IV. Příprava k použití

X. Likvidace odpadu

VÝSTRAHA
yy Před použitím si přečtěte celý návod k použití a ponechte jej přiložený u výrobku,
aby se s ním obsluha mohla seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo
jej prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. Zamezte poškození tohoto
návodu. Výrobce nenese odpovědnost za škody či zranění vzniklá používáním
přístroje, které je v rozporu s tímto návodem. Před použitím přístroje se seznamte
se všemi jeho ovládacími prvky, způsobem používání a také se způsobem vypnutí
přístroje, abyste jej mohli ihned vypnout případě nebezpečné situace. Před použitím zkontrolujte pevné upevnění všech součástí a zkontrolujte, zda nějaká část
přístroje není poškozena, či špatně nainstalována nebo zda nechybí na svém místě.
Rovněž zkontrolujte, zda není poškozen kryt či zásuvková vidlice síťového adaptéru.
Přístroj s poškozenými nebo chybějícími částmi nepoužívejte a zajistěte jeho opravu či náhradu v autorizovaném servisu značky Extol®- viz kapitola Servis a údržba
nebo webové stránky v úvodu návodu.

yy Obalové materiály vyhoďte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.
yy Nepoužitelný výrobek nevyhazujte do směsného odpadu, ale odevzdejte
jej k ekologické likvidaci. Dle směrnice (EU) 2012/19 nesmí být elektrozařízení vyhazováno do směsného odpadu, ale odevzdáno k ekologické
likvidaci do zpětného sběru elektrozařízení. Informace o sběrných místech a podmínkách zpětného sběru elektrozařízení obdržíte na obecním úřadě.
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417240

Původní návod k použití
Preklad pôvodného návodu
na použitie
Az eredeti használati utasítás
fordítása
Übersetzung der ursprünglichen
Bedienungsanleitung

1.

2.

Obr. 1, jemné a přesné vyřezávání strunou
Obr. 1, jemné a presné vyrezávanie strunou
1. ábra, finom és pontos kivágás a huzallal
Abb. 1, feines und präzises Ausschneiden mit einem Draht

Obr. 2, vyrezávanie
väčších predmetov nožom
2. ábra. Nagyobb darabok
kivágása a késsel
Abb. 2, Ausschneiden von
größeren Gegenständen
mit einem Schneidmesser
Obr. 3, gravírování
gravírovacím nástavcem
Obr. 3, gravírovanie
gravírovacím nadstavcom
3. ábra. Gravírozás
a gravírozó feltéttel
Abb. 3, Gravieren
mit einem Gravieraufsatz
2

3

6

••UPOZORNĚNÍ

yy Při práci zajistěte kvalitní odvětrávání prostoru, protože při tavení polystyrenu
vznikají zdraví škodlivé páry (nutná ochranná opatření a úroveň ochrany je
v bezpečnostním listu k pěnovému polystyrenu).
yy Výpary nevdechujte, jsou zdraví škodlivé.

••

UPOZORNĚNÍ
yy Přístroj s horkým nástrojem vždy odkládejte na stojánek.
7) Po použití přístroje přístroj odstavte na stojánek a nechte jej vychladnout.

••

UPOZORNĚNÍ
yy Výměnu nástroje provádějte při odpojeném přívodu el. proudu.

yy Norma pro tepelné spotřebiče vyžaduje, aby v návodu k použití bylo uvedeno
následující sdělení:
„Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší, pokud jsou pod dozorem nebo
pokud byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí děti provádět, pokud nejsou
7
4
5
starší 8 let a pod dozorem. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními
Obr. 4 / 4. ábra / Abb. 4
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly
poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.“
Necháváme však na rozumném zvážení rodičů či dohlížejících odpovědných osob, zda
nechají své děti nebo výše uvedené indisponované osoby tento výrobek používat.
yy Řezačku používejte pouze na pěnový polystyren.
yy Přístroj nenechávejte zapnutý bez dozoru.
yy Zajistěte, aby nemohlo dojít k zakopnutí o napájecí kabel a pádu přístroje s horkým
nástrojem. Mohlo by dojít k popálení, ke vzniku škody nebo požáru.
yy Nedotýkejte se horkých částí přístroje.
yy Přístroj a síťový adaptér nevystavujte dešti a vlhkosti.
Obr. 5 / 5. ábra / Abb. 5
Obr. 6 / 6. ábra / Abb. 6 yy Nepůsobte na jednom místě po dlouhou dobu.
yy Přístroj nepoužívejte v prostředí s výbušnou a hořlavou atmosférou nebo na lehce
vznětlivých materiálech nebo v jejich blízkosti.
yy Nedovolte, aby se horké části přístroje dotýkaly vlastního napájecího přívodu.
Úvod
yy Přístroj před uložením nechte vychladnout.
Vážený zákazníku,
yy Pokud není přístroj používaný, musí být umístěn na svém stojanu a před uložením
jej nechte na stojanu vychladnout.
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol® zakoupením tohoto výrobku.
Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných
yy K napájení přístroje musí být použit pouze dodaný transformátor. Použití jiného
normami a předpisy Evropské unie.
transformátoru může způsobit požár.
yy Přístroj nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen a ani jej pro jiný účel
S jakýmikoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:
použití nemodifikujte.

CZ

Výrobce: Madal Bal a. s.
Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Datum vydání: 30. 8. 2018

I. Charakteristika a účel použití

yy Řezačka pěnového polystyrenu Extol® Premium 417240 je určena pro jemné a přesné tvarové vyřezávání horkou strunou; k provádění zkracovacích řezů a k vyřezáVII. Skladování
vání větších předmětů nožem a ke gravírování (psaní) gravírovacím nástavcem do yy Přístroj s vychladlým nástrojem skladujte na suchém místě mimo dosah dětí s teppolystyrenu (viz obr.1-3).
lotami do 40°C. Přístroj chraňte před přímým slunečním zářením, sálavými zdroji
yy Řezačka je vhodná zejména pro výrobu modelů a dekoračních předmětů apod.
tepla, vlhkostí a vniknutím vody.
z pěnového polystyrenu, pro vyřezávání přesných tvarů při zateplování polystyrenem.
yy Výrobek je určen pro hobby použití v domácnosti a domácím prostředí.
VIII. Odpovědnost za vady a práva z vadného
yy Řezačka je napájena ze síťového adaptéru stejnosměrným napětím 5 V a ohřev
plnění (záruční lhůta a podmínky)
nástrojů je odporový.
yy Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky od data prodeje dle zákona. Požádá-li o to
kupující, je prodávající povinen kupujícímu poskytnout záruční podmínky (práva
II. Technické údaje
z vadného plnění) v písemné formě dle zákona.

Objednávací číslo

417240

Rozpětí vidlice pro strunu; průměr struny
Délka a průměr nože
Gravírovací nástavec; ∅ špičky, ∅ nástavce, délka
Celková délka kabelu od síťového kabelu
Teploty nástrojů (struna, nůž, gravírovací nástavec)

170 mm; 0,2 mm
98 mm; ∅ 1,8 mm
1,0 mm; 3,0 mm; 34 mm
cca 180 cm
140 °C; 213°C, 270°C

Doba nahřátí nástrojů na provozní teplotu:
Struna
Nůž
Gravírovací nástavec

30 sekund
60 sekund
120 sekund

IX. Význam piktogramů na štítku
Před použitím si přečtěte návod k použití.

Odpovídá příslušným požadavkům EU.
Třída ochrany II.
Stejnosměrné napětí/proud.

100-240 V~50/60Hz
8,2 W; 9 W; 4,5 W
5 V DC, 2000 mA

Nevystavujte dešti a vlhkosti.
Tabulka 1

Obr. 4, pozice-popis
1) Vidlice se strunou
2) Rukojeť
3) Zásuvka pro zapojení konektoru
kabelu síťového adaptéru

4)
5)
6)
7)

Síťový adaptér
Gravírovací nástavec
Řezací nůž
Stojánek

••

UPOZORNENIE
yy Prístroj s horúcim nástrojom vždy odkladajte na stojanček.
7) Po použití prístroja prístroj odstavte na stojanček a nechajte ho vychladnúť.

••

UPOZORNENIE
yy Výmenu nástroja vykonávajte pri odpojenom prívode el. prúdu.

V. Bezpečnostné pokyny
yy Norma pre tepelné spotrebiče vyžaduje, aby v návode na použitie bolo uvedené
nasledujúce oznámenie:
„Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ak sú pod dohľadom alebo
ak boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému
nebezpečenstvu. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú deti vykonávať,
pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo
dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené
o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu.
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.“
Nechávame však na rozumnom zvážení rodičov či dozerajúcich zodpovedných osôb, či
nechajú svoje deti alebo vyššie uvedené indisponované osoby tento výrobok používať.
yy Rezačku používajte iba na penový polystyrén.
yy Prístroj nenechávajte zapnutý bez dozoru.
yy Zaistite, aby nemohlo dôjsť k zakopnutiu o napájací kábel a pádu prístroja s horúcim nástrojom. Mohlo by dôjsť k popáleniu, k vzniku škody alebo požiaru.
yy Nedotýkajte sa horúcich častí prístroja.
yy Prístroj a sieťový adaptér nevystavujte dažďu a vlhkosti.
yy Nepôsobte na jednom mieste dlhý čas.
yy Prístroj nepoužívajte v prostredí s výbušnou a horľavou atmosférou alebo na ľahko
zápalných materiáloch alebo v ich blízkosti.
yy Nedovoľte, aby sa horúce časti prístroja dotýkali vlastného napájacieho prívodu.
yy Prístroj pred uložením nechajte vychladnúť.
yy Pokiaľ sa prístroj nepoužíva, musí sa umiestniť na svojom stojane a pred uložením
ho nechajte na stojane vychladnúť.
yy Na napájanie prístroja sa musí použiť iba dodaný transformátor. Použitie iného
transformátora môže spôsobiť požiar.
yy Prístroj nepoužívajte na iný účel, než na ktorý je určený a ani ho na iný účel použitie
nemodifikujte.

VI. Údržba a servis

yy Prístroj po použití nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu či čistenie. V prípade potreby je možné vychladnuté nástroje očistiť od zvyškov polystyrénu textíliou navlhčeyy Rezačka penového polystyrénu Extol® Premium 417240 je určená na jemné a presnou v acetóne (ďalšie informácie k čisteniu acetónom sú uvedené vyššie).
né tvarové vyrezávanie horúcou strunou; na vykonávanie skracovacích rezov a na
V prípade potreby povrch prístroja očistite iba navlhčenou textíliou vodou. Zabráňte
vyrezávanie väčších predmetov nožom a na gravírovanie (písanie) gravírovacím
vniknutiu vody do vnútorných častí prístroja (napr. do pripájacích konektorov).
nadstavcom do polystyrénu (pozri obr. 1 – 3).
yy V prípade potreby výmeny struny ju niekoľkokrát oviňte okolo zárezu na vidlici
yy Rezačka je vhodná najmä na výrobu modelov a dekoračných predmetov a pod. z penoa zaistite podobne ako na obr. 6.
vého polystyrénu, na vyrezávanie presných tvarov pri zatepľovaní polystyrénom.
yy Výrobok je určený na hobby použitie v domácnosti a domácom prostredí.
VII. Skladovanie
yy Rezačka je napájaná zo sieťového adaptéra jednosmerným napätím 5 V a ohrev
yy Prístroj s vychladnutým nástrojom skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí
nástrojov je odporový.
s teplotami do 40 °C. Prístroj chráňte pred priamym slnečným žiarením, sálavými
zdrojmi tepla, vlhkosťou a vniknutím vody.

I. Charakteristika a účel použitia

II. Technické údaje
Objednávacie číslo

417240

Rozpätie vidlice na strunu; priemer struny
Dĺžka a priemer noža
Gravírovací nadstavec; ∅ špičky, ∅ nadstavca, dĺžka
Celková dĺžka kábla od sieťového kábla
Teploty nástrojov (struna, nôž, gravírovací nadstavec)

170 mm; 0,2 mm
98 mm; ∅ 1,8 mm
1,0 mm; 3,0 mm; 34 mm
cca 180 cm
140 °C; 213 °C, 270 °C

Čas nahriatia nástrojov na prevádzkovú teplotu:
Struna
Nôž
Gravírovací nadstavec

30 sekúnd
60 sekúnd
120 sekúnd

Parametre napájacieho adaptéra:
Vstup
Príkony (struna, nôž, gravírovací nadstavec)
Výstup

100 – 240 V~ 50/60 Hz
8,2 W; 9 W; 4,5 W
5 V DC, 2000 mA

VIII. Zodpovednosť za chyby a práva z chybného
plnenia (záručná lehota a podmienky)
yy Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu predaja podľa zákona. Ak o to
kupujúci požiada, je predávajúci povinný kupujúcemu poskytnúť záručné podmienky (práva z chybného plnenia) v písomnej forme podľa zákona.

IX. Význam piktogramov na štítku
Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

Zodpovedá príslušným požiadavkám EÚ.
Trieda ochrany II.
Tabuľka 1

Jednosmerné napätie/prúd.

III. Súčasti a ovládacie prvky
Obr. 4, pozícia – popis
1) Vidlica so strunou
2) Rukoväť
3) Zásuvka na zapojenie konektora
kábla sieťového adaptéra

4)
5)
6)
7)

Sieťový adaptér
Gravírovací nadstavec
Rezací nôž
Stojanček

IV. Príprava na použitie

Nevystavujte dažďu a vlhkosti.

~

Striedavé napätie.

••

Symbol elektroodpadu (pozri ďalej).
VÝSTRAHA
yy Pred použitím si prečítajte celý návod na použitie a ponechajte ho priložený pri
výrobku, aby sa s ním obsluha mohla oboznámiť. Pokiaľ výrobok komukoľvek požiTabuľka 2
čiavate alebo ho predávate, priložte k nemu aj tento návod na použitie. Zabráňte
poškodeniu tohto návodu. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody či zranenia
VI. Údržba a servis
vzniknuté používaním prístroja, ktoré je v rozpore s týmto návodom. Pred použitím
X. Likvidácia odpadu
prístroja sa zoznámte so všetkými jeho ovládacími prvkami, spôsobom používania
yy Přístroj po použití nevyžaduje žádnou speciální údržbu či čištění. V případě potřeby
yy Obalové materiály vyhoďte do príslušného kontajnera na triedený odpad.
a tiež so spôsobom vypnutia prístroja, aby ste ho mohli ihneď vypnúť prípade
lze vychladlé nástroje očistit od zbytků polystyrenu textilií navlhčenou v acetonu
nebezpečnej situácie. Pred použitím skontrolujte pevné upevnenie všetkých súčas- yy Nepoužiteľný výrobok nevyhadzujte do miešaného odpadu, ale odo(další informace k čištění acetonem jsou uvedeny výše).
vzdajte ho na ekologickú likvidáciu. Podľa smernice (EÚ) 2012/19 sa
tí a skontrolujte, či nejaká časť prístroja nie je poškodená alebo zle nainštalovaná,
V případě potřeby povrch přístroje očistěte pouze navlhčenou textilií vodou.
nesmie elektrozariadenie vyhadzovať do miešaného odpadu, ale sa musí
alebo či nechýba na svojom mieste.
Zamezte vniknutí vody do vnitřních částí přístroje (např. do připojovacích konektorů).
odovzdať na ekologickú likvidáciu do spätného zberu elektrozariadení. Informácie
Tiež skontrolujte, či nie je poškodený kryt alebo zásuvková vidlica sieťového adaptéra.
yy V případě potřeby výměny struny strunu několikrát oviňte kolem zářezu na vidlici
o zberných miestach a podmienkach spätného zberu elektrozariadení dostanete
Prístroj s poškodenými alebo chýbajúcimi časťami nepoužívajte a zaistite jeho
a zajistěte podobně jako na obr.6.
na obecnom úrade.
opravu či náhradu v autorizovanom servise značky Extol® – pozrite kapitolu Servis
a údržba alebo webové stránky v úvode návodu.

www.extol.cz info@madalbal.cz
Tel.: +420 577 599 777

III. Součásti a ovládací prvky

Extol Craft® 417240;
Řezačka polystyrenu se síťovým adaptérem,

Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717
prohlašuje,
1) Pracovní nástroj (vidlici se strunou, řezací nůž nebo gravírovací nástavec) zasuňte do
že výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními
rukojeti přístroje a přístroj postavte na stojánek dle obr.5. Přístroj musí být umístěn
právními předpisy Evropské unie: (EU) 2014/35; (EU) 2014/30; (EU) 2011/65
na stabilní rovné ploše. Přesvědčte se, že je přístroj řádně usazen na stojánku.
Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
POUŽITÍ NÁSTROJŮ:
yy Struna na vidlici se používá např. pro jemné a přesné vyřezávání, např. ze
Harmonizované normy (včetně jejich pozměňujících příloh, pokud existují),
silného polystyrenu, viz obr.1.
které byly použity k posouzení shody a na jejichž základě se shoda prohlašuje:
yy Řezací nůž se používá např. k vyřezávání větších objektů nebo ke zkracovacímu řezání polystyrenu (viz. obr.2).
EN 60335-1:2012; EN 60335-2-45:2002; EN 62233:2008; EN 55014-1:2006 do 28.4.2020/
poté EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;
yy Gravírovací nástavec se používá např. k psaní textu do polystyrenu.
2) Spojte kabel přístroje s kabelem síťového adaptéru prostřednictvím konektoru.
Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: Zlín 23.5.2018
3) Před připojením síťového adaptéru do zásuvky ověřte, zda je v zásuvce napětí
a frekvence v rozsahu 100-240 V ~50/60 Hz. Síťový adaptér lze používat pouze
Jménem společnosti Madal Bal, a.s.:
v tomto rozsahu napětí a frekvence. Síťový adaptér vždy zasuňte do zásuvky s el.
proudem až v posledním kroku z úkonů popsaných v bodech 1-3. Připojením
síťového adaptéru ke zdroji el. proudu dojde ihned k vyhřívání připojeného nástroje, a proto musí být při vyhřívání nástroje přístroj s nástrojem bezpečně umístěn na stojánku.
4) Je-li to potřebné, na polystyren načrtněte tužkou objekt, který chcete z polystyreMartin Šenkýř
nu vyřezat.
člen představenstva společnosti
5) Před používáním přístroje nechte nainstalovaný nástroj vyhřát na provozní teplotu dle doby uvedené v tabulce 1.
6) Při práci nástroj veďte přiměřenou rychlostí úměrnou rychlosti tavení.
Úvod
yy Při používání nože se mohou v rovině řezu vytvářet „nitě”, jejichž vzniku lze
zabránit nebo jejich tvorbu snížit pomalým vedením nože, aby se polystyren
Vážený zákazník,
stačil dobře roztavit, řezáním tenčího polystyrenu a také předchozím očištěním
ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol® kúpou tohto výrobku.
vychladlého nože textilií navlhčenou v acetonu (pěnový polystyren je v acetonu
Výrobok bol podrobený testom spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predpísarozpustný). Čištění nože a ostatních nástrojů acetonem provádějte pouze, je-li
ným normami a predpismi Európskej únie.
přístroj odpojen od zdroje el. proudu a je-li nástroj vychladlý, jinak může dojít
S akýmikoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:
k popálení, k intenzivnímu odpařování acetonu či ke vzniku požáru. Při čištění
nástroje acetonem zamezte přístupu jakéhokoli zdroje ohně (jisker, otevřeného
www.extol.sk Fax: +421 2 212 920 91
ohně, zapálené cigarety), jinak hrozí nebezpečí požáru, rovněž zajistěte dostaTel.: +421 2 212 920 70
tečné odvětrávání par. Vdechování par acetonu (organických rozpouštědel) je
zdraví škodlivé. Při čištění nástroje zamezte kontaktu organického rozpoušDistribútor pre Slovenskú republiku:
tědla s plastovými částmi přístroje, jinak může dojít k poškození povrchu.
Madal Bal s.r.o., Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava
yy Gravírovací nástavec „píše“ tavením špičkou nástavce; tlak působící ve svislé
Výrobca: Madal Bal a. s.,
ose na gravírovací nástavec způsobí hlubší zatavení gravírovacího nástavce do
Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
polystyrenu.
Dátum vydania: 30. 8. 2018
yy Pro dosažení optimálního výsledku práce si způsob práce s používaným nástrojem nejprve osvojte na zkušebním vzorku polystyrenu.

V. Bezpečnostní pokyny

Parametry napájecího adaptéru:
Vstup
Příkony (struna, nůž, gravírovací nástavec)
Výstup

••

UPOZORNENIE
yy Pri práci zaistite kvalitné odvetrávanie priestoru, pretože pri tavení polystyrénu vznikajú zdraviu škodlivé pary (nutné ochranné opatrenia a úroveň ochrany
je v karte bezpečnostných údajov k penovému polystyrénu).
yy Výpary nevdychujte, sú zdraviu škodlivé.

Předmět prohlášení-model, identifikace výrobku:

SK

Obr.2, vyřezávání
větších předmětů nožem

1

EU Prohlášení o shodě

hrozí nebezpečenstvo požiaru, tiež zaistite dostatočné odvetrávanie pár.
Vdychovanie pár acetónu (organických rozpúšťadiel) je zdraviu škodlivé. Pri čistení nástroja zabráňte kontaktu organického rozpúšťadla s plastovými časťami
prístroja, inak môže dôjsť k poškodeniu povrchu.
yy Gravírovací nadstavec „píše“ tavením špičkou nadstavca; tlak pôsobiaci vo
zvislej osi na gravírovací nadstavec spôsobí hlbšie zatavenie gravírovacieho
nadstavca do polystyrénu.
yy Pre dosiahnutie optimálneho výsledku práce si spôsob práce s používaným
nástrojom najprv osvojte na skúšobnej vzorke polystyrénu.

~

Střídavé napětí.

Symbol elektroodpadu (viz dále).

1) Pracovný nástroj (vidlicu so strunou, rezací nôž alebo gravírovací nadstavec)
zasuňte do rukoväti prístroja a prístroj postavte na stojanček podľa obr. 5. Prístroj
musí byť umiestnený na stabilnej rovnej ploche. Presvedčte sa, že je prístroj
riadne usadený na stojančeku.
POUŽITIE NÁSTROJOV:
yy Struna na vidlicu sa používa napr. na jemné a presné vyrezávanie, napr.
z hrubého polystyrénu, pozri obr. 1.
yy Rezací nôž sa používa napr. na vyrezávanie väčších objektov alebo na skracovacie rezanie polystyrénu (pozri obr. 2).
yy Gravírovací nadstavec sa používa napr. na písanie textu do polystyrénu.
2) Spojte kábel prístroja s káblom sieťového adaptéra prostredníctvom konektora.
3) Pred pripojením sieťového adaptéra do zásuvky overte, či je v zásuvke napätie
a frekvencia v rozsahu 100 – 240 V ~ 50/60 Hz. Sieťový adaptér je možné používať iba v tomto rozsahu napätia a frekvencie. Sieťový adaptér vždy zasuňte
do zásuvky s el. prúdom až v poslednom kroku z úkonov popísaných v bodoch
1 – 3. Pripojením sieťového adaptéra k zdroju el. prúdu dôjde ihneď
k vyhrievaniu pripojeného nástroja, preto musí byť pri vyhrievaní
nástroja prístroj s nástrojom bezpečne umiestnený na stojančeku.
4) Ak je to potrebné, na polystyrén načrtnite ceruzkou objekt, ktorý chcete z polystyrénu vyrezať.
5) Pred používaním prístroja nechajte nainštalovaný nástroj vyhriať na prevádzkovú
teplotu podľa času uvedeného v tabuľke 1.
6) Pri práci nástroj veďte primeranou rýchlosťou úmernou rýchlosti tavenia.
yy Pri používaní noža sa môžu v rovine rezu vytvárať „nite“, ktorých vzniku je
možné zabrániť alebo ich tvorbu znížiť pomalým vedením noža, aby sa polystyrén stačil dobre roztaviť, rezaním tenšieho polystyrénu a tiež predchádzajúcim
očistením vychladeného noža textíliou navlhčenou v acetóne (penový polystyrén je v acetóne rozpustný). Čistenie noža a ostatných nástrojov acetónom
vykonávajte iba vtedy, keď je prístroj odpojený od zdroja el. prúdu a keď je
nástroj vychladený, inak môže dôjsť k popáleniu, k intenzívnemu odparovaniu
acetónu či k vzniku požiaru. Pri čistení nástroja acetónom zabráňte prístupu
akéhokoľvek zdroja ohňa (iskier, otvoreného ohňa, zapálenej cigarety), inak
Tabulka 2

EÚ Vyhlásenie o zhode

Predmet vyhlásenie – model, identifikácia výrobku:
Extol Craft® 417240;
Rezačka polystyrénu so sieťovým adaptérom,
Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3 • CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717
vyhlasuje,
že vyššie popísaný predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými
právnymi predpismi Európskej únie: (EÚ) 2014/35; (EÚ) 2014/30; (EÚ) 2011/65
Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.
Harmonizované normy (vrátane ich pozmeňujúcich príloh, pokiaľ existujú), ktoré boli použité na posúdenie zhody a na ktorých základe sa zhoda
vyhlasuje:
EN 60335-1:2012; EN 60335-2-45:2002; EN 62233:2008; EN 55014-1:2006 do 28.4.2020/
potom EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;
Miesto a dátum vydania EÚ vyhlásenia o zhode: Zlín, 23.5.2018
V mene spoločnosti Madal Bal, a.s.:

Martin Šenkýř
člen predstavenstva spoločnosti

HU

Bevezető

Tisztelt Vevő!
Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta az Extol® márka termékét!
A terméket az idevonatkozó európai előírásoknak megfelelően megbízhatósági,
biztonsági és minőségi vizsgálatoknak vetettük alá.
Kérdéseivel forduljon a vevőszolgálatunkhoz és a tanácsadó központunkhoz:

www.extol.hu
Fax: (1) 297-1270

Tel: (1) 297-1277

Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlin Cseh Köztársaság
Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1173 Budapest, Régivám köz 2. (Magyarország)
Kiadás dátuma: 30. 8. 2018

I. A készülék jellemzői és rendeltetése

yy A készülék hálózati vezetékét úgy helyezze le, hogy abban senki se akadjon el.
A forró készülék esetleges lerántása sérüléseket okozhat. A forró szerszám égési
sérülést és anyagi kárt okozhat.
yy Ne érintse meg a készülék forró részeit!
yy A készüléket és a hálózati adaptert esőnek és nedvesség hatásának ne tegye ki.
yy A szerszámot ne tartsa sokáig egy helyen a polisztirolban.
yy A készüléket ne használja robbanásveszélyes és tűzveszélyes anyagokat vagy
gázokat tartalmazó környezetben.
yy Ügyeljen arra, hogy a készülék forró részei ne érjenek hozzá az adapter vezetékéhez.
yy A készüléket az eltárolás előtt hűtse le.
yy Ha a készüléket nem használja, akkor azt az állványában tárolja. Az eltárolás előtt
a készüléket hagyja az állványban teljesen lehűlni.
yy A készülék működtetéséhez kizárólag csak a mellékelt adaptert szabad használni.
Más típusú adapter használata tüzet okozhat.
yy A készüléket ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra. A készüléket más jellegű
használathoz átalakítani tilos.

yy Az Extol® Premium 417240 polisztirol vágó forró huzaljával finoman és pontosan lehet
VI. Karbantartás és szerviz
a polisztirol hab lapokból alakos darabokat kivágni, vagy a lapokat pontos méretre
yy A készülék a tisztításon kívül nem igényel különösebb karbantartást. A lehűlt
vágni, illetve a késsel nagyobb méretű polisztirolokat lehet darabolni és vágni, valaszerszámot acetonba mártott ruhával törölje meg, a működő felületekről távolítsa
mint a gravírozó feltéttel a polisztirol felületekbe gravírozni lehet (lásd az 1-3. ábrákat).
el a megolvadt polisztirolt (további információk fent).
yy A vágó készülékkel modelleket és dekorációs tárgyakat stb. lehet készíteni (hab
A készülék egyéb felületeit enyhén benedvesített ruhával törölje meg. Ügyeljen
polisztirolból), illetve házak hőszigetelése során pontos alakokat lehet kivágni.
arra, hogy a készülékbe (pl. az elektromos csatlakozókba) víz ne kerüljön.
yy A készülék hobbi célokra készült, a készüléket csak háztartásokban lehet használni.
yy Amennyiben az ellenállás huzal elég vagy elszakad, akkor azt cserélje ki. A huzalt
yy A készülék tápellátása hálózathoz csatlakoztatott adapterről történik (5 V-os
tekerje a villa végére (lásd a 6. ábrát).
feszültséggel), az ellenállás huzalon átfolyó áram a vágáshoz használható huzalt
felforrósítja.

VII. Tárolás

yy A megtisztított készüléket száraz helyen, gyerekektől elzárva, 40°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten tárolja. A készüléket óvja a sugárzó hőtől, a közvetlen
napsütéstől, nedvességtől és esőtől.

II. Műszaki adatok
Rendelési szám

417240

Villa nyílás, huzal hossza és átmérője
Kés hossza és átmérője
Gravírozó feltét; csúcs ∅, feltét ∅, hosszúság
Adapter vezeték hossza
Szerszámok hőmérséklete (huzal, kés, gravírozó feltét)

170 mm; 0,2 mm
98 mm; ∅ 1,8 mm
1,0 mm; 3,0 mm; 34 mm
kb. 180 cm
140 °C; 213°C, 270°C

Üzemi hőmérsékletre való felmelegedés időtartama:
Huzal
30 másodperc
Kés
60 másodperc
Gravírozó feltét
120 másodperc
Adapter tápfeszültség:
Bemenet
Teljesítményfelvétel (huzal, kés, gravírozó feltét)
Kimenet

yy A termékre az eladástól számított 2 év garanciát adunk (a vonatkozó törvény szerint). Amennyiben a vevő tájékoztatást kér a garanciális feltételekről (termékhiba
felelősségről), akkor az eladó ezt az információt írásos formában köteles kiadni (a
vonatkozó törvény szerint).

IX. A címkén található piktogramok jelentése

100-240 V~, 50/60 Hz
8,2 W; 9 W; 4,5 W
5 V DC, 2000 mA

A használatba vétel előtt olvassa el a használati útmutatót.

1. táblázat

III. A készülék részei és működtető elemei
4. ábra. Tételszámok és megnevezések
1) Villa az ellenállás huzallal
4)
2) Fogantyú
5)
3) Csatlakozó a hálózati adapter
6)
csatlakoztatásához
7)

VIII. Termékhiba felelősség és termékhibából
eredő jogok (garanciális feltételek és
a garancia időtartama)

Hálózati adapter
Gravírozó feltét
Vágókés
Állvány

IV. Előkészítés a használathoz

••

FIGYELEM!
yy A termék használatba vétele előtt a jelen útmutatót olvassa el, és azt a termék
közelében tárolja, hogy más felhasználók is el tudják olvasni. Amennyiben a terméket eladja vagy kölcsönadja, akkor a termékkel együtt a jelen használati útmutatót
is adja át. A használati útmutatót védje meg a sérülésektől. A gyártó nem vállal
felelősséget a termék rendeltetésétől vagy a használati útmutatótól eltérő használata miatt bekövetkező károkért. A készülék első bekapcsolása előtt ismerkedjen
meg alaposan a működtető elemek és a tartozékok használatával, a készülék gyors
kikapcsolásával (veszély esetén). A használatba vétel előtt mindig ellenőrizze le
a készülék és tartozékai, valamint a védő és biztonsági elemek sérülésmentességét, a készülék helyes összeszerelését.
Ellenőrizze le a hálózati adapter burkolatát, vezetékét és csatlakozóit.
Amennyiben sérülést vagy hiányt észlel, akkor a készüléket ne kapcsolja be. A készüléket Extol® márkaszervizben javíttassa meg, illetve itt vásárolhat a készülékhez pótalkatrészeket (lásd a karbantartás és szerviz fejezetben, továbbá a weblapunkon).
1) A használni kívánt szerszámot (villát az ellenállás huzallal, a vágókést vagy
a gravírozó feltétet) dugja a készülék fogantújába (lásd az 5. ábrát). A készüléket,
az állvánnyal együtt stabil felületre helyezze le. Győződjön meg arról, hogy
a készülék biztonságos módon van-e az állványra helyezve.
A SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
yy Villa az ellenállás huzallal: ezt a szerszámot pontos és finom kivágásokhoz
lehet használni (lásd az 1. ábrát).
yy Vágókés: ezt a szerszámot nagyobb darabok kivágásához vagy daraboláshoz
lehet használni (lásd a 2. ábrát).
yy Gravírozó feltét: ezzel a szerszámmal polisztirol felületekbe lehet pl. szövegeket gravírozni.
2) Csatlakoztassa a készülékhez a hálózati adapter vezetékét.
3) A készülékhez mellékelt adaptert 100-240 V ~50/60 Hz tápfeszültségű elektromos aljzatokhoz lehet csatlakoztatni. Az adapter a fenti feszültségtartomány és
frekvencia esetén biztosítja a megfelelő tápfeszültséget a készülék működéséhez.
Az adaptert csak az 1-3. pontok végrehajtása után csatlakoztassa a fali aljzathoz.
Az adapter elektromos hálózathoz csatlakoztatása után a szerszám
azonnal bekapcsol és felmelegszik, ezért fontos, hogy a szerszám biztonságosan az állványra legyen helyezve.
4) A polisztirol felületre előbb rajzolja be a kivágni kívánt alakot, vonalat stb.
5) A vágás megkezdése előtt várja meg, hogy a szerszám elérje az üzemi hőmérsékletét. A melegedési időket az 1. táblázat tartalmazza.
6) A készüléket az olvadástól függő sebességgel mozgassa a polisztirolban.
yy A szerszám használata közben a vágási vonalban megfolyások („cérnák”) jöhetnek létre. Ez elkerülhető, ha a kést lassan vezeti, megvárja az anyag megolvadását, továbbá tisztább a vágás, ha a kést (huzalt) a használat előtt acetonnal
megtisztítja (az aceton oldja a polisztirolt). A szerszámok tisztítása előtt
a készüléket kapcsolja ki és várja meg a szerszámok szobahőmérsékletre való
lehűlését, mert a forró szerszámok tisztítása égési sérülést, az aceton gyors
elpárolgását vagy tüzet is okozhat. Az aceton használata közben nyílt láng
használata és dohányzás tilos, illetve meg kell előzni a szikrák képződését is.
Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről. Az aceton tűz- és robbanásveszélyes
anyag. Az aceton (szerves oldószer) egészségre veszélyes gőzeit ne lélegezze
be. A szerszámok tisztítása közben ügyeljen arra, hogy az oldószer ne kerüljön
a készülék műanyag részeire, mert azokban maradandó károsodást okozhat.
yy A gravírozó feltét megolvasztja a polisztirol felületét, A feltétet mélyebben is
a polisztirolba lehet mártani, a rajzolt minta így mélyebb lesz.
yy Az optimális eredmények eléréséhez gyakorlati tapasztalatokra van szükség,
ezért javasoljuk, hogy a szerszámok használatát hulladék polisztirol darabokon
sajátítsa el.

••FIGYELMEZTETÉS!

yy A munkahelyen biztosítsa a megfelelő szellőztetést, mivel a megolvasztott polisztirolból egészségre káros anyagok szabadulnak fel (olvassa el az adott polisztirol
biztonsági adatlapjában található információkat és védelmi intézkedéseket).
yy A munka közben keletkező gőzöket ne lélegezze be, ezek károsak az egészségre!

••

FIGYELMEZTETÉS!
yy A forró szerszámot tartalmazó fogantyút mindig az állványra helyezze le.
7) A használat után a készüléket az állványra helyezze le, és várja meg a teljes
lehűlését.

••FIGYELMEZTETÉS!

yy A szabvány előírásai megkövetelik, hogy a használati útmutatóban szerepeljen
a következő információ:
„A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek csak a készülék használati utasítását ismerő és
a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetékét tartsa távol a 8 év alatti gyerekektől.
A készüléket idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát
nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező
személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért
felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.”
Azonban mi a szülőkre vagy a felelősséget vállaló felügyelő személyekre bízzuk
annak az eldöntését, hogy a készüléket engedi-e gyerekeknek és a fenti korlátozások alá eső személyeknek használni.
yy A készüléket csak polisztirol anyagok megmunkálásához lehet használni.
yy A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül!

Bestellnummer

417240

Spannweite der Drahtgabel; Drahtdurchmesser
Messerlänge und -durchmesser
Gravieraufsatz; Spitzen-∅, Aufsatz-∅, Länge
Netzkabellänge gesamt
Werkzeugtemperaturen (Draht, Messer, Gravieraufsatz)

170 mm; 0,2 mm
98 mm; ∅ 1,8 mm
1,0 mm; 3,0 mm; 34 mm
ca. 180 cm
140 °C; 213°C, 270°C

yy Falls das Gerät nicht benutzt wird, muss es in seinem Ständer platziert sein und vor
der Einlagerung muss es abgekühlt sein.
yy Zur Speisung des Gerätes ist stets nur der mitgelieferte Transformator zu
verwenden. Die Verwendung von einem anderen Transformator kann einen Brand
verursachen.
yy Benutzen Sie das Gerät niemals zu einem anderen Zweck, als zu dem es bestimmt
ist, und modifizieren Sie es auch niemals zu einem anderen Zweck.

VI. Instandhaltung und Wartung

Erwärmungszeit der Werkzeuge auf Betriebstemperatur:
Draht
30 Sekunden
Messer
60 Sekunden
Gravieraufsatz
120 Sekunden
Parameter des Netzadapters:
Eingang
100-240 V~50/60Hz
Leistungsaufnahme (Draht, Messer, Gravieraufsatz) 8,2 W; 9 W; 4,5 W
Ausgang
5 V DC, 2000 mA
Tabelle 1

yy Das Gerät erfordert keine spezielle Wartung oder Reinigung. Im Bedarfsfall können
die abgekühlten Werkzeuge mit einem in Azeton befeuchteten Tuch gereinigt werden (weitere Informationen zur Reinigung mit Azeton sind oben angeführt).
Im Bedarfsfall ist die Geräteoberfläche nur mit einem mit Wasser befeuchteten
Tuch abzuwischen. Verhindern Sie das Eindringen von Wasser in das Geräteinnere
(z. B. in die Anschlussstecker).
yy Sollte der Draht ausgewechselt werden, wickeln Sie ihn einige Male um die Kerbe
in der Gabel herum und sichern Sie ihn gem. Abb. 6.

III. Bestandteile und Bedienungselemente

VII. Lagerung

Abb. 4, Position-Beschreibung
1) Gabel mit Draht
2) Griff
3) Buchse zum Anschließen vom
Netzadapterstecker

yy Lagern Sie das Gerät mit abgekühltem Werkzeug an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern, mit Temperaturen bis 40°C. Schützen Sie das
Gerät vor direktem Sonnenstrahl, strahlenden Hitzequellen, Feuchtigkeit und
Eindringen von Wasser.

4)
5)
6)
7)

Netzadapter
Gravieraufsatz
Schneidmesser
Ständer

IV. Vorbereitung zur Anwendung

••

WARNUNG
yy Lesen Sie vor dem Gebrauch die komplette Bedienungsanleitung und halten Sie
diese in der Nähe des Gerätes, damit sich der Bediener mit ihr vertraut machen
kann. Falls Sie das Produkt jemandem ausleihen oder verkaufen, legen Sie
stets diese Gebrauchsanleitung bei. Verhindern Sie die Beschädigung dieser
Gebrauchsanleitung. Der Hersteller trägt keine Verantwortung für Schäden
infolge vom Gebrauch des Gerätes im Widerspruch zu dieser Bedienungsanleitung.
Machen Sie sich vor dem Gebrauch des Geräts mit allen seinen
Bedienungselementen und Bestandteilen, mit der Verwendungsart und auch mit
dem Ausschalten des Gerätes vertraut, um es im Falle einer gefährlichen Situation
sofort ausschalten zu können. Überprüfen Sie vor der Anwendung den festen Sitz
aller Bestandteile und überprüfen Sie, ob nicht irgendwelche Teile des Gerätes
beschädigt, oder falsch installiert sind oder ob sie gar an ihrem Platz fehlen.
Kontrollieren Sie ebenfalls, ob das Gehäuse oder Stecker des Netzadapters nicht
beschädigt sind.
Benutzen Sie kein Gerät mit beschädigten oder fehlenden Teilen, sondern organisieren Sie dessen Reparatur oder Austausch in der Werkstatt der Marke Extol®
- siehe Kapitel Service und Wartung oder auf der Webseite in der Einleitung der
Gebrauchsanleitung.

VIII. Haftung für Mängel und Rechte auf
Grund fehlerhafter Leistungen (Garantiefrist
und -bedingungen)
yy Auf das Produkt bezieht sich eine Garantie von 2 Jahren ab Verkaufsdatum laut
Gesetz. Sofern es der Käufer verlangt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer
die Garantiebedingungen (Rechte aus Mangelleistung) in Schriftform laut Gesetz
zu gewähren.

IX. Bedeutung der Piktogramme auf dem
Typenschild
Lesen Sie vor der Benutzung des Gerätes die
Gebrauchsanleitung.

Entspricht den einschlägigen Anforderungen der EU.
Schutzklasse II.
Gleichspannung/-strom.

1) Stecken Sie das Arbeitswerkzeug (Gabel mit Draht, Schneidmesser oder den
Megfelel az EU idevonatkozó előírásainak.
Gravieraufsatz) in den Gerätegriff und stellen Sioe das Gerät in den Ständer gem.
Setzen Sie das Gerät keinem Regen und Feuchtigkeit aus.
Abb. 5. Das Gerät muss auf einer stabilen und geraden Oberfläche aufgestellt
sein. Kontrollieren Sie den ordnungsgemäßen Sitz des Gerätes im Ständer.
Védelmi osztály: II.
Wechselspannung.
VERWENDUNG VON WERKZEUGEN:
yy Der Draht auf einer Gabel wird z. B. für feine und präzise Schnitte, z. B. aus
Egyenfeszültség / egyenáram.
starkem Polystyrol, verwendet - siehe Abb. 1.
yy Das Schneidmesserwird z. B. zum Ausschneiden von größeren Objekten oder
Symbol für Elektroabfall (siehe weiter).
A készüléket ne tegye ki eső és nedvesség hatásának.
zum Ablängen von Polystyrol eingesetzt (siehe Abb. 2).
yy Der Gravieraufsatzwird z. B. zum Gravieren von Buchstaben im Polystyrol
verwendet.
Tabelle 2
Váltakozó feszültség.
2) Verbinden Sie mit Hilfe des entsprechenden Steckers das Gerätekabel mit dem
Netzadapterkabel.
X. Abfallentsorgung
3) Vor dem Anschluss des Netzadapters an die Steckdose ist zu prüfen, ob in der
Steckdose die Spannung und Frequenz im Bereich von 100-240 V ~50/60 Hz vorh- yy Werfen Sie die Verpackungen in den entsprechenden Container für sortierten
Elektromos hulladék jele (lásd lent).
Abfall.
anden ist. Der Netzadapter kann nur in diesem Spannungs- und Frequenzbereich
benutzt werden. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose immer als letzten yy Werfen Sie das unbrauchbare Gerät nicht in den Hausmüll, sondern
Schritte der unter den Punkten 1-3 beschriebenen Reihenfolge. Durch Anschluss
übergeben Sie es an eine umweltgerechte Entsorgung. Nach der Richtlinie
2. táblázat
des Netzadapters an das Stromnetz wird das angeschlossene Werkzeug
(EU) 2012/19 dürfen Elektrogeräte nicht in den Hausmüll geworfen,
sofort erhitzt, und daher muss sich das Gerät bei der Erhitzung sicher im
sondern müssen einer umweltgerechten Entsorgung einer Elektroniksammelstelle
X. Hulladék megsemmisítése
Ständer befinden.
zugeführt werden. Informationen über die Sammelstellen und -bedingungen für
yy A csomagolást az anyagának megfelelő hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.
Elektrogeräte erhalten Sie bei dem Gemeindeamt.
4) Falls notwendig, zeichnen Sie mit einem Bleistift auf die Polystyrol-Platte das
yy A terméket háztartási hulladékok közé kidobni tilos! A terméket adja le
Objekt, dass Sie ausschneiden wollen.
újrahasznosításra. Az elektromos és elektronikus hulladékokról szóló
5) Lassen Sie vor dem Ensatz das installierte Gerät auf die Betriebstemperatur nach
EU-Konformitätserklärung
2012/19/EU számú európai irányelv, valamint az idevonatkozó nemzeti
der in der Tabelle 1 angeführten Zeit anwärmen.
Gegenstand der Erklärung - Modell, Produktidentifizierung:
törvények szerint az ilyen hulladékot alapanyagokra szelektálva szét kell bontani,
6) Führen Sie bei der Arbeit das Werkzeug mit einer der Schmelzung entsprechenés a környezetet nem károsító módon újra kell hasznosítani. A szelektált hulladék
den Geschwindigkeit.
Extol Craft® 417240;
gyűjtőhelyekről a polgármesteri hivatalban kaphat további információkat.
Glühdraht-Schneidgerät mit Netzadapter für Polystyrol
yy Beim Einsatz vom Schneidmesser können im Schnitt sog. „Fäden“ entstehen,
deren Bildung man durch langsames Führen des Messers vermeiden oder
EU Megfelelőségi nyilatkozat
Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717
reduzieren kann, damit das Polystyrol richtig schmelzen kann, oder durch
A nyilatkozat tárgya, modell vagy típus, termékazonosító:
erklärt, dass der vorgenannte Gegenstand der Erklärung in Übereinstimmung mit den
Schneiden vom schmalen Polystyrol oder durch vorherige Reinigung vom
einschlägigen harmonisierenden Rechtsvorschriften der Europäischen Union steht:
kalten Messer mit einem in Azeton befeuchteten Tuch (Polystyrol ist im Azeton
Extol Craft® 417240;
(EU) 2014/35; (EU) 2014/30; (EU) 2011/65
löslich). Die Reinigung vom Messer und sonstigen Werkzeugen mit Azeton
Polisztirol vágó, hálózati adapterrel
Diese Erklärung wird auf ausschließliche Verantwortung des Herstellers herausgeist nur dann durchzuführen, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt und
geben.
das Werkzeug abgekühlt ist, sonst kann es zu Verbrennungen, intensivem
Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • Cégszám: 49433717
Verdampfen vom Azeton und zum Brand kommen. Bei der Reinigung des
kijelenti,
Harmonisierte Normen (inklusive ihrer ändernden Anlagen, falls diese
Werkzeugs mit Azeton sind jegliche Zündquellen zu vermeiden (Funken,
hogy a fent megnevezett termék megfelel az Európai Unió harmonizáló rendeletek és
offenes Feuer, glühende Zigaretten), sonst droht Brandgefahr; ebenfalls ist für existieren), die bei der Beurteilung der Konformität verwendet wurden und
irányelvek előírásainak: 2014/35/EU; 2014/30/EU; 2011/65/EU
auf deren Grundlage die Konformität erklärt wird:
eine gute Entlüftung der Dämpfe zu sorgen. Das Einatmen von Azetondämpfen
A jelen nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.
(oder aus organischen Lösemitteln) ist gesundheitsschädlich. Verhindern Sie
EN 60335-1:2012; EN 60335-2-45:2002; EN 62233:2008; EN 55014-1:2006 bis
bei der Reinigung des Werkzeugs den Kontakt vom organischen Lösemittel
Harmonizáló szabványok (és módosító mellékleteik, ha ilyenek vannak),
28.4.2020/ danach EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN
mit den Kunststoffteilen des Gerätes, sonst kann es zur Beschädigung der
amelyeket a megfelelőség nyilatkozat kiállításához felhasználtunk, és
61000-3-3:2013;
Oberflächen kommen.
amelyek alapján a megfelelőségi nyilatkozatot kiállítottuk:
yy Der Gravieraufsatz „schreibt“ durch Schmelzung mit der Spitze des Aufsatzes;
Ort und Datum der Herausgabe der Konformitätserklärung: Zlín 23.05.2018
der in senkrechter Achse auf den Gravieraufsatz wirkende Druck verursacht
EN 60335-1:2012; EN 60335-2-45:2002; EN 62233:2008;
eine
tiefergehende
Einschmelzung
des
Gravieraufsatzes
in
das
Material.
EN 55014-1:2006 2020. 4. 28-ig / ezt követően EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;
Im Namen der Gesellschaft Madal Bal, a.s.:
yy Um das optimale Arbeitsergebnis zu erreichen, machen Sie zuerst
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;
Eigenversuche mit dem zu verwendenden Werkzeug auf einem
Polystyrolmuster.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat kiadásának a helye és dátuma: Zlín, 2018. 05. 23.
HINWEIS
A Madal Bal, a.s. nevében:
yy Während der Arbeit ist für eine gute Entlüftung des Arbeitsraumes zu sorgen,
das beim Schmelzen von Polystyrol gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen
Martin Šenkýř,
(es sind Schutzmaßnahmen zu treffen, der erforderliche Schutzgrad ist dem
Vorstandsmitglied der Gesellschaft
Sicherheitsdatenblatt des Polystyrols zu entnehmen).
yy Atmen Sie die Dämpfe nicht ein, sie sind gesundheitsschädlich.

~

~

••

••

Martin Šenkýř,
igazgatótanácsi tag

DE

Einleitung

Sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, dass Sie der Marke Extol® durch den Kauf
dieses Produktes geschenkt haben.
Das Produkt wurde Zuverlässigkeits-, Sicherheits- und Qualitätstests unterzogen, die durch Normen und Vorschriften der Europäischen Union vorgeschrieben werden.
Im Falle von jeglichen Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kunden- und
Beratungsservice:

www.extol.eu

servis@madalbal.cz

Hersteller: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín,
Tschechische Republik.
Herausgegeben am: 30. 8. 2018

yy A szerszámok cseréje előtt a készüléket válassza le az elektromos hálózatról.

V. Biztonsági utasítások

II. Technische Daten

I. Charakteristik und Nutzungszweck
yy Das Glühdraht-Schneidgerät Extol® Premium 417240 für Polystyrol-Platten ist
zum feinen und präzisen Formschneiden mit einem Glühdraht, Ausführung von
Abkürzungsschnitten und usschneiden von größeren Gegenständen und zum
Gravieren (Schreiben) mit Hilfe eines Gravieraufsatzes in Polystyrol-Platten (siehe
Abb. 1-3) bestimmt.
yy Das Schneidgerät eignet sich vor allem für die Herstelleung von Modellen und
Ziergegenständen u. ä. aus Polystyrol, zum Ausschneiden von genauen Formen bei
Wärmedämmung mit Polystyrol-Platten.
yy Das Produkt ist für den Hobby-Bereich im Haushalt und Verwendung im
Heimwerkerbereich bestimmt.
yy Das Scheindgerät wird mittels eines Netzadapters mit Gleichspannung von 5 V
gespeist und die Erhitzung der Schneidwerkzeuge erfolgt über elektrischen
Widerstand.

HINWEIS
yy Legen Sie das Gerät mit heißem Werkzeug stets auf dem Ständer ab.
7) Nach dem Gebrauch ist das Gerät auf den Ständer abzulegen und abkühlen zu
lassen.

••

HINWEIS
yy Führen Sie den Werkzeugwechsel nur dann durch, wenn das Netzkabel vom
Stromnetz getrennt ist.

V. Sicherheitshinweise
yy Die Norm für Wärmegeräte erfordert, dass in der Bedienungsanleitung folgender
Text angeführt ist:
„Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von über 8 Jahren benutzt werden, wenn sie
unter Aufsicht arbeiten oder wenn sie in die Benutzung des Gerätes auf sichere Weise
eingewiesen wurden und etwaige Gefahren verstehen. Die vom Nutzer durchgeführte
Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, sofern sie nicht
älter sind als 8 Jahre und unter Aufsicht. Bewahren Sie den Verbraucher und dessen
Zuleitung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, die jünger sind als 8 Jahre,
Den Verbraucher dürfen Personen mit verminderten physischen, geistigen und mentalen Fähigkeiten, oder mit ungenügenden Erfahrungen und Kenntnissen nur benutzen,
sofern sie unter Aufsicht sind oder über die sichere Anwendung des Verbrauchers
belehrt wurden und die eventuellen Gefahren verstehen.
Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.“
Wir überlassen es jedoch einer vernünftigen Erwägung der Eltern oder die Aufsicht
ausübenden Personen, ob sie ihre Kinder oder die o. a. behinderten Personen
dieses Produkt benutzen lassen.
yy Verwenden Sie das Schneidgerät nur für Polystyrol.
yy Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Betrieb.
yy Stellen Sie sicher, dass es nicht zum Stolpern über das Netzkabel und
Umstürzen des Gerätes mit dem heißen Werkzeug kommen kann. Es könnte zu
Verbrennungen, Sachschäden oder Brand kommen.
yy Berühren Sie die heißen Geräteteile nicht.
yy Das Gerät und der Netzadapter dürfen keinem Regen und Feuchtigkeit ausgesetzt
werden.
yy Bleiben Sie mit dem Werkzeug nicht für längere Zeit an einer Stelle.
yy Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit explosiongefährdeter und
brennbarer Atmosphäre oder auf leicht entflammbaren Werkstoffen oder in ihrer
Nähe.
yy Lassen Sie niemals zu, dass die heißen Geräteteile das eigene Netzkabel berühren.
yy Lassen Sie das Gerät vor dem Einlagern abkühlen.

