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MANUAL DE UTILIZARE 
 

SET PIROGRAVURĂ, 24 PIESE 
Cod produs: 192729 

Versiune 03/13 

 
 

Domenii de utilizare 
Produsul este conceput pentru a decora creativ diferite 
materiale. Produsul permite imprimarea de imagini şi texte 
pe lemn, piele sau plută. În acest sens coletul include diferite 
vârfuri şi ştampile de pirogravură. În plus produsul poate fi 
folosit şi drept ciocan de lipit pentru sarcini de lipire simple, 
precum şi drept cutter la cald, de ex. pentru polistiren. 
Produsul poate fi utilizat numai în spaţii interioare închise, 
iar nu în aer liber. Evitaţi neapărat contactul produsului cu 
umiditatea, de ex. cea din băi.  
Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a 
produsului. Orice altă întrebuinţare, în afara celor 
menţionate deja, duce la defectarea produsului; în plus 
există şi alte pericole, precum incendiu, scurtcircuitare, 
electrocutare etc. Aparatul nu are voie să fie modificat sau 
reconfigurat. Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă! 
Vă rugăm citiţi în întregime manualul înainte de a începe să 
utilizaţi produsul. Înmânaţi acest manual şi altor persoane, 
cărora le puneţi la dispoziţie produsul. Păstraţi manualul 
pentru consultări ulterioare.  
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi 
europene în vigoare. Toate denumirile şi descrierile 
produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

Conţinut colet 
 Ciocan pirogravură 

 10 vârfuri pirogravură 

 9 ştampile pirogravură 

 Vârf de lipit 

 Lamă 

 Suport lamă 

 Bază de suport ciocan 

 Manual de utilizare 
 

Instrucţiuni de siguranţă  
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucţiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanţie. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operă-
rii nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  

 

a. Persoane/produs 

 Nu utilizaţi acest produs pentru aplicaţii pe oameni sau 
animale. 

 Produsul este adecvat numai pentru aplicaţii casnice. 

 Priza trebuie să se afle în apropierea aparatului şi să fie 
uşor accesibilă. 

 Nu trageţi niciodată de cablu atunci când scoateţi 
ştecărul din priză, ci apucaţi numai suprafeţele striate de 
pe ştecăr. 

 Scoateţi întotdeauna ştecărul din priză atunci când nu 
folosiţi ciocanul de pirogravură o perioadă mai lungă de 
timp. 

 Din motive de siguranţă scoateţi întotdeauna ştecărul din 
priză în condiţii de furtună. 

 Nu îndoiţi, striviţi sau secţionaţi cablul de alimentare 
datorită marginilor ascuţite şi nu suprasolicitaţi mecanic 
acest cablu. Evitaţi sarcinile termice excesive asupra 
cablului produse de frig sau căldură extremă. Nu 
modificaţi cablul de alimentare. În caz contrar acesta se 
poate defecta. Un cablu de alimentare defect poate avea 
drept urmare şocuri electrice letale. 

 Dacă cablul de alimentare prezintă daune nu-l mai 
atingeţi. Decuplaţi de la alimentare priza respectivă (de 
ex. folosind siguranţa automată), iar apoi scoateţi 
ştecărul din priză cu mare atenţie. Nu mai folosiţi acest 
produs dacă cablul de alimentare prezintă daune. 

 Pentru a evita pericolele cablul de alimentare defect poa-
te fi înlocuit numai de către producător sau de către un 
atelier de specialitate, respectiv persoană specializată.  

 Nu atingeţi ştecărul cu mâinile umede sau ude. 

 Produsul nu este o jucărie şi de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor.  

 Drept sursă de tensiune folosiţi o priză de perete (230 
V/AC, 50 Hz) din reţeaua publică de alimentare.  

 Nu scufundaţi niciodată aparatul în apă. Pericol de 
electrocutare! 

 Nu turnaţi niciodată lichide peste aparatele electrice şi 
nu amplasaţi niciun obiect plin cu lichid peste acest 
aparat. Dacă în interiorul aparatului intră lichide sau 
vreun obiect decuplaţi de la alimentare priza (de ex. 
decuplaţi siguranţa automată), iar apoi scoateţi ştecărul 
din priză. Nu mai folosiţi aparatul, ci duceţi-l la un atelier 
de reparaţii. 

 Înainte de a conecta aparatul la reţeaua de alimentare 
verificaţi dacă valorile de conexiune de pe plăcuţa 
aparatului sunt identice cu cele ale reţelei de alimentare. 

 Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane (inclu-
siv copii) cu aptitudini fizice, senzoriale sau psihice limita-
te sau care nu au experienţă şi/sau cunoştinţe legate de 
utilizarea acestui produs, numai dacă sunt supraveghea-
te de un adult responsabil care le-a oferit şi informaţii 
legate de modul corect de manevrare al aparatului. 

 Copiii trebuie supravegheaţi ca să nu se joace cu acest 
aparat. 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni pericu-
loase pentru copii. 

 Feriţi aparatul de contactul direct cu razele soarelui, 
căldură sau frig extrem, umiditate, vibraţii puternice, 
praf, gaze, vapori sau solvenţi inflamabili.  

 Nu supuneţi aparatul la solicitări mecanice prea 
puternice. 

 Dacă observaţi că aparatul nu mai poate fi funcţiona în 
siguranţă, deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi 
operat.  
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 Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcţionează 
- produsul a fost depozitat în condiţii improprii o 

perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiţii improprii 

 Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau 
căderea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 Partea frontală a aparatului se încălzeşte în timpul 
funcţionării şi poate duce la arsuri grave. Ţineţi produsul 
numai de mâner. 

 La topirea materialelor se pot elibera vapori toxici. 
Păstraţi o distanţă de siguranţă. 

 Păstraţi distanţa faţă de materiale inflamabile, precum 
hârtie, draperii etc.  

 Atunci când utilizaţi produsul asiguraţi o aerisire 
corespunzătoare a spaţiului respectiv. 

 Obiectele şi uneltele ascuţite pot produce accidente! 

 Supravegheaţi mereu produsul atunci când este conectat 
la tensiunea de reţea.  

 
b. Diverse 

 Adresaţi-vă unui specialist dacă aveţi nelămuriri legate 
de funcţionarea, siguranţa sau conectarea aparatului. 

 Întreţinerea, operaţiile de ajustare şi de reparaţii nu pot 
fi realizate decât de către personal specializat. 

 Dacă aveţi alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în 
acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresaţi 
departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 

 

Accesorii 
Vârfuri pirogravură 

 
 
Ştampile pirogravură 

 
 

 
 
Lamă, suport lamă 

 
 
Vârf de lipit 

 

Bază de suport ciocan  

 
Punerea în funcţiune 

Folosiţi o suprafaţă de sprijin plană, rezistentă la 
foc. 
Asiguraţi-vă că produsul nu poate cădea. Pericol de 
accidentare şi incendiu.  

 
a. Pornirea aparatului 

 Asiguraţi-vă că ştecărul nu este introdus în priză. 

 Dacă este nevoie lăsaţi ciocanul de pirogravură să se 
răcească. 

 Aşezaţi ciocanul pe baza de suport (v. accesorii). 

 Introduceţi ştecărul într-o priză adecvată. 

 Lăsaţi ciocanul de pirogravură să se încălzească timp de 3 
minute.  

Aşezaţi întotdeauna ciocanul de pirogravură pe 
baza de suport atunci când nu-l folosiţi.  
 

b. Înlocuirea uneltei 
Dacă schimbaţi unealta în timp ce aceasta este 
fierbinte aceasta se poate distruge şi în plus puteţi 
genera arsuri grave. Lăsaţi întotdeauna aparatul să 
se răcească complet.  

 Alegeţi unealta potrivită şi înşurubaţi-o pe ciocan în 
sensul acelor de ceasornic. Folosiţi o sculă potrivită, de 
ex. un cleşte. Aveţi grijă ca unealta să fie bine instalată şi 
să nu se desprindă. Nu folosiţi forţa excesivă atunci când 
instalaţi unealta.  

 Separaţi produsul de la alimentare şi lăsaţi-l să se 
răcească înainte de a deşuruba unealta rotind-o în sens 
invers acelor de ceasornic.  

 
c. Oprirea aparatului  

Nu lăsaţi produsul să se răcească fără a fi 
supravegheat. Pericol de incendiu! 
 

 După utilizare lăsaţi ciocanul de pirogravură pe baza de 
suport. 

 Scoateţi ştecărul din priză. 

 Lăsaţi produsul să se răcească complet înainte de a-l 
depozita.  

 

Instrucţiuni generale 
Nu folosiţi ciocanul de pirogravură pe materiale cu 
suprafaţa lăcuită. 
Suprafaţa uneltelor folosite trebuie să fie curată, 
plată şi fără grăsimi. 
Lucraţi numai în spaţii bine aerisite, căci vaporii 
care se formează pot irita şi dăuna ochilor şi/sau 
căilor respiratorii. 

 Atunci când pirogravaţi viteza şi forţa de apăsare trebuie 
să fie constante pentru a obţine linii uniforme.  

 Lucraţi cu atenţie cu materialele sensibile, precum de ex. 
piele subţire, în aşa fel încât să nu distrugeţi piesa de 
lucru. 
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 Dacă lucraţi cu un material nou exersaţi pe o bucată de 
test înainte de a începe operaţia de pirogravură propriu-
zisă.  

 Cu cât menţineţi mai mult timp ştampila de pirogravură, 
cu atât mai întunecat va fi motivul. 

 Pentru lipire aveţi nevoie de cositor şi agent fluidizant. 
Există multe variante de cositor care includ agentul flui-
dizant. Pentru a curăţa vârful de lipit aveţi nevoie de un 
burete umed. Accesoriile pentru lipire nu sunt incluse.  

 

Pirogravură 
 Alegeţi un vârf de pirogravură drept unealtă. 

 Curăţaţi dacă este nevoie piesa de lucru. Folosiţi o hârtie 
abrazivă fină pentru a finisa suprafeţele din lemn. 

 Motivul poate fi preştanţat pe material cu creion sau 
hârtie indigo.  

 Motivele pot fi imprimate şi pe hârtie specială cu 
tratament la cald (fier de călcat), iar apoi acestea pot fi 
aplicate pe material.  

 Puneţi ciocanul în funcţiune. 

 Apucaţi ciocanul numai de mâner, nu atingeţi metalul. 

 Ţineţi ciocanul ca şi un stilou.  

 Apăsaţi vârful de pirogravură pe piesa de lucru aplicând o 
presiune uşoară. 

 Pirogravaţi de ex. lemn, plută sau piele.  
 

Ştampile pirogravură 
 Selectaţi o ştampilă de pirogravură drept unealtă. 

 Puneţi produsul în funcţiune. 

 Apucaţi produsul de mâner şi poziţionaţi-l vertical faţă de 
piesa de lucru. 

 Apăsaţi uşor ştampila pe piesa de lucru. 

 Ştampilaţi de ex. lemn, plută sau ceară.  
 

Tăiere la cald 
 Alegeţi lama şi suportul de lamă drept unealtă. 

 Împingeţi lama într-una din fantele suportului lamă. 

 Înşurubaţi suportul lamă pe ciocan. 

 Puneţi aparatul în funcţiune. 

 Apucaţi aparatul numai de mâner, nu atingeţi metalul. 

 Tăiaţi de ex. polistiren cu acest cutter.  
 

Ciocan de lipit  
 Înşurubaţi vârful de lipit pe produs. 

 Puneţi aparatul în funcţiune. 

 Curăţaţi zona de lipit îndepărtând grăsimea, murdăria, 
oxizii sau sulfaţii. 

 Apucaţi produsul numai de mâner, nu atingeţi metalul. 

 Aplicaţi cositor în strat subţire folosind vârful de lipire şi 
lipiţi.  

 Aplicaţi agent fluidizant dacă este nevoie. 

 Nu atingeţi decât punctul de lipire cu vârful ciocanului. 

 Curăţaţi vârful de lipire cu un burete.  
 

Întreţinere şi curăţare 
 Ciocanul de pirogravură nu are nevoie de operaţii de 

întreţinere, cu excepţia curăţării ocazionale. 

 Scoateţi ştecărul din priză. 

 Înainte de a-l curăţa lăsaţi ciocanul de pirogravură să 
ajungă la temperatura camerei. 

 Pentru curăţare folosiţi o cârpă moale, antistatică şi care 
nu lasă scame. 

 Nu folosiţi produse de curăţat chimice sau abrazive. 

 Pentru a curăţa uneltele înşurubaţi-le pe ciocan şi puneţi 
ciocanul în funcţiune.  

 Curăţaţi unealta fierbinte cu un burete umed, rezistent la 
foc.  

 Nu curăţaţi uneltele cu perii metalice sau hârtie abrazivă.  
 

Eliminarea deşeurilor 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului 
înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al 
utilizării resurselor naturale cu prudenţă şi în mod 
raţional, consumatorul este solicitat să predea 

produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare şi 
reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementă-
rilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în 
formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a 
produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer.  
 

Date tehnice  
Tensiune de funcţionare 230 V/AC, 50 Hz 
Putere de ieşire  30 W 
Domeniu temperatură (vârf de pirogravură, ştampilă de 
pirogravură) 

500 la 580 °C 
Domeniu temperatură (cutter la cald) 

220 la 280 °C 
Domeniu temperatură (ciocan de lipit) 

470 la 530 °C 
Lungime cablu  1,5 m 
Dimensiuni (L x Ø)  172 x 29 mm (ciocan pirogravură) 
Greutate  cca. 170 g (ciocan pirogravură) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
(inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2013 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 
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Declaraţie de conformitate 

 
 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tip echipament:   SET PIROGRAVURĂ, 24 PIESE 
Model:    MD-30WB 
Cod:    192729 
 
 
respectă următoarele norme sau documente: 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009; 
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; 
EN 61000-3-3: 2008; 
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008; 
 
Directiva LVD 2006/95/EC 
EN 60335-1: 2002 + A1: 2004 + A11: 2004 + A12: 2006 + A2: 2006 + A13: 2008 + A14: 2010 + A15: 2011; 
EN 60335-2-45: 2002 + A1: 2008 + A2: 2012; 
EN 62233: 2008; 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hirschau, 05 feb. 2013 
Loc şi dată       Producător/Nume şi semnătură reprezentant autorizat 
 


