
   

 

Kreativní vypalovací pero pro práci             
se dřevem a jinými materiály  
  
 

Obj. č.: 19 27 29 
 

 

 

 

Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kreativní řezbářské sady Toolcraft. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku  
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste  
jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 
 

Účel použití  
 

Tento výrobek je určen pro tvořivou práci s různými materiály. Umožňuje vypalování obrázků a písmen 
do dřeva, kůže nebo korku. Součástí sady jsou různé vypalovací hroty a razítka. Výrobek lze také 
použít pro pájení menších rozměrů a jako horký nůž, například pro krájení polystyrénu. 

 
Rozsah dodávky 
 

• Vypalovací pero • Čepel 
• 10 x vypalovací hrot • Držák čepele 
• 9 x vypalovací vzor • Bezpečnostní držák 
• Pájecí hrot • Návod k obsluze 
 

 
 
 
 
 

Příslušenství 
 
Vypalovací hroty 

 
Vypalovací vzory 

 

 
Čepel a držák čepele 

 
Pájecí hrot 

 
Bezpečnostní držák 

 

 
 
Obsluha  
 

Při práci používejte rovnou, ohnivzdornou podložku. 
Dejte pozor, aby výrobek nespadnul. Hrozí riziko úrazu a vzniku požáru. 
 

 
a) Zapnutí výrobku 
 

• Ubezpečte se, že výrobek není připojen k elektrickému proudu. 
• V případě potřeby počkejte, dokud vypalovací pero úplně nevychladne. 
• Položte výrobek do bezpečnostního držáku (viz příslušenství). 
• Zapojte zástrčku napájecího kabelu do vhodné zásuvky elektrického proudu. 
• Nechte vypalovací pero asi 3 minuty zahřívat. 

 
Vždy, když se vypalovací pero nepoužívá, pokládejte jej na přiloženou podložku. 
 

 
b) Vým ěna násadc ů 

 
Při výměně horkých násadců můžete způsobit jejich zničení a přivodit si vážné popáleniny. 
Před výměnou je nechte vždy úplně vychladnout. 
 

• Vyberte požadovaný nástroj a našroubujte jej ve směru hodinových ručiček na vypalovací pero. 
Použijte k tomu vhodný nástroj, např. kombinačky. Dávejte pozor, aby násadec seděl bezpečně  
a nemohl se uvolnit. Při šroubování násadce nepoužívejte nadměrnou sílu. 

• Dříve než nástroj z pera odstraníte kroucením proti směru hodinových ručiček, odpojte výrobek  
od elektrického proudu. 

 
 
 
 



c) Vypnutí  
 
Pokud  se výrobek ochlazuje, nenechávejte jej bez dohledu. Hrozí riziko požáru. 
 
 

• Po použití položte vypalovací pero na bezpečnostní držák. 
• Odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky. 
• Před uskladněním nechte výrobek zcela vychladnout. 
 

Obecné informace 
 
Nepoužívejte vypalovací pero na lakovaných materiálech.  
Dávejte pozor, aby byl povrch materiálu čistý, rovný a zbaven mastnoty. 
Pracujte vždy v dobře větraném prostoru, protože výpary mohou způsobit podráždění,  
nebo i poškození očí a/nebo dýchacího systému.  

 
• Při vytváření dekorací vyvíjejte na pero rovnoměrný tlak a pohybujte s ním stejnou rychlostí, 

abyste dosáhli vytvoření stejně tmavých linií. 
• Když pracujete s citlivým materiálem, jako je např. tenká kůže, dávejte pozor, abyste předmět,  

na němž pracujete, nezničili.  
• Při práci s novým materiálem si vždy pracovní postup vyzkoušejte na kousku nějakého vzorku. 
• Čím déle se vypalovací razítko aplikuje, tím tmavší bude výsledný motiv. 
• Při pájení budete potřebovat pájku a tavidlo. Mnohé pájky už tavidlo obsahují. K čištění pájecího 

hrotu budete potřebovat ještě měkkou houbu na čištění pájecích hrotů. Příslušenství k pájení není 
součástí dodávky. 

 

Pyrografie 
 

• Jako nástroj si zvolte některý z vypalovacích hrotů. 
• V případě potřeby předmět, na němž pracujete, vyčistěte. Povrch osmirkujte smirkovým papírem. 
• Požadovaný motiv si můžete načrtnout na předmět tužkou, resp. můžete použít kopírovací papír. 
• Motiv můžete případně vytisknout na speciální žehlící papír a použít jej na materiál. 
• Zapněte přístroj. Přístroj držte jen za držadlo a nedotýkejte se kovových částí. 
• Výrobek držte stejným způsobem, jako když držíte plnicí pero. 
• Pod jemným tlakem veďte vypalovací hrot po materiálu. 
• Dekorace můžete vytvářet např. na dřevu, korku nebo kůži.  
 

Vypalovací razítka 
 

• Jako nástroj si vyberte některý z vypalovacích vzorů.  
• Zapněte přístroj. 
• Držte přístroj za držadlo, kolmo k obrobku. 
• Pod jemným tlakem přiložte vzor na předmět. 
• Tento typ dekorace můžete použít např. na dřevo, korek, kůži nebo pečetní vosk. 
 

Vypalovací čepel 
 

• Jako nástroj si zvolte čepel a držák čepele. 
• Vložte čepel do jednoho z otvorů v držáku. 
• Držák čepele našroubujte na přístroj. 
• Zapněte přístroj. 
• Přístroj držte jen za držadlo a nedotýkejte se kovových částí. 
• Tímto způsobem můžete krájet například polystyrén. 
 
 
 
 
 

Páječka 
 

• Našroubujte na přístroj pájecí hrot. 
• Zapněte přístroj. 
• Pájené části zbavte mastnoty, špíny, oxidů a sulfidů. 
• Přístroj držte jen za držadlo a nedotýkejte se kovových částí. 
• Pomocí pájecího hrotu naneste trochu pájky na pájené části a spojte je dohromady. 
• V případě potřeby použijte tavidlo. 
• Dávejte pozor, aby se pájecí hrot pájených spojů jen lehce dotýkal. 
• Pájecí hrot vyčistěte houbou na čištění. 
 

 
Bezpečnostní pokyny 
 

a) Osoby a výrobek 
• Nepoužívejte výrobek na lidech a na zvířatech. 
• Výrobek je určen jen pro privátní použití v domácnostech. 
• Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti přístroje a musí být snadno dostupná. 
• Zástrčku napájecího kabelu nikdy nevytahujte ze síťové zásuvky tažením za kabel.  

Vždy ji odpojujte uchopením za držadlo vidlice.  
• Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. 
• Z bezpečnostních důvodů odpojujte výrobek od elektrického proudu v případě bouřky. 
• Dejte pozor, aby se napájecí kabel někde neskřípnul, nepoškodil ostrými hranami a nevystavoval 

mechanickému tlaku. Napájecí kabel dále nevystavujte působení tepelných zdrojů ani chladu.  
V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu a k ohrožení života zásahem 
elektrického proudu. 

• Nedotýkejte se poškozeného napájecího kabelu. Nejdříve odpojte od proudu patřičnou zásuvku 
(např. pomocí jističe, nebo pojistky) a potom opatrně vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze 
zásuvky. Výrobek dále nepoužívejte a odneste jej do specializovaného servisu. 

• Aby se předcházelo nebezpečí, smí poškozený napájecí kabel měnit pouze výrobce nebo servisní 
společnost schválená výrobcem nebo podobně kvalifikovaná osoba. 

• Nikdy nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabel, když máte mokré ruce. 
• Výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat. 
• Jediným přípustným zdrojem proudu k napájení výrobku je elektrická zásuvka veřejného rozvodu 

elektrické sítě (230 V, 50 Hz). 
• Neponořujte výrobek do vody. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
• Nepokládejte na přístroj, nebo do jeho těsné blízkosti žádné nádoby, nebo předměty obsahující 

kapalinu. Kapalina by se mohla dostat do přístroje a poškodit jeho elektrickou bezpečnost. Navíc 
hrozí také riziko požáru nebo smrtelného zásahu elektrickým proudem. Pokud se do přístroje 
dostane jakákoli kapalina, odpojte od proudu příslušnou zásuvku (např. pomocí jističe, nebo 
pojistky) a až potom odpojte napájecí kabel od zásuvky. Odpojte od přístroje všechny kabely.  
Přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte odborný servis.  

• Výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou schopností, pro osoby jejichž 
schopnosti vnímaní nebo mentální schopnosti jsou sníženy nebo pro osoby s nedostatkem 
zkušeností a / nebo znalostí, pokud na ně při používání výrobku nedohlíží osoba, která  
je zodpovědná za jejich bezpečnost, resp. byly poučeny o správném použití výrobku.  

• Mějte děti neustále pod dohledem, aby se zajistil, že si s přístrojem nehrají. 
• Obalový materiál nenechávejte volně ležet. Mohl by se stát nebezpečnou hračkou pro děti. 
• Nevystavujte výrobek extrémním teplotám, přímému slunečnímu světlu, silným nárazům, 

nadměrné vlhkosti, mokru, prachu, hořlavým plynům, páře nebo rozpouštědlům. 
• Pokud máte důvod si myslet, že s přístrojem není možné déle bezpečně pracovat, vypněte jej  

a zabezpečte proti neúmyslnému spuštění. Můžete předpokládat, že s přístrojem není možné dále 
pracovat, když nástroj: 
- jeví zřejmé známky poškození 
- nepracuje správně, nebo vůbec 
- byl skladován delší dobu v nevhodných podmínkách 
- byl vystaven mimořádným otřesům při dopravě. 



• S nástrojem zacházejte opatrně. Nevystavujte jej nárazům nebo mechanickému zatížení. 
Náhodný pád i z malé výšky může přístroj vážně poškodit. 

• Špička výrobku se během provozu silně zahřívá a může způsobit vážné popáleniny. Výrobek 
odkládejte jen do držáku. 

• Při tavení materiálů mohou vznikat toxické výpary. Zabezpečte dostatečné větrání prostoru. 
• Během práce udržujte dostatečnou vzdálenost od hořlavých materiálů, jako je papír, záclony, 

apod. 
• Ostré a špičaté předměty a nástroje mohou způsobit poranění! 
• Nenechávejte nástroj bez dohledu, když je připojen k napájení. 
 

b) Různé 
• Máte-li pochybnosti ohledně provozu, bezpečnosti, nebo připojení nástroje, poraďte se  

s odborníkem. 
• Úpravy a opravy nástroje smí provádět výhradně pracovníci specializovaného servisu. 
• Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné 

informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka 

 
Údržba a čištění 
 

• Vypalovací pero nevyžaduje kromě příležitostného čištění žádnou údržbu. 
• Před čištěním odpojte zástrčku napájecího kabelu od elektrické zásuvky a pájecí pero nechte 

zcela vychladnout. 
• K čištění použijte měkký, antistatický hadřík, který nepouští vlákna. 
• Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky. 
• Když čistíte násadce, našroubujte je na přístroj a přístroj zapněte. Horký násadec vyčistěte vlhkou 

nehořlavou houbou. 
• Nečistěte násadce kovovým kartáčem ani smirkovým papírem.    
 
 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 

    Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

Technické údaje 
 

Provozní napětí: 230 V/AC, 50 Hz 
Výstupní výkon: 30 W 
Rozsah teplot (vypalovací hroty a vzory): 500 – 580 ºC 
Rozsah teplot (vypalovací čepel): 220 – 280 ºC 
Rozsah teplot (pájecí hrot): 470 – 530 ºC 
Délka kabelu: 1,5 m 
Rozměry (D x Ø): 172 x 29 mm (vypalovací pero) 
Hmotnost: cca 170 g (vypalovací pero) 
 

 

 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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