100 B Blok Kat:13 No:116-117 Kartal-İstanbul-Türkiye  PK: 34873 

Destek hattı 0 850 433 04 04 

www.dkelektronik.com.tr 

 

 

NOT: DK Elektronik ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin garantiler bu ürünler ve hizmetler ile birlikte gelen açık garanti beyanında 

belirtilmiştir. Dk Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Şti’nin izni olmaksızın Teknik özelliklerin hiçbir bölümü herhangi bir formda veya 

herhangi bir yolla çeviri, değişiklik yada adaptasyon gibi türevlerde kullanılmak üzere yeniden hazırlanamaz tüm hakları saklıdır. 

 

İmalatçı  / Distribütör Bilgileri 

İmalatçı : DK Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Şti 

İthalatçı: DK Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Şti 

Yönetim ofisi: Topselvi Caddesi MAİ Rezidans B Blok No:100 B Blok Kat:13 No:116-117 Kartal-İstanbul-Türkiye PK: 34873 

Tel: +90 216 452 40 04  

Fax:+90 216 452 40 05 

Lojistik & Servis: Manolya Caddesi Dadaloğlu Sok No:3/B Soğanlık/kartal/İstanbul 

Tel: +90 216 452 40 04  

Fax:+90 216 452 40 05 

Her hakkı ’Dk Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd ne aittir. 

 

 

http://www.sunline.com.tr/

