
SPAWARKA DO PLASTIKU - ZESTAW
 AG713B

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne

Kompaktowa zgrzewarka do plastiku. W komplecie 200 stalowych zszywek do tworzywa 
(4 rodzaje po 50 sztuk) oraz nożyk i szczypce do formowania plastiku. Doskonały zestaw 
przeznaczony do napraw elementów plastikowych, spawania tworzyw sztucznych oraz 
maskowania wszelkich pęknięć. W zestawie dołączamy również wygodne etui, które 
ułatwi przenoszenie oraz przechowywanie wszystkich elementów.

Cechy i specyfikacja produktu:

• Komplet 200 zszywek do zgrzewarek i spawarek tworzyw sztucznych. 

• Solidne szczypce do formowania plastiku oraz nożyk. 

• 50 zszywek typu "mała fala" 

• 50 zszywek typu "duża fala" 

• 50 zszywek typu "kąt zewnętrzny" 

• 50 zszywek typu "kąt wewnętrzny" 

• Materiał: stal nierdzewna + metal 

• Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej) 

• Prąd wyjściowy: 0-15A 

• Wymiary (zgrzewarka): 22,5 cm x 15,3 cm 

• Kolor: niebieski

2. Użytkowanie

→ Umieść zszywkę w grocie urządzenia (wsuń obie końcówki zszywki).
→ Podłącz spawarkę do sieci elektrycznej 230V.
→ Wciśnij i przytrzymuj przycisk na rękojeści urządzenia aby rozgrzewać zszywkę. Po jej 
rozgrzaniu wbij ją w uszkodzony element z tworzywa sztucznego, tak aby połączyć 
rozerwaną powierzchnię.
→ Po zatopieniu zszywki w plastiku i jej utrwaleniu w elemencie z tworzywa puść przycisk 
na rękojeści i zsuń grot spawarki z końcówek zszywki.
→ Po ostygnięciu odetnij nadmiar materiału (końcówkę zszywki).
→ Podczas pracy spawarki uruchamiana jest dioda doświetlająca umieszczona nad 
grotem. Ułatwia ona obserwację uszkodzonego elementu oraz sygnalizuję pracę 
urządzenia.
→ Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od prądu i odczekaj aż grot ostygnie.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Nie  wystawiaj  urządzenia  na  bezpośrednie  działanie  promieni  słonecznych,
wilgoci, kurzu oraz dużych wahań temperatury.

• Nie dotykaj rozgrzanego grotu urządzenia! Istnieje ryzyko poparzenia!
• Nie pozostawiaj uruchomionego urządzenia bez nadzoru.
• Zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej po zakończeniu pracy!
• Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki,  bez użycia agresywnych

detergentów.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci  w wieku co najmniej 8 lat i  przez
osoby  o  obniżonych  możliwościach  fizycznych,  umysłowych  i  osoby  o  braku  doświadczenia  i
znajomości  sprzętu,  jeżeli  zapewniony  zostanie nadzór  lub  instruktaż  odnośnie  do  użytkowania
sprzętu  w bezpieczny sposób,  tak  aby  związane z  tym zagrożenia  były  zrozumiałe.  Dzieci  nie
powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji
sprzętu.


