
Pirogravírozó szett 

 

Rendeltetésszerű használat: 

A pirográfot kizárólag száraz helységben használjuk! A készüléket felhevített pecsétnyomó-

betétek és íróhegyek teszik alkalmassá fa- és bőrtárgyak jelölésére, díszítésére. Ettől eltérő 

használat nem megengedett, balesetveszélyes, ilyen esetekért a gyártó nem vállal felelősséget! 

Biztonsági intézkedések: 

·         Figyelem! A pirográfot használat közben a tartóállványon tároljuk! 

·         A készülék használata nem való azoknak a személyeknek (beleértve a gyerekeket is), 

akiknek pszichikai, szenzoros vagy szellemi képességük korlátozott vagy hiányos 

ismeretekkel/tapasztalatokkal rendelkeznek kivéve, ha munkájukat a biztonságukat szem előtt 

tartó illetékes személy felügyeli illetve a készülék használatát betanítja. 

·         Gyerekek estében külön figyelendő, hogy a készüléket ne játékszernek használják! 

·         Abban az esetben, ha a pirográf elektromos vezetéke megsérül - a sérülések elkerülése 

érdekében - gondoskodni kell annak szakszerű cseréjéről. 

·         A készülék nem gondos használatával tüzet okozhatunk! 

·         Ügyeljünk arra, hogy az elektromos vezetéket hőhatás ne érje, ne érintkezzen olajjal, 

éles tárggyal! A sérült kábel tűzesetet, rövidzárlatot vagy áramütést okozhat. 

·         Használat előtt a készülék környezetéből minden éghető anyagot, folyadékot, gázt 

távolítsunk el! a munkaterületet tartsuk tisztán! 

·         Mielőtt használni kezdjük a pirográfot, ellenőrizzük, hogy a betét megfelelően van a 

készülékbe illesztve. Ügyeljünk, hogy a felhevített betét és csatlakozója ne érintkezzen bőrrel, 

hajjal stb. Égési sérülés veszély! 

·         Használat után a tartóállványra helyezve hagyjuk kihűlni mielőtt a helyére tesszük. 

·         A készüléket bekapcsolt állapotban soha ne hagyjuk felügyelet nélkül! 

·         A készüléket biztonságos, pormentes, száraz helyen tároljuk! 

·         Ellenőrizzük rendszeresen a pirográfot, sérült készülékkel ne dolgozzunk! 

·         A készülék használata közben megfelelő szellőzésről gondoskodjunk! Ügyeljünk arra, 

hogy mérgező gőzöket, gázokat ne lélegezzünk be! Használjunk védőruházatot! 

·         Hosszabb ideig tartó munkamegszakításkor a készüléket áramtalanítsuk! 



·         Tartsuk be a hazai és nemzetközi biztonságtechnikai, egészségügyi és munkavédelmi 

előírásokat! 

Tisztítás: A készüléket kizárólag lehűlt állapotban száraz ruhával tisztítsuk! 

Műszaki adatok: 

Hálózati feszültség: 230 V 

Teljesítmény: 30 W 

Max. munkahőmérséklet: 550 °C 
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