Navodilo za uporabo!
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Glavno stikalo
Konektor za priklop pisala – moški del
Gumb za nastavitev temperature konice
Noga aparata
Pisalo

 Model:
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Vijaka za pritrditev konice
Konica
Konektor za priklop pisala – ženski del
Prostor za priloženo orodje in konice
Pokrova/ročaj

PIROGRAF ELECTRONIC

Aparat namenjen za vžiganje v les, pluto in usnje s priključkom na električno omrežje 230V/50Hz.
Odlikuje ga natančna brezstopenjska regulacija žarenja konice pisala. Zaradi konstrukcije je priročen in
enostaven za uporabo. Opremljen je s standardno konico debaline 0,9 mm.
Komplet vsebuje: napajalnik, pisalo, stojalo za odlaganje pisala, uporovna žica za izdelavo konic ter ključ za
menjavo konic.

Začetek obratovanja:
Za delovanje PIROGRAFA ELECTRONIC moramo aparat najprej priključiti na električno omrežje preko
priključka, ki se nahaja na nogi aparata. Glavno stikalo mora biti v položaju, da indikacijska lučka na stikalu ne
sveti. Pisalo držimo v roki ali ga odložimo na stojalo, nato ga preko konektorja (8) priključimo na moški del
konektorja (2). Vklopimo glavno stikalo, z gumbom za regulacijo žarenja konice na skali aparata izberite želeno
moč od minimalno (modrega) do maksimalno (rdečega) polja. S tem da upoštevate vsa varnostna navodila je
aparat pripravljen za uporabo.

Navodilo za menjavo konice:
S priloženim ključem delno odvijete vijaka na pisalu. Odstranimo iztrošeno konico, v ležišče namestimo novo, ter
privijemo vijaka. Slabo privita vijaka lahko povzročita nepravilno delovanje, ter pregrevanje pisala. Novo konico
izdelate iz priložene 0,9 mm debele uporovne žice. Odrežite žico dolžine 5 cm, ter jo oblikujete za vaše potrebe.

Varnostna navodila
Da bi se zaščitili pred škodljivimi vplivi na zdravje in pred nevarnostjo električnega udara, poškodb in požara morate upoštevati naslednje varnostne predpise.

Namenska uporaba
Električni kabel je dovoljeno vtikati samo v električno vtičnico ali adapter, predviden za ta namen. Ne vlecite za kabel, kadar ga želite izvleči iz vtičnice. Zaščitite kabel pred vročino,
oljem in ostrimi robovi.

Uporabljajte pravo pisalo
Pri delu ne uporabljajte pisala in dodatne opreme, ki ni priporočeno s strani proizvajalca.

Ne preobremenjuj PIROGRAFA
Pirograf uporabljajte samo pri predpisani napetosti.

Varnost na delovnem mestu
POZOR - nevarnost opeklin
Konica potrebuje po snetju oz izklopu nekaj časa, da se ohladi.

Zadrževanje otrok in nepooblaščenih oseb v delovnem območju.
Ne dovolite, da bi se osebe, ki ne uporabljajo aparata, dotikale pirografa ali njegovih delov. Napravo lahko uporabljajo osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi
ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ter pomanjkljivim znanjem, če so pod nadzorom pooblaščene osebe, ki je pristojna za njihovo varnost ali so od takšne
osebe prejeli navodila, kako uporabljati napravo.
Otroke je potrebno nadzorovati, da bi zagotovili, da se z napravo ne bodo igrali.
Pirograf shranjujte na varen način.
Pirograf, ki ni v uporabi, odložite na suho, visoko ležeče ali zaklenjeno mesto izven dosega otrok. Ko pirografa ne uporabljate ga izključite iz omrežja.

Osebna zaščitna oprema mora ustrezati varnostno-tehničnimi zahtevam delovnega mesta.
Nosite primerno zaščitno obleko, ki vas bo zaščitila pred opeklinami.

Upoštevajte vplive okolice
Pirografa na uporabljajte v vlažnih ali mokrih razmerah

Pazite, da ne boste pozabili odstraniti orodja, ki ste ga uporabili pri vzdrževanju.
Pred vklopom se prepričajte, ali ste odstranili ključe in orodje za nastavljanje.

Poskrbite, da ne more priti do nenamernega vklopa.
Pred priklopom na el. omrežje se prepričajte da pisalo ni priključeno na aparat. Pirograf, ki je priključen na el. omrežje, ne prenašajte s prstom na stikalu za vklop.

Uporaba pirografa je dovoljena samo v tehnično brezhibnem stanju.
Onesposabljanje zaščitnih elementov ni dovoljeno. Motnje in okvare nemudoma odpravite. Pred vsako uporabo pirografa skrbno preglejte zaščitne elemente ali lažje poškodovane
dele ter ugotovite, ali delujejo brezhibno in pravilno. Preverite, ali so funkcije premičnih delov brezhibne in ali se ne zatikajo ter ugotovite morebitne poškodovane dele. Za
brezhibno delovanje pirografa morajo vsi deli biti pravilno montirani in izpolnjevati vse zahteve. Okvarjene ali poškodovane dele in zaščitne elemente naj popravijo ali zamenjajo v
strokovnih delavnicah, razen če ni v navodilih za uporabo predpisano drugače.

Upoštevajte veljavna varnostna določila in predpise o preprečevanju nesreče.

Osebne zahteve.
Nered na delovnem mestu povzroča nevarnost nesreče.
Kadar pirografa ne uporabljate ga odložite na varno odlagališče. Ko ste prenehali z delom pisalo vedno odlagajte na priloženo stojalo, temperaturo konice pa nastavite na minimum.
V bližino vročega pisala pirografa ne nosite gorljivih predmetov, tekočin ali plinov.
Izogibajte se nenormalni telesni drži.
Svoje delovno mesto uredite na ergonomsko ustrezen način, izogibajte se neustrezni telesni drži pri delu.
Bodite pazljivi
Vedno bodite pozorni na, to kaj delate. Ravnajte preudarno. Pirografa ne uporabljajte, ko niste zbrani.

Vzdrževanje in popravila
Pirograf skrbno vzdržujte
Upoštevajte napotke za menjavo konice pisala.
Vzdrževalna dela lahko opravlja samo usposobljeno osebje. Pred shranjevanjem oziroma vzdrževanjem se mora pirograf ohladiti. Pirograf odklopite z električnega omrežja. Redno
kontrolirajte vse priključne kable in cevi. Poškodovan električni aparat nemudoma odstranite iz uporabe.
Popravila lahko opravljajo samo za to usposobljene osebe.
Poškodovan priključni kabel lahko menja samo usposobljena oseba.
Za boljše in varnejše delo poskrbite za čist pirograf.

GARANCIJA
Garancija velja na območju republike Slovenije.
Za to napravo podjetje RDA d.o.o. zagotavlja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom (razen če je v katalogu določeno drugače). Garancija zajema brezplačno odpravo
pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Garancija velja z priloženim računom ali potrjeno
garancijsko izjavo s strani prodajalca.
Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
• elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
Garancijska Izjava:
Za vse izdelke razen konice velja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni
vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske
poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: RDA d.o.o.., Slovenska cesta 45a,
4207 Cerklje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije
zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: RDA d.o.o.., Slovenska cesta 45a,
4207 Cerklje

Kraj in datum nakupa:

Podpis in žig:

