Aplicator pietricele - strasuri 52920 - PENT
Va rugam sa cititi cu atentie aceste intructiuni de utilizare inainte de
utilizarea aparatului.
Aplicatorul de pietricele/stasuri trebuie folosit doar in incaperi inchise. Este un
dispozitiv de incalzire electric care lipeste pietricelele/strasurile pe diferite materiale:
hartie, textile, piele, lemn etc. Strasurile au pe o parte un adeziv care se topeste la
temperatura mare, astfel lipeste strasurile de materiale.
Pentru orice folosire neadecvata sau contrara instructiunilor, firma isi declina orice
responsabilitate, iar garantia nu mai este valabila.

Pentru siguranta dumneavoastra
Siguranta acestui aparat este in conformitate cu reglementarile tehnice si cu normele
in vigoare.
Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu
capacitati fizice, senzoriale sau mentale diminuate, sau de persoane fara experienta sau
cunostinte, numai in cazul in care au beneficiat, prin intermediul unei persoane
raspunzatoare pentru siguranta lor, de o supraveghere sau de instructiuni prealabile in
ceea ce priveste utilizarea aparatului.
Aparatul va fi ferit de accesul copiilor si nu se va lasa nesupravegheat in timpul
functionarii.
Aplicatorul trebuie racordat la o priza cu impamantare. Daca utilizati un prelungitor,
verificati daca acesta este de tip bipolar (16A) cu conductor de impamantare.
Nu trageti de cordonul de alimentare pentru a scoate aparatul din priza.
In cazul in care cablul de alimentare este stricat, trebuie inlocuit intr-un centru de
reparatii autorizat, pentru a evita orice pericol.
Aparatul nu trebuie utilizat daca a cazut, daca prezinta deteriorari vizibile. Nu
demontati niciodata paratul.
Aparatul trebuie utilizat si asezat pe o suprafata stabila. Atunci cand puneti aparatul
pe suportul sau, asigurati-va ca suprafata pe care o asezati este stabila.
Nu lasati niciodata aparatul nesupravegheat atunci cand este racordat la alimentarea
electrica, si pana cand se raceste.
Capatul aplicatorului este foarte cald: nu il atingeti niciodata si lasati totdeauna sa se
raceasca inainte de a-l depozita.
Nu introduceti aparatul in apa! Pericol de electrocutare!
Atentie, pericol de arsuri! Varful aplicatorului devine repede foarte fierbinte, iar de
racit se raceste doar incet! Aplicatorul se tine in exclusivitate numai de maner!

Pachetul contine:
1. Intructiuni de folosire;
2. Aplicatorul de pietricele/strasuri;
3. 8 bucati de varfuri diferite pentru diferite marimi de pietricele:
-diam. 5 mm - plat
-diam. 95 mm - plat

-diam. 7 mm - concav
-diam. 5 mm - concav
-diam. 4 mm - concav
-diam. 3 mm - concav
-diam. 2 mm - concav
-mini calcator - diam. 14 mm.
4. Un suport pe care se aseaza aplicatorul;
5. O penseta;
6. 2 recipiente cu strasuri, 2 x 200 bucati.

Ianinte de utilizare:
Inainte de a folosi aparatul cititi instructiunile de utilizare si atentionarile. Nu pierdeti
manualul de utilizare.
Inainte de a folosi aparatul verificati daca ambalajul, sau aparatul nu este deteriorat.
Pentru pietricelele/strasurile care vin in pachet, recomandam folosirea varfului de 4
mm concav.
Inainte de a incepe sa lucrati cu aparatul, se recomanda sa lipiti o piatra de proba pe
material, intr-o zona in care sa nu o afecteze, cum ar fi interiorul acesteia.
Aplicarea corecta a pietrelor se face astfel: partea concava a pietri intra in varful
aplicatorului, iar cea slefuita va ramane deasupra. Nu ridicati niciodata piatra cu partea
care contine adezivul (partea slefuita), deoarece piatra se va lipi de varful aplicatorului.

Punerea in functiune.
Rasuci capatul dorit pe aplicator. Atentie, sa nu strangeti cu putere! Dupa ce a-ti
terminat, asezati aplicatorul pe suportul lui.Se baga in priza. Lasa-ti aparatul aproximativ
5 minute pana se incalzeste.
Pune-ti pietricelele pe materialul dorit, astfel incat partea care contine adezivul sa fie
pe material. Acuma, pune-ti aplicatorul deasupra strasului, in cateva secunde adezivul se
topeste, iar strasul se va lipi de material. Durata de lipire a unui stras pe material dureaza
aproximativ 3-15 secunde, in functie de marimea strasului. Daca o piatra ramane blocata
in varf, aceasta se indeparteaza cu ajutorul pensetei, cu grija, sa nu ne ardem.
Dupa utilizare, aplicatorul se aseaza pe suportul lui, cu grija. Se scoate din priza, si se
lasa sa se raceasca complet. Aceasta, poate sa dureze de la 20 de minute la o ora, in
functie si de temperatura din jur. A nu se lasa nesupravegheat pana se raceste. A se pastra
intr-un loc ferit de praf si umiditate, departe de copii.
Dupa utilizare, aplicatorul si varfurile utilizate se curata cu o carpa uscata, doar dupa
ce acestea sau racit. Niciodata nu se curata imediat dupa utilizare, cand inca este fierbinte.

Indicatii pentru protectia mediului inconjurator:
Aparatele elctricel utilizate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu
este la gunoiul menajer! Din aceasta cauza va rugam sa ne sprijiniti si sa participati la
protejarea resurselor naturale si a mediului inconjurator, prin predarea aceestui aparat la
centrele de preluare a acestora sau la importatorul a carui adresa o puteti gasi in acest

manual sau in certificatul de garanti.

Specificatii tehnice:
Modele: 52920
Tensiune: 230 V
Frecventa: 50 Hz
Temperatura de lucru: aprox. 260 grade C
Importator: SC Complex Art SRL
Tel: +40 256 373 93
Adresa: str. Gh. Lazar nr. 24, parter 0/1A, 300081 Timisoara
www.complexart.ro

