Užívateľská príručka

Vypaľovacia sada
Obj. č. 192729

Účel použitia

Tento produkt je určený ku kreatívnej a trvanlivej úprave rôznych materiálov. S týmto produktom je možné vypáliť obrázky či nápisy do dreva, kože, alebo korku. K tomuto účelu sú k
dispozícii rôzne vypaľovacie hroty a raznice. Okrem toho slúži tento produkt ako spájkovačka
pre menšie spájkovanie a ako rezačka za tepla napr. pre polystyrén.
Použitie je povolené len v uzatvorených miestnostiach, nie v exteriéroch. Je potrebné sa vyhnúť kontaktu s vlhkosťou, ako je napríklad v kúpeľni.
Z bezpečnostných a licenčných dôvodov nie je možné produkt prestavovať a/alebo modifikovať. Ak je produkt používaný na iné účely, aké sú opísané vyššie, môže sa poškodiť. Okrem
toho môže nesprávne používanie viesť k nebezpečenstvom ako napr. skrat, požiar, úraz elektrickým prúdom a pod. Prečítajte si pozorne návod na použitie a uschovajte ho pre referenciu.
Produkt poskytnite tretím osobám len spoločne s návodom na obsluhu.
Tento produkt odpovedá národným a európskym právnym požiadavkom. Všetky názvy spoločností a produktov sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky práva sú vyhradené.

Rozsah dodávky

• Vypaľovačka

• 10 ks vypaľovacích hrotov
• 9 ks vypaľovacích razníc
• Spájkovací hrot
• Čepeľ
• Držiak čepelí

• Nikdy nelejte tekutiny na elektrospotrebiče a neklaďte nádoby naplnené tekutinou
v blízkosti prístroja. Ak sa do prístroja dostane akákoľvek kvapalina či predmet,
odpojte od prúdu príslušnú zásuvku (napr. pomocou ističa, alebo poistky) a až
potom odpojte napájací kábel zo zásuvky. Prístroj ďalej nepoužívajte a zaneste
ho do odborného servisu.
• Pred pripojením k elektrickej sieti skontrolujte, či menovitý príkon na výrobnom
štítku produktu zodpovedá tomu z vašej domácej siete.
• Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností
a/alebo znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo od nej dostanú inštrukcie, ako má byť prístroj použitý.
• Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že si nebudú s prístrojom hrať.
• Nenechávajte voľne ležať obalový materiál. Tento predstavuje veľké nebezpečenstvo pre deti.
• Prístroj nevystavujte vysokým teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, silným
otrasom, vysokej vlhkosti, parám, horľavým plynom a rozpúšťadlám.
• Produkt nevystavujte silnému mechanickému namáhaniu.
• Pokiaľ už nie je bezpečná prevádzka možná, odstráňte produkt z prevádzky a
ochráňte pred neúmyselným použitím.
Bezpečná prevádzka nie je zaručená ak produkt:
-- vykazuje viditeľné poškodenia,
-- už nefunguje správne,
-- bol dlhšiu dobu uskladnený v nevhodných podmienkach alebo
-- bol vystavený značnej prepravnej námahe.
• S produktom zaobchádzajte opatrne. Nárazy, údery alebo dokonca pád z malej
výšky ho môžu poškodiť.
• Predná časť produktu je počas prevádzky veľmi horúca a môžu spôsobiť vážne
popáleniny. Produkt držte iba za jeho rukoväť.
• Počas tavenia materiálov môžu vzniknúť toxické výpary. Udržujte dostatočný odstup.

• Užívateľská príručka

• Udržujte bezpečnú vzdialenosť od horľavých materiálov, ako je papier, záclony
atď.

Bezpečnostné pokyny

• Ostré a špicaté predmety a nástroje môžu spôsobiť zranenie!

• Bezpečnostný stojan

Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. V prípade nedodržaní bezpečnostných pokynov a
informácií o bezpečnom použití v tomto návode, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za takto vzniknuté škody na majetku/zranenia osôb. Navyše v týchto
prípadoch zaniká akýkoľvek nárok na záruku.

• Pri používaní produktu zabezpečte dostatočné prúdenie vzduchu v miestnosti .
• Keď je produkt pripojený na zdroj napájania, nenechávajte ho bez dozoru.

b) Ostatné

• Ak máte pochybnosti o prevádzke, bezpečnosti alebo pripojení produktu, konzultujte odborníka.

a) Osoby/produkt

• Akékoľvek údržby, nastavovania a opravy môžu byť vykonané iba odborníkom
alebo v odbornom servise.

• Tento produkt je vhodný iba pre domáce použitie.

• Ak máte otázky, ktoré nie sú zodpovedané v tomto návode, obráťte sa na našu
technickú poradenskú službu alebo na iných odborníkov.

• Nepoužívajte produkt na ľuďoch alebo zvieratách.
• Zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti prístroja a musí byť ľahko prístupná.
• Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky za kábel, vytiahnete ju len za k tomu určenú rukoväť.
• Pokiaľ produkt dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte napájací kábel od elektrickej
zásuvky.
• Pri búrke odpojte výrobok z bezpečnostných dôvodov z elektrickej zásuvky.

Príslušenstvo
Vypaľovacie hroty

• Dajte pozor, aby sa napájací kábel niekde neprivrel, nepoškodil ostrými hranami
a nevystavoval mechanickému tlaku. Napájací kábel nevystavujte nadmernému
tepelnému namáhaniu intenzívnym teplom alebo extrémnemu chladu. Napájací
kábel nemeňte. V opačnom prípade, môže dôjsť k poškodeniu napájacieho kábla.
Poškodený napájací kábel môže viesť k ohrozeniu života zásahom elektrického
prúdu.

Vypaľovacie raznice

• Ak je napájací kábel poškodený, nedotýkajte sa ho. Najprv vypnite príslušnú
sieťovú zásuvku (napríklad prostredníctvom príslušného ističa) a potom opatrne
vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Produkt neprevádzkujte v žiadnom prípade s poškodeným napájacím káblom.

Čepeľ,
Držiak čepele

• Poškodený napájací kábel môže byť vymenený len výrobcom, servisnou spoločnosť schválenou výrobcom, alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu. Nikdy nezapájajte ani neodpájajte napájací kábel,
keď máte mokré ruky.

Spájkovací hrot

• Produkt nie je hračka. Udržujte ho mimo dosahu detí a domácich zvierat.
• Ako zdroj napätia môže byť použitá iba riadna zásuvka (230 V/DC, 50 Hz) verejnej
rozvodnej sieti.
• Neponárajte prístroj do vody. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Bezpečnostný stojan

Uvedenie do prevádzky

Vypaľovacia čepeľ

Použite rovný, žiaruvzdorný podklad.

• Ako nástroje vyberte čepeľ a držiak čepele.

Uistite sa, že produkt nemôže spadnúť. Existuje nebezpečenstvo úrazu a požiaru.

• Zasuňte čepeľ do jedného z otvorov na držiaku čepele.

a) Zapnutie produktu

• Priskrutkujte držiak čepele na produkt.

• Ak je nutné, nechajte vypaľovačku vychladnúť.

• Uchopte produkt len za držadlo, nedotýkajte sa kovu.

• Uistite sa, že elektrická zástrčka nie je zapojená do siete.
• Umiestnite výrobok na bezpečnostný stojan (pozrite „Príslušenstvo“).
• Zapojte elektrická zástrčku do vhodnej elektrickej zásuvky.
• Vypaľovačku nechajte zahriať po dobu asi troch minút.
Ak horúci produkt nepoužívate, vždy ho položte na dodaný bezpečnostný stojan .

b) Výmena nástrojov

Pri výmene nástroja s horúcimi komponenty sa nástroj môže zničiť a môže dojsť k
vážnym popáleninám. Produkt vždy nechajte celkom vychladnúť.

• Vyberte požadovaný nástroj a priskrutkujte ho v smere hodinových ručičiek na vypaľovačku.
Na to použite vhodný nástroj, ako napríklad kliešte. Dbajte na to, že je nástroj dobre upevnený a nemôže sa uvolniť. Pri skrutkovaní nástroja nepoužívajte nadmernú silu.
• Produkt vždy odpojte od siete a nechajte ho vychladnúť pred tým, než odskrutkujete nástroj
proti smeru hodinových ručičiek.

c) Vypnutie produktu
Horúci produkt nenechávajte vychladiť bez dozoru. Existuje nebezpečenstvo požiaru.
• Po použití umiestnite vypaľovačku na bezpečnostný stojan.
• Zástrčku vytiahnite z elektrickej zásuvky.
• Pred uložením do kufríku nechajte produkt úplne vychladnúť.

Všeobecné pokyny

• Produkt uveďte do prevádzky.
• Vypaľovacou čepeľou môžete rezať napr. polystyrén.

Spájkovačka

• Priskrutkujte spájkovací hrot na produkt.
• Produkt uveďte do prevádzky.
• Očistite spájkované miesto od mastnoty, špiny ako aj od oxidov a sulfidov.
• Uchopte produkt len za držadlo, nedotýkajte sa kovu.
• Pomocou spájkovacieho hrotu naneste trochu spájky na spájkovacie body a spájkujte ich
dohromady.
• V prípade potreby použite tavivo.
• Dávajte pozor, aby ste sa spájkovacím hrotom dotýkali len spájkovacích bodov.
• Spájkovací hrot očistite spájkovacou hubkou.

Údržba a čistenie

• Vypaľovačka nevyžaduje okrem občasného očistenia takmer žiadnu údržbu.
• Zástrčku vytiahnite z elektrickej zásuvky.
• Pred čistením nechajte vypaľovačku vychladnúť na izbovú teplotu.
• Pre čistenie používajte mäkkú, antistatickú handričku bez chlpov.
• Nepoužívajte abrazívne alebo chemické čistiace prostriedky.
• Pre čistenie nástrojov nástroj naskrutkujte na produkt a uveďte do prevádzky.
• Horúci nástroj očistite vlhkou ohňovzdornou hubkou.

Vypaľovačku nepoužívajte pre materiály s lakovaným povrchom.

• Nástroje nečistte kovovou kefou alebo brúsnym papierom.

Uistite sa, že je povrch obrábaného predmetu čistý, rovný a zbavený mastnoty.

Likvidácia

Pracovné miesto musí byť vždy dobre vetrané, pretože vzniklé výpary môžu spôsobiť podráždenie očí a/alebo dýchacích ciest alebo ich poškodenie.
• Pri maľovaní vyvíjajte rovnaký tlak a konštantnú rýchlosť, aby ste dosiahli vytvorenia rovnomerných tmavých čiar.
• Keď pracujete s citlivým materiálom, ako je napr. tenká koža, budte opatrní, aby ste ho nezničili.
• Pri práci s novým materiálom si vždy pracovný postup vyskúšajte na jeho vzorku.
• Čím dlhšie vypaľovaciu raznicu aplikujete, tým tmavší bude výsledný motív.
• Pre spájkovanie sú potrebné spájka a tavivo. Mnohé spájky už tavivo obsahujú. Na čistenie
spájkovacie hrotu je tiež potrebná mokrá spájkovacia hubka. Príslušenstvo na spájkovanie
nie je zahrnuté.

Pyrografia

Elektronická zariadenia sú recyklovateľný odpad a nepatria do domového odpadu.
Produkt zlikvidujte na konci jeho životnosti v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami.
Takto splníte vašu zákonnú povinnosť a prispejete k ochrane životného prostredia.

Technické údaje

Prevádzkové napätie....................................................................230 V/AC, 50 Hz
Výstupný výkon............................................................................30 W
Teplotný rozsah (vypaľovacie hroty, vypaľovacie raznice)............500 - 580 °C
Teplotný rozsah (vypaľovacia čepeľ)............................................220 - 280 °C
Teplotný rozsah (spájkovačka).....................................................470 - 530 °C
Dĺžka kábla...................................................................................1,5 m

• Ako nástroj si vyberte jeden z vypaľovacích hrotov.

Rozmery (D x Ø)...........................................................................172 x 29 mm (vypaľovačka )

• Ak je treba, očistite obrábaný predmet. K ošmirgľovaniu povrchu dreva použite jemný brúsny
papier.

Hmotnosť......................................................................................cca 170 g (vypaľovačka)

• Požadovaný motív si môžete na predmet načrtnúť ceruzkou, resp. môžete použiť kopírovací
papier.
• Motív môžete tiež vytlačiť na špeciálny žehliaci papier a preniesť na materiál.
• Produkt uveďte do prevádzky.
• Uchopte produkt len za držadlo, nedotýkajte sa kovu.
• Produkt držte ako plniace pero.
• Pod jemným tlakom veďte vypaľovací hrot po materiáli.
• Dekorujte napríklad drevo, korok alebo kožu.

Vypalovacie raznice

• Ako nástroj si vyberte jednu z vypaľovacích razníc.
• Prístroj uveďte do prevádzky.
• Produkt držte za rukoväť, kolmo k predmetu.
• Miernym tlakom priložte vypaľovacú raznicu na obrábaný predmet.
• Opečiatkujte napríklad drevo, korok, kožu alebo pečatný vosk.
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