WOOD KIT

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Ideální pomůcka pro tvorbu. Můžete jej používat na gravírování a vypalování textů a obrázků
do dřeva. Díky jednoduchému konceptu je ideální i pro začátečníky kteří se chtějí naučit něco
nového. V balení obdržíte i mnoho doplňků které vám pomůžou ve vaší tvorbě.
Před prvním použitím si pečlivě nastudujte návod k použití který si uschovejte pro další
možné použití.

OBSAH BALENÍ
BALENÍ OBSAHUJE:
1x vypalovač
28x nástavců
1x šablona s písmeny
1x šablona s písmeny a symboly
1x uživatelská příručka
1x roční záruka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Výkon: 60W
Vstupní výkon: 110V/220V
Rozmezí napětí : 220V-240V
Teplotní rozmezí: 200-450 ℃
Materiál: silikon + kov
Barva: modrá a černá
Typ spajkovací trysky: kuželovitá (vyměnitelná)
Délka kabelu: 1,20 m
Brutto váha: 0.500 kg
Jméno značky:
Handskit
Země původu: Guangdong, Kitajska

KOMPLET NÁSTAVCŮ
Wood kit obsahuje 10 nástavců pro spajkování a 15 pro gravírování. Přiloženou čepelí můžete
dřevo dodatečně opracovat. V balení naleznete také 1 hlavní nástavec.

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Před použitím je potřeba dřevo zbrousit brousícím papírem.
2. Vybraný vzor můžete před gravírováním naskicovat tužkou přímo na dřevo.
3. Vyberte si nástavec který naskrutkujete na přístroj. Různé nástavce umožňují
vypalování různých vzorů.
4. Kabel zapojte do sítě a vyčkejte až se přístroj nahřeje. Na přístroji naleznete žluté
kolečko kterým nastavíte teplotu. Maximální teplotu 450 °C přístroj dosáhne
přibližně v 5 minutách.
5. Vypalovač vemte do ruky jako tužku a můžete začít s vypalováním dřeva na které
přístroj pokládáte. Můžete použít i šablonu na různé vzory.
6. Před výměnou nástavce je potřebné vyčkat min.10-15 minut než se přístroj
ochladí.
7. Přístroj se doporučuje používat maximálně 30 minut.

UPOZORNĚNÍ!
-

-

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
Přístroj se velice rychle zahřívá! Přístroj dosahuje teploty v rozhraní od 200 do 450 ℃
Které můžou způsobit popáleniny.
Přístroj používejte opatrně a nedotýkejte se kovových částí. Počas použití držte
přístroj pouze za silikonovou část.
Pokuď přístroj nepoužíváte, vypněte jej. Tím zabráníte zbytečnému přehřívání
přístroje a prodlužujete jeho životnost.
Výrobek používejte v čistém, suchém, dobře osvětlením prostředí.
Počas práce dodržujte minimální bezpečnostní vzdálenost od přístroje.
Přítomnost kouře je při prvním použití očekávaným jevem. Kouř zmizí během 10
minut.
Před výměnou nástavce vyčkejte než se přístroj ochladí (přibližně 10-15
minut).
Po skončení nechte dřevo několik minut vychladit.
U nesprávného použití hrozí vznik požáru.
Přístroj nevystavujte vodě a vlhku.
Přístroj nemsíte používat na lehce se talících materiálech jako jsou plasty nebo umělá
kůže.
Přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.
Jednotlivé části neměňte a nemanipulujte s nimi.
Řádně kontrolujte kabel, aby na něm nevznikly praskliny a podobné poškození.
V případě, že je kabel poškozený, přístroj nepoužívejte.
Výrobek není určený dětem.

-

-

Výrobek nepoužívejte požili jste li před tím alkohol,léky nebo jste unavení.
Přístroj je určen lidem v dobré fyzické kondici a s motorickými schopnostmi.

