Rezalnik za stiropor

SL

SLO
Zahvaljujemo se vam
za vaše zaupanje v izdelke podjetja STORCH.
Zagotavljamo vam, da ste kupili kakovosten
izdelek. V kolikor imate kljub temu zamisli za
morebitne izboljšave ali pa imate težave z
izdelkom, se obrnite na nas. Stopite v stik z našim
zastopnikom, v nujnih primerih pa se lahko obrnete
neposredno na naše podjetje.

S prijaznimi pozdravi
Oddelek za podporo kupcem podjetja
STORCH
Tel.
Faks

+49 (0)202 49 20 112
+49 (0)202 49 20 244

Pozor:
rezalnik za stiropor je namenjen izključno rezanju
stiropora, npr. izolacijskih plošč za fasade, strehe
in kleti. Hlape, ki nastajajo med rezanjem, morate v
primeru dela v zaprtih prostorih odstranjevati s
pomočjo naprave za izsesavanje hlapov. Nikoli ne
režite materiala, prevlečenega z maso PVC, saj so
škodljivi hlapi nevarni za vaše zdravje. Med delom
z napravo bodite previdni, da ne pride do nesreč,
kot so opekline vas samih ali navzočih ljudi.

Razlaga oznake na napravi
Naprava naj ne bo nenehno vklopljena, da
preprečite prekomerno segrevanje rezila. Med
delom naj se rezilo občasno ohladi.
Oznaka 12 s/48 s pomeni naslednje: po 12
sekundah segrevanja rezila oz. dela z njim naj bi
se slednje ohlajalo 48 sekund.
Naprava deluje pod napetostjo, ki je lahko nevarna
za ljudi in živali.
Napravo naj odpira in/ali razstavlja samo
pooblaščeno osebje.
Prav tako naj vzdrževalna dela in popravila izvaja
električar ali pooblaščene servisne delavnice.
Kupec/uporabnik upravlja z napravo na lastno
odgovornost.

Po izklopu naprave se nikoli ne dotikajte rezila.
Po uporabi naprave slednje ne odlagajte na
nobeno površino, dokler se rezilo ne ohladi. Če
naprave ne uporabljate, jo izključite iz električnega
omrežja.

Delovanje
1. Odvijte vezna vijaka.
2. Vstavite rezilo.
3. Znova previdno privijte vezna vijaka.
4. Pred priključitvijo naprave na električno omrežje
preverite napetost, ki je navedena na oznaki.
5. Ko pritisnete stikalo navzdol, se rezilo segreje.
Po pribl. 10 sekundah je dosežena temperatura
rezila, primerna za rezanje. O dovolj visoki
temperaturi se prepričate tako, da rezilo pritisnete
na stiropor.
Delovna temperatura rezila je prilagojena rezanju
stiropora in s tem zagotavlja čiste in gladke reze.
Hitrost rezanja je odvisna od debeline materiala, ki
ga želite razrezati.
6. Rezilo je izdelano iz visokokakovostnega jekla
in površinsko obdelano.
7. Rezilo lahko čistite s kovinsko ščetko, dokler je
še toplo.
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Izjava o skladnosti ES
Ime/naslov izdajatelja:

Oznaka izdelka:
Vrsta izdelka:
Nazivna napetost:
Nazivna moč:

STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Platz der Republik 6—8
D–42107 Wuppertal
plastični rezalnik za
stiropor, model 140
AC 230 V
100 W

Izdelek ustreza evropski direktivi:
2004/108/ES, vključno s popravki in dopolnili
»Direktiva Sveta o približevanju pravil držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo«.
Popolna skladnost s spodaj navedenimi standardi dokazuje skladnost izdelka z osnovnimi zahtevami za zaščito
omenjene direktive:
DIN EN 55014–1 (VDE 875 poglavje 14–1): 2003–09; EN 55014–1:2000 + A1:2001 + A2:2002
DIN EN 55014–2 (VDE 875 poglavje 14–2): 2002-08; EN 55014–2:1997 + A1:2001
Zahteve kategorije I
DIN EN 61000–3–2 (VDE 838 poglavje 2):2001–12; EN 61000–3–2:2000
DIN EN 61000–3–3 (VDE 838 poglavje 3):2002–05; EN 61000–3–3:1995 + Popr.: 1997 + A1:2001

Izjava o skladnosti ES
Ime/naslov izdajatelja:

Oznaka izdelka:
Vrsta izdelka:
Nazivna napetost:
Nazivna moč:

STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Platz der Republik 6—8
D–42107 Wuppertal
plastični rezalnik za
stiropor, model 140
AC 230 V
100 W

Izdelek ustreza evropski direktivi:
2006/95/ES
»Direktiva Sveta o približevanju pravil držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo, namenjeni za uporabo
znotraj določenih napetostnih mej«.
Popolna skladnost s spodaj navedenimi standardi dokazuje skladnost izdelka z določili omenjene direktive:
DIN EN 60335–1(VDE 0700–1):2007–02; EN 60335–1:2002 + A11 + A1 + A12 + Popr. + A2:2006
DIN EN 60335–2–45 (VDE 0700 poglavje 45):2003–06; EN 60335–2–45:2002
DIN EN 50366 (VDE 0700–366):2006–11; EN 50366:2003 + A1:2006

Jörg Heinemann, generalni direktor
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Oznaka
Rezalnik za stiropor

VE
1

43 61 12
43 61 14
43 61 15
43 61 16
43 61 17

Nadomestno rezilo 115 mm
Nadomestno rezilo 140 mm
Okroglo rezilo CN 26
Okroglo rezilo CR 20
Rezilo V–oblike CV 20

1
1
1
1
1

H002024
Stanje: maj 2009

Št. izdelka
43 61 40

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Platz der Republik 6—8
42107 Wuppertal
Telefon:

+49 (0)202 49 20 0

Telefaks:

+49 (0)202 49 20 111

E–pošta:

info@storch.de

Spletni naslov:

www.storch.de

