
Urządzenie do cięcia styropianu z 3 nasadkami | AGT ES-300 (NX9208)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• urządzenie do cięcia

• stojak

• 3 wymienne końcówki

• zasilacz

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne urządzenia

• prąd wejściowy: 6 V DC / 1,5 A

• pobór mocy: maks. 9 W

• wymiary: 205 x 205 x 45 mm

• waga: 309 g.

Dane techniczne zasilacza

• wejście: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,6 A

• wyjście: 6 V / 1,5 A.

Ogólne wskazówki

WSKAZÓWKA

Ten  sprzęt  jest  przeznaczony  wyłącznie  do  użytku  domowego.  Nie  jest  on

przeznaczony do stosowania w obszarach komercyjnych lub przemysłowych!

UWAGA!

Wznoszące się opary mogą powodować bóle głowy i zmęczenie podczas wdychania!
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Szczegóły produktu

1. Zasilacz sieciowy 

2. Przyłącze zasilania 

3. Przełącznik ON/OFF

4. Uchwyt 

5. Mocowanie drutu tnącego 

6. Drut tnący

7. Podstawka

8. Zapasowy drut tnący

9. Końcówka do grawerowania

10. Końcówka do wycinania

Funkcje końcówek

• Końcówka z drutem – cięcie i wycinanie drobnych i złożonych kształtów.

• Końcówka do grawerowania – usuwanie warstw po warstwach, tworzenie wgłębień.

• Końcówka do wycinania – wycinanie elementów wewnętrznych o określonym kształcie, np.

przy wycinaniu liter.

Przygotowanie

Wymiana końcówek

UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZEŃ!

Końcówki (5, 9, 10) można zdejmować tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone i

końcówki (5, 9, 10) ostygną!

• Z uchwytu (4) wyciągnij końcówkę (5, 9, 10) prosto do góry.

• Włóż inną końcówkę (5, 9, 10) od góry do uchwytu mocującego na uchwycie (4). Uważaj,

aby  nie  przechylić  osprzętu  (5,  9,  10).  Musi  być  możliwe  włożenie  go  bez  większego

wysiłku.

Wymiana drutu tnącego

Jeśli drut tnący (6) zamocowany do końcówki z drutem (5) został uszkodzony, można go wymienić

na dołączony do zestawu zapasowy drut tnący (8) w następujący sposób:

• Uformuj małe oczko na jednym z końców zapasowego drutu tnącego (8) i  zawieś je na

jednym z końców mocowania drutu tnącego (5).
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• Napręż zapasowy drut tnący (8) na drugim końcu mocowania drutu tnącego (5) i zamocuj

go tam dwoma lub trzema oplotami.

• Wystający koniec obetnij przy pomocy noża bocznego.

UWAGA

Drut tnący (6) może się rozszerzać podczas pracy, dlatego należy go od czasu do czasu

dokręcać.

Użytkowanie

• Zamontuj żądaną końcówkę (5, 9, 10) - patrz rozdział "Wymiana końcówek".

• Umieść urządzenie na tacy (7), tak aby element w kształcie litery Y tworzył punkt podparcia

tacy (7), za mankietem na uchwycie (4).

• Podłącz  zasilacz  (1)  do  odpowiedniego  gniazda.  Upewnij  się,  że  wartości  połączeń  są

prawidłowe.

• Połącz złącze zasilania (2) z zasilaczem (1).

• Włącz  urządzenie  za  pomocą  przełącznika  ON/OFF (3).  Włożona  końcówka  (5,  9,  10)

nagrzewa się w ciągu kilku sekund do temperatury roboczej.

WSKAZÓWKA

Drut tnący (6) ma wyższą temperaturę po stronie wylotowej pianki sztywnej, co

pozwala  na  stopienie  powierzchni.  Aby  temu  zapobiec,  drut  można  schłodzić,

wydmuchując go po prostu do punktu wyjścia.

• Poprowadź przyrząd (5,  9,  10) na obrabiany przedmiot i  rozpocznij  cięcie/modelowanie.

Tarczę tnącą do twardej piany należy zawsze przenosić przez obrabiany przedmiot z lekkim

naciskiem  i  stałą  prędkością.  Jeśli  ciśnienie  jest  zbyt  niskie,  sztywna  pianka  wokół

mocowania (5, 9, 10) stopi się. Zbyt duży nacisk spowoduje nieczyste wyniki cięcia.

• Na koniec należy wyłączyć urządzenie wyłącznikiem (3) i odłożyć je na półkę (7) w celu

ochłodzenia.

• Po zakończeniu pracy należy odłączyć zasilacz (1) od gniazda zasilającego.

Czyszczenie

UWAGA!

NIEBEZPIECZEŃSTWO  ZRANIENIA!  Przed  wykonaniem  jakichkolwiek  prac

przy urządzeniu należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić urządzenie

do ochłodzenia!
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• Przed czyszczeniem należy również przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

• Po zakończeniu pracy należy wyczyścić urządzenie.

• Do  czyszczenia  obudowy  należy  używać  ściereczki  i,  w  razie  potrzeby,  łagodnego

detergentu.

• Upewnij się, że do wnętrza urządzenia nie dostanie się woda. Po wyczyszczeniu urządzenie

należy  zawsze  wytrzeć  do  sucha.  Wszystkie  części  muszą  być  suche  przed  ponownym

użyciem.

• Nigdy  nie  używaj  ostrych  przedmiotów,  benzyny,  rozpuszczalników  lub  środków

czyszczących, które atakują plastik.

• Urządzenie  i  jego  akcesoria  należy  przechowywać  w  miejscu  zabezpieczonym  przed

kurzem, wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Bezpieczeństwo

UWAGA!

Niezastosowanie  się  do  poniższych  instrukcji  może  spowodować

porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia ciała.

Gorące urządzenie należy zawsze umieszczać na dołączonej półce.

NIEBEZPIECZEŃSTWO  POPARZENIA!  Półka  może  stać  się  gorąca,

gdy jest tam umieszczona!

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt  należy  trzymać  z  dala  od  wilgoci  i  wysokiej  temperatury.  Nie  należy  używać

produktu na zewnątrz lub w łazience!

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Pozostaw produkt do ochłodzenia wyłącznie powietrzem po pracy. Nigdy nie wolno ugasić

go wodą!
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• NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM! Nigdy nie dotykaj produktu i zasilacza

mokrymi lub wilgotnymi rękoma i nie obsługuj go stojąc na mokrej podłodze!

• Produktu  należy  używać  wyłącznie  na  płaskiej,  odpornej  na  wysoką  temperaturę

powierzchni.

• Nie należy używać produktu w pobliżu lub przy gorących powierzchniach, takich jak płyty

grzewcze, piekarniki, grzejniki!

• UWAGA! Narzędzie to musi być umieszczone na stojaku, gdy nie jest używane.

• NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA! Należy chronić siebie i innych przez oparami, które

mogą powstać podczas obróbki.

• Podczas  długich  okresów  pracy,  w  których  mogą  powstawać  opary  niebezpieczne  dla

zdrowia, należy zawsze zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy. Ponadto zaleca się

stosowanie rękawic ochronnych, ochrony ust, okularów ochronnych i fartucha roboczego.

• Unikaj  jedzenia,  picia  i  palenia  w  pomieszczeniach,  w  których  produkt  jest  używany.

W przeciwnym razie  ślady  materiału  przylegającego  do  rąk  mogłyby  przedostać  się  do

organizmu ludzkiego przez żywność lub papierosy.

• Po zakończeniu pracy z produktem należy zawsze dokładnie umyć ręce.

• Podczas  użytkowania  produktu  należy  trzymać  dzieci  i  inne  osoby  z  dala  od  niego.

W przypadku rozproszenia uwagi może dojść do utraty kontroli nad produktem.

• Niniejszy  produkt  nie  jest  przeznaczony  do  użytkowania  przez  osoby  (w  tym  dzieci)

o ograniczonych  zdolnościach  fizycznych,  sensorycznych  lub  umysłowych  lub

nieposiadające  doświadczenia  i/lub  wiedzy,  chyba  że  są  one  nadzorowane  przez  osobę

odpowiedzialną  za  ich  bezpieczeństwo  lub  otrzymały  od  niej  instrukcje  dotyczące

użytkowania produktu!

• Dzieci muszą być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

• Trzymać poza zasięgiem dzieci.

• Nie  należy  zezwalać  na  korzystanie  z  produktu  osobom,  które  nie  znają  go  lub  nie

przeczytały niniejszej instrukcji!

• Zawsze monitoruj produkt podczas jego pracy.

• Nie należy używać produktu, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu

lub leków.

• Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Zagracone i nieoświetlone miejsca

pracy mogą być przyczyną wypadków.

• Nie należy pracować z produktem w środowisku wybuchowym zawierającym łatwopalne

ciecze, gazy lub pyły.
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• Upewnij się, że napięcie zasilacza jest zgodne z napięciem urządzenia.

• Regularnie sprawdzaj produkt i zasilacz pod kątem uszkodzeń.

• Nie należy obsługiwać produktu, jeśli jest on uszkodzony lub jeśli został upuszczony na

podłogę lub uszkodzony w inny sposób.

• Urządzenie  należy  podłączać  wyłącznie  do  prawidłowo  zainstalowanego  gniazdka  ze

stykami uziemiającymi. To gniazdo musi być łatwo dostępne nawet po podłączeniu.

• Zasilacz należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego, aby w razie potrzeby

można było szybko odłączyć produkt od sieci zasilającej. W przypadku zagrożenia należy

natychmiast odłączyć zasilacz od gniazda!

• Jeśli  przewód jest  uszkodzony lub przecięty podczas  pracy,  nie  należy go dotykać,  lecz

natychmiast odłączyć zasilacz. Uszkodzone lub splątane kable zwiększają ryzyko porażenia

prądem elektrycznym.

• Kabel zasilający należy zawsze trzymać z dala od zasięgu działania urządzenia i prowadzić

go z dala od jego tylnej części.

• Należy upewnić się, że podłączony kabel zasilający nie stwarza zagrożenia potknięciem.

Kabel nie  może zwisać z powierzchni montażowej,  aby zapobiec oderwaniu urządzenia.

Nigdy nie należy ciągnąć za przewód zasilający, aby przesunąć urządzenie.

• Kabel nie może być zgniatany, zaginany ani stykać się z gorącymi powierzchniami.

• Urządzenie należy zawsze umieszczać na suchej,  równej,  solidnej i  odpornej na wysoką

temperaturę powierzchni z wolną przestrzenią ze wszystkich stron i wolną przestrzenią do

góry. 

• Należy zachować odpowiednią odległość od innych źródeł ciepła, takich jak płyty grzewcze

lub piekarniki, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

• Nigdy nie umieszczaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów wysoce łatwopalnych

(zasłon, tkanin itp.).

• Nigdy nie zakrywać urządzenia podczas pracy, aby uniknąć zagrożenia pożarem.

• Upewnić się, że w pobliżu gorącego urządzenia nie ma żadnych łatwopalnych przedmiotów.

• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

• Nie należy używać kabla do przenoszenia lub zawieszania produktu, ani do odłączania kabla

zasilającego  od  gniazdka  ściennego.  Nie  należy  owijać  przewodu  zasilającego  wokół

produktu. Trzymaj przewód z dala od ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części.

• W przypadku stosowania przedłużacza, musi on być odpowiedni do odpowiedniej mocy.

• Urządzenie  nie  jest  przeznaczone  do  pracy  z  zewnętrznym  zegarem  sterującym  lub

oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
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• Przed czyszczeniem pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.

• Uważajcie! Istnieje ryzyko oparzeń na gorącym końcu.

• Podczas użytkowania mogą powstawać szkodliwe opary. W związku z tym należy zapewnić

dobrą  wentylację  pomieszczenia  lub  pracę  pod  odpowiednim  systemem  odprowadzania

powietrza.

• Używaj tylko dostarczonych akcesoriów.

• Nie należy pracować na częściach będących pod napięciem.

• Nie należy używać urządzenia do podgrzewania płynów lub tworzyw sztucznych.

• Podczas czyszczenia lub gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy

je odłączyć od zasilania.

• Warunki środowiskowe powinny być dostosowane do produktu i zadania. Jest to narzędzie

domowe i jako takie powinno być używane. Nie należy używać produktu jako ciężkiego

narzędzia.

• Zabezpiecz przedmiot obrabiany. Przedmiot obrabiany trzymany przez przyrząd lub imadło

jest trzymany pewniej niż ręką!

• Przed  czyszczeniem  i  pozostawieniem  produktu  bez  nadzoru  należy  zawsze  odłączyć

zasilanie.

• Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.

• Nie  należy  używać  innego  zasilacza  niż  ten,  który  został  dostarczony.  Nie  używaj

dołączonego zasilacza do innych produktów!

• NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZEŃ! Nigdy nie  należy  dotykać  rozgrzanych osprzętu,

stopionej twardej pianki ani gorących elementów.

• Dotknij  produktu  tylko  za  uchwyt!  Przed  wymianą,  czyszczeniem  lub  sprawdzaniem

komponentów urządzenia należy zawsze odczekać, aż produkt ostygnie.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.
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Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH  oświadcza  niniejszym,  że  produkt  NX-9208  jest  zgodny  z  dyrektywą  RoHS

2011/65/UE, dyrektywą EMC 2014/30/UE oraz dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE.
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