Návod na použití odrohovače pro telata LISTER
obj. č: 33026

Technická data
Napájení
230 V, 50 Hz
Výkon
165 W
Maximální teplota 600°C
Doba nahřívání
Průměr hlavice
Délka kabelu
Hmotnost

10 minut
19,5 mm
3m
650 g

1. Bezpečnostní pokyny
Pro správnou funkci a bezpečnost při práci s odrohovačem, si přečtěte celý návod k obsluze.
Dodržujte bezpečnostní pokyny.
Pozor, nebezpečí požáru, popálení, zkratu a úrazu elektrickým proudem.
-

Nevytrhávejte zástrčku ze zásuvky za kabel a nepřenášejte odrohovač držením za kabel.
Kabel nenechávejte v blízkosti zdrojů tepla, olejů a ostrých hran.
Skladujte odrohovač na suchém místě a chraňte jej před vodou a vlkem.
Zajistěte, aby odrohovač používali pouze lidé s příslušnými odbornými znalostmi.
Používejte odrohovač pouze s odpovídajícím síťovým napětím.
Nepoužívejte odrohovač bez hlavice.
Uchovávejte zařízení z dosahu dětí.
Dodržujte všechny pokyny uvedené v návodu a dodržujte bezpečnostní předpisy.

2. Použití
Odrohovač je určený pouze k odrohování telat. Při nedodržení podmínek použití odrohovače záruka
okamžitě zaniká.

3. Návod k obsluze
Nedotýkejte se rozehřáté hlavice. Před rozehřátím hlavice se ujistěte, že je správně nasazená na
odrohovači. Nedotýkejte se s rozehřátou hlavicí látek citlivých na teplo a hořlavin. Odrohovač
odkládejte pouze na místo, které je odolné vysokým teplotám.
Před odložením rozehřátého odrohovače vždy nasaďte vidličku (obrázek A), která slouží jako stojan a
zabraňuje tak horké hlavici kontaktu s podkladovou plochou.
Po použití odpojte odrhovač ze sítě. Nikdy nenechávejte zapojený odrohovač bez dozoru. Po
odpojení ze sítě vyčkejte, dokud hlavice nezchladne na bezpečnou teplotu. Nikdy jej nezchlazujte
vodou.
Obrázek A

Postup
1. Zapojte odrohovač do sítě 230V.
2. Čekejte zhruba 10 minut, než dosáhne potřebné teploty.
3. Po práci nasuňte na odrohovač vidličku, odložte jej na bezpečnou žáruvzdornou plochu a
nechte vychladnout. Chladnutí můžete urychlit proudem studeného vzduchu.
Upozornění
Před každým použitím zkontrolujte všechny díly včetně napájecího kabelu, jestli nejsou poškozené.
Poškozený odrohovač nepoužívejte ani jej sami neopravujte.

Výměna hlavice
Nedotýkejte se horké hlavice. Po vychladnutí povolte křížovým šroubovákem šroubek a sundejte
hlavici. Novou hlavici nasuňte na doraz a dostatečně pevně šroubek opět utáhněte.

Likvidace:
Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se
části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního
prostředí.
Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající
se sběrem druhotných surovin.
Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se
roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.

