TEB WAX IRON T15
Návod na použití
Technická data:
Napětí 220 – 240V ~ 50Hz, příkon 1000W
Teplotní rozpětí 80 - 200°C
Bezpečnostní upozornění:
 Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, jeli připojena k síti
 Tento spotřebič mohou používat děti ve věku
8 let a starší a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými či mentálními
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a
znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem nebo
byly poučeny o používání spotřebiče
bezpečným způsobem a rozumí případným
nebezpečím.
 Žehličku a její přívod udržujte mimo dosah
dětí mladší 8 let, jakmile je připojeno
k napájení nebo chladne.
 Žehlička se musí používat a ukládat na
stabilním, rovném a teplu odolném povrchu.
 Žehlička se nesmí používat, jestliže spadla,
existují-li viditelné známky poškození nebo
je-li netěsná.
 Termostat nesmí být použit jako vypínač.

Použití:
Voskovací žehlička se používá na zažehlení
všech typů vosků do skluznic lyží a
snowboardu.
Nejefektivnější
způsob
jak
aplikovat lyžařský vosk je zažehlit ho do
skluznice. Teplo ze zažehlovače způsobuje,
že mikroporézní struktura skluznice lyží se
otevře a tím dojde k penetraci (prosáknutí)
vosku do struktury skluznice a jejímu
dokonalému nasycení.
Instalace:
Zapojte žehličku do sítě. Po dobu zahřívání
postavte voskovací žehličku na jeho zadní
stranu. Kontrolní světlo červené svítí do
té
doby,
než
je
dosaženo
požadované
teploty. Pak světlo zhasne. K dosažení
tohoto stavu je třeba asi 5 minut. Dejte si
pozor, aby se přívodní šňůra nedostala do
kontaktu
s ohřevnou
plochou
voskovací
žehličky.
Veškeré
opravy
včetně
výměny
síťového
přívodu
svěřte
odbornému
servisu.
Při
čištění voskovací žehličky vytáhněte síťový
přívod
ze
zásuvky.
Voskovací
žehličku
otřete vlhkou utěrkou a vytřete do sucha.
Nikdy neponořujte voskovací žehličku do
vody nebo jiné kapaliny.

Nastavení teploty:
Nastavení
teploty
je
pouze
určitým
doporučením
a
vodítkem.
Pro
dokonalé
nastavení teploty je nutné provést několik
vlastních
testů
a
vycházet
z určité
zkušenosti. Nastavení se může lišit podle
toho, kde se zažehlovačem pracujete nebo o
jaký typ vosku nebo lyží se jedná.
Při
zažehlování
je
důležité
dodržovat
plynulý pohyb zažehlovačem po skluznici.
Přehřátí
polyetylenové
skluznice
může
způsobit její poškození, případně může
dojít i k poškození konstrukce lyže tím, že
se naruší pevnost lepených vrstev lyže.
Aktuální teplota žehličky přibližně 140°C
dává přibližnou teplotu žehlení asi 110°C,
což je považováno za hranici, kdy nedochází
k poškození
skluznice
a
současně
je
zaručena dobrá penetrace vosku.
Povinnosti uživatele elektrického zařízení:
1. Jakmile je výrobek označen symbolem přeškrtnutého
odpadkového koše, znamená to, že se na výrobek
vztahuje směrnice 2002/96 EC
2. Je zakázáno umisťování použitého přístroje do odpadů
společně s komunálním odpadem
3. Použitý výrobek musí být vyhozen na sběrný dvůr
4. Správný způsob postupování zabraňuje znečištění
životního prostředí a zdraví člověka
5. Pro získání více informací o sběrných dvorech
použitého výrobku kontaktujte místí orgány
6. Domácnosti plní důležitou úlohu při opětovném použití
a získání, v tom recyklace, použitého výrobku

Výrobce:
TEB Český Těšín s.r.o.
Olřichovice 791
Třinec 739 61 Česká Republika
http://www.eteb.cz
info@eteb.cz

