INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTROPISU 230V – ZNACZNIKA DO METALI
1. Informacje ogólne
Należy przestrzegać podanych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony dla siebie i osób znajdujących się w pobliżu miejsca pracy.
Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa informują o ewentualnych sytuacjach zagrożenia i podają rozwiązania, które uniemożliwiają ich wystąpienie.
1.1. Ogólny opis wyrobu
Produkowane przez firmę TechniTech urządzenie o nazwie Elektropis, jest narzędziem umożliwiającym znakowanie (grawerowanie, opisywanie) detali i
narzędzi wykonanych z metali przewodzących prąd elektryczny.
Budowa i zasada działania urządzenia pozwala na znakowanie metali przewodzących prąd elektryczny bez względu na ich twardość i podatność na obróbkę
mechaniczną. Urządzenie równie skutecznie znaczy detale wykonane z stopów lekkich, stali konstrukcyjnych, stopowych, jak również narzędziowych.
Urządzenie zostało tak zaprojektowane, aby znakowanie nim detali, było do maksimum zbliżone do pisania zwykłym piórem czy długopisem.
Pojedynczy cykl pracy wynosi 4 minuty, następnie należy poczekać, aż urządzenie ostygnie. Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w odwracalny
wyłącznik termiczny, celem zabezpieczenia układu zasilającego przed przegrzaniem. W przypadku zadziałania bezpiecznika termicznego, zostaje odcięte
zasilanie urządzenia do czasu jego ostygnięcia. Po ostygnięciu urządzenia, zasilanie zostaje przywrócone automatycznie (bez żadnych dodatkowych czynności).
Elektropis spełnia wymagania zasadnicze w zakresie ogólnego bezpieczeństwa wyrobów zawarte w dyrektywie UE:2006/95/EC (dyrektywa LVD) oraz w
zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy UE: 2004/108/EC (dyrektywa EMC).
2. Użycie zgodnie z przeznaczeniem
Elektropis (grawer elektryczny) może być używany jako znacznik detali metalowych przewodzących prąd elektryczny, zgodnie z danymi technicznymi
zawartymi w niniejszej instrukcji.
Osoby obsługujące urządzenie powinny się zaznajomić z treścią niniejszej instrukcji.
3. Zalecenia dotyczące bezpiecznej obsługi Elektropisu
Należy przestrzegać podanych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony dla siebie i osób znajdujących się w pobliżu miejsca pracy. Urządzenie
będzie pracowało poprawnie, jeśli będzie się przestrzegać zasad bezpiecznej obsługi, podanych w instrukcji obsługi, a szczególności:
•
Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.
•
Podczas wszelkich prac z grawerem elektrycznym, należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy!
•
Należy stosować się do wszelkich ostrzeżeń i etykiet umieszczonych w instrukcji i na urządzeniu.
•
Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od zasilania. Zaleca się stosowanie wilgotnych ściereczek, nie należy używać
płynów lub substancji czyszczących w aerozolu.
•
W celu zabezpieczenia urządzenia przed przegrzaniem, należy umieszczać go z dala od źródeł ciepła. Należy stosować się do ograniczenia czasu
pracy urządzenia - Maksymalny czas pracy urządzenia wynosi 4 minuty. Następnie należy poczekać aż urządzenie ostygnie.
•
Należy upewnić się, że parametry źródła zasilania odpowiadają wymogom urządzenia. W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się z
sprzedawcą sprzętu lub lokalnym zakładem energetycznym.
•
Urządzenie jest wyposażone w uziemioną wtyczkę, która może być umieszczona wyłącznie w uziemionym gniazdku. Zabrania się stosowania
adapterów w celu obejścia uziemienia.
•
Aby uniknąć zniszczenia kabla zasilającego nie należy na nim niczego umieszczać oraz nie umieszczać go w miejscach narażonych na podeptanie
lub uszkodzenie.
Uszkodzony przewód należy niezwłocznie wymienić
•
Jeśli używamy przedłużacza lub rozgałęźnika, należy się upewnić, że jest wyposażony bolec uziemiający, oraz że całkowity pobór mocy
podłączonych urządzeń jest niższy niż obciążenie nominalne przedłużacza lub rozgałęźnika.
•
Poza rutynową obsługą opisaną w instrukcji nie wolno samodzielnie dokonywać napraw.
•
UWAGA! Istnieje ryzyko porażenia prądem! - Elektropis nie może być używany w wilgotnych pomieszczeniach, nie posiada ochrony przed
działaniem wody. Chronić urządzenie przed wilgocią!
•
UWAGA! Istnieje ryzyko porażenia prądem! - Wszelkie naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta.
Naprawy należy wykonywać przy wyłączonym urządzeniu.
•
UWAGA! Istnieje ryzyko zapalenia! - Maksymalny czas pracy urządzenia wynosi 4 minuty. Następnie należy sprawdzić i w razie konieczności
wymienić lub podostrzyć rylec i poczekać aż urządzenie ostygnie.
•
UWAGA! Istnieje ryzyko uszkodzenia siatkówki oka! - Podczas pracy z rylcem piszącym należy nosić okulary ochronne z filtrem UV.
•
UWAGA! Istnieje ryzyko zatrucia! - Podczas grawerowania i wypalania należy zapewnić odpowiednią wentylację w celu usunięcia powstałych
oparów i dymu.
•
UWAGA! Istnieje ryzyko poparzenia i podpalenia! - Elektrody piszące i rylec oraz powierzchnie grawerowane są po pracy bardzo gorące.
•
UWAGA! Ryzyko uszkodzenia urządzenia! - Gniazda zostaną uszkodzone w momencie zwarcia lub mostkowania. Do urządzenia może być
podłączony równocześnie tylko jeden rylec. Do urządzenia można podłączać tylko akcesoria dostarczone w zestawie.
•
Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka ściennego nigdy nie ciągnij za przewód, tylko za wtyczkę.
•
Należy zawsze korzystać z urządzenia stojącego na suchej i płaskiej powierzchni.
•
Po użyciu zawsze wyłączaj urządzenie i wyciągaj wtyczkę z gniazdka; a także w przypadku jakiegokolwiek niewłaściwego działania, oraz przed
czyszczeniem..
•
Nie wolno obsługiwać urządzenia, jeśli jest uszkodzone, miała miejsce jego awaria lub zostało naruszone w jakikolwiek sposób – w sprawie
naprawy należy zwrócić się do dystrybutora lub producenta.
4. Parametry techniczne (dane dot. Konstrukcji i produkcji)
Wymiary: 140 x 250 .x 250 [mm] (wys. x szer. głęb.)
Waga: 2,75 kg
Zasilanie: 230V/50Hz (prądu przemiennego)
Moc znamionowa: 40 W
Moc max. chwilowa: 800 W
Bezpieczniki: T 1A
Napięcie zasilania rylca: 2-10V AC przy obciążeniu
Elektrody piszące: Wolframowe o średnicy 1 ÷ 1,6 mm
Maksymalny czas pracy: 4 min
4.1. Skład zestawu
•
skrzynka zasilająca
– 1szt.
•
rylec (oprawa elektrody)
– 1 szt.
•
płytka masowa
– 1 szt.
•
elektrody wolframowe
– 2 szt.
•
bezpiecznik zapasowy
– 1 szt.
•
instrukcja obsługi
Konstrukcja i produkcja Elektropisu jest oparta na normach zharmonizowanych.

5. Opis działania, instalacja i eksploatacja Elektropisu
Elektropis został starannie zaprojektowany i wykonany tak, aby zapewnić lata bezpiecznej i niezawodnej pracy. Podobnie jak w przypadku wszelkich urządzeń
elektrycznych, zaleca się przestrzeganie przez użytkownika podstawowych środków ostrożności celem uniknięcia porażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
Elektropis jest urządzeniem umożliwiającym znakowanie (pisanie, grawerowanie) detali wykonanych z metalu i przewodzących prąd elektryczny. Przed
rozpoczęciem pracy należy znakowany detal oczyścić z rdzy zgorzelin i tłuszczu. Następnie umieścić go na płytce masowej, tak aby zapewnić dobry kontakt
elektryczny pomiędzy płytką masową i znakowanym detalem.
Po podłączeniu urządzenia i wybraniu na panelu „siły” znakowania (grubości i głębokości linii), należy delikatnie przyłożyć elektrodę rylca do znakowanego
przedmiotu, tak aby powstał kontakt elektryczny i rozpocząć znakowanie detalu.
Elektropis Przeznaczony jest do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Nie należy używać Elektropisu w pomieszczeniach o wilgotności względnej powyżej
80%, w pobliżu materiałów łatwopalnych i silnych źródeł ciepła.
5.1.

Instalacja
•
•

Podłączenie elektryczne dokonuje się przez podłączenie kabla zasilającego do gniazda 230V/50Hz
UWAGA: podłączenie Elektropisu może nastąpić wyłącznie do sieci zasilającej 230V/50Hz wyposażonej w instalacje z przewodem
ochronnym, za pośrednictwem gniazd wyposażonych w bolec ochronny.
Niedopuszczalne jest podłączenie Elektropisu do sieci z niesprawną instalacją uziemiającą lub bez przewodu ochronnego lub za
pośrednictwem gniazd lub kabli bez bolców uziemiających.

•

5.2. Eksploatacja Elektropisu
•
Materiał, który ma być poddany opisywaniu (grawerowaniu, znakowaniu) powinien być oczyszczony z rdzy, zgorzelin i tłuszczu.
•
Końcówkę elektrody piszącej można w razie potrzeby poddać szlifowaniu, by zapewnić optymalne efekty procesu.
•
Przed podłączeniem rylca do skrzynki zasilającej, sprawdzić odległość blaszki rylca od końcówki rdzenia – powinna wynosić 1 ÷ 2 mm. W razie
konieczności, należy wyregulować odległość śrubą regulacyjną – Uwaga: należy uważać, aby nie przekręcić śruby.

Śruba regulacyjna

•

Płytkę masową i rylec podłączyć do wybranych gniazd zasilających (od 1 do 5), w zależności od rodzaju opisywanego materiału i stanu jego
powierzchni, oraz wymaganej grubości i głębokości pisania, tak aby zapewnić optymalne efekty, przy czym:
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2

1 - to pismo cienkie i delikatne, a głębokość wypalania jest minimalna
5 - to pismo grube i głęboko wypalone,

3
2 ÷ 4 – to pisma pośrednie.

•
•
•
•

•

Materiał do obróbki umieścić na płycie masowej i docisnąć, tak aby zapewnić dobry kontakt elektryczny
Sprawdzić czy końcówka rylca nie styka się przypadkowo z obrabianym materiałem lub płytką masową i włączyć zasilanie urządzenia.
Rozpocząć pisanie (znakowanie, grawerowanie) przedmiotu w ten sposób, że końcówkę rylca umieścić pionowo nad znakowanym przedmiotem i
delikatnie przytknąć do znakowanego przedmiotu i rozpocząć pisanie.
Po zakończeniu procesu pisania należy odłożyć rylec w bezpieczne miejsce
UWAGA: po pracy końcówka rylca (elektroda pisząca) może być bardzo gorąca, zachować ostrożność i przestrzegać ogólnych zasad pracy z
rylcami:
Należy przestrzegać wskazówek odnośnie bezpieczeństwa!
Należy przestrzegać maksymalnego czasu pracy urządzenia!
Istnieje ryzyko spalenia!
Elektroda pisząca po użyciu jest bardzo gorąca!
Jeżeli rylec wypalający będzie zbyt gorący, należy przerwać pracę lub założyć inny rylec (nie jest w zestawie). Uwaga, ryzyko
poparzenia przy wymianie!
Po zakończeniu pracy odłożyć rylec na żaroodporną powierzchnię.
Uwaga, ryzyko poparzenia i podpalenia!
Następnie należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

UWAGA:
Urządzenie zostanie uszkodzone w momencie zwarcia lub mostkowania gniazd.
Podłączone mogą być zawsze tylko dwa gniazda (jeden rylec).
Zabrania się podłączania do gniazd innych urządzeń spoza zestawu!!!
Co 3 lata urządzenie należy poddać przeglądowi i sprawdzić czy nie uległo pogorszeniu bezpieczeństwo użytkowania. W każdym przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidłowości, należy dokonać naprawy urządzenia (przez wyspecjalizowany serwis producenta).

6. Usuwanie odpadów
Elektropis, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi
przepisami w zakresie ochrony środowiska.
Nie wolno wyrzucać urządzenia do odpadów komunalnych.
7. Producent
TechniTech
Ul. Greglów 5
32-600 Babice

