Hot Spatula of RTC 2F Cauter-Handleiding

Veiligheid
1 Voor het in gebruik nemen eerst de gebruiksaanwijzing lezen
2 Stekker alleen in een daarvoor geschikt stopcontact steken.
3 Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is,
voor het openen voor reparatie, en voor reiniging en onderhoud.
4 Wanneer het apparaat gereed is voor gebruik niet onbewaakt verlaten
5 Buiten het bereik van kinderen houden.
6 Maak het apparaat alleen schoon volgens instructie.
7 Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
8 Het apparaat alleen aansluiten op deugdelijke stopcontacten.
9 Gebruik en opslag van het apparaat in een droge ruimte
10 Bij een defect aan het apparaat deze niet gebruiken
11 Gebruik alleen toebehoren, reserveonderdelen en zogenaamde voetjes van deze
fabrikant.
12 Het apparaat alleen gebruiken waar het voor is bestemd.
13 Pas op voor elektrische schokken. Gedurende het werken met dit apparaat
voorkom lichamelijk contact met geaarde oppervlakken (leidingwerk, radiatoren etc.)

Gebruik
Deze RTC2F Heated Spatula is een veelzijdig gereedschap toegepast bij het
conserveren van schilderijen, muurschilderingen, steen, papier, zegels, etc. Dit is een
essentieel toevoeging aan elk restauratie atelier met de volgende voordelen:
•
•
•

Ergonomisch, licht, stevig, duurzaam handvat.
Nauwkeurige temperatuur regeling tussen 20 - 200 C
Grote verscheidenheid aan "voetjes"
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Technische specificaties:

Temperatuur bereik

20-199 C

Aflees nauwkeurigheid

1% FS

Regel nauwkeurigheid

2% FS

Regel methode

PD

Netspanning

230V/50Hz

Transformator

40 W / 24 V

Vermogen

40 W

Dimensie

15 x 11 x 15 cm

Gewicht

1,8 Kg

Isolatie klasse

II

De Hot spatula RTC-2F"bestaat uit RTC thermostaat, bout, clip om de bout in weg te
zetten en een plastic opberg koffertje.
Naamschild:
•
•
•
•
•

Naam en type apparaat
Stroomvoorziening systeem en maximaal vermogen
Elektrische isolatie klasse
Fabrikant, jaar, productienummer
CE verklaring conformiteit

Stroomvoorziening
Het apparaat mag alleen aangesloten worden op stroomvoorziening met hetzelfde
voltage als op het naamschild staat vermeld, en functioneert alleen op enkele fase
230 Volt stroomvoorziening.
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Gebruik en reinigen
Haal De regelthermostaat uit het koffertje, plaats de bout houder in de schuif op de
thermostaat. Steek de stekker van de bout achter in de thermostaat. Schroef het
gekozen "voetje" voor gebruik op de bout. Plaats de bout met voetje in de houder op
de thermostaat. Sluit het apparaat aan op het stopcontact en stel de gewenste
werktemperatuur in met de draaiknop op de voorzijde van het apparaat. Het voetje
zal in enkele minuten de gewenste werktemperatuur bereiken. Elk contact met het te
verwerken materiaal zal een kleine daling in temperatuur van het voetje geven. De
thermostaat warmt dan automatisch bij tot de ingestelde temperatuur.
LET OP! Het vervangen van het voetje is handmatig wacht totdat het voetje
voldoende is afgekoeld. Een voetje draait los door tegen de klok in te draaien.
Vastdraaien is met de klok mee.

Het is verboden om het schroefje in de bout los te draaien, deze borgt het metaal in
het houten handvat.
Kalibratie is uitgevoerd op basis van "voetje nr 1". Hou er rekening mee dat er kleine
temperatuur afwijking bij de andere voetjes kunnen bestaan. Dit kan enkele graden
verschillen. De temperatuur zal hoger uitvallen bij de kleinere voetjes en lager bij de
grotere voetjes.
Om langdurig plezier van uw apparaat te behouden zijn de volgende zaken van
belang:
•
•
•
•
•

Schroef het te gebruiken voetje met "gevoel" op de bout. Forceer niks, en vast
is vast.
Smeer de schroefdraad van de bout af en toe in met siliconen vet.
Voorkom dat het apparaat langer dan 1 uur ongebruikt aan staat.
De verchroomde delen regelmatig met een zachte iets vochtige doek reinigen.
De verhitte delen van het apparaat mogen geen contact maken met de de
kabels.
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•

Voorkom dat de kabel tijdens het werken volledig strak komt te staan,
verplaats de regelaar niet door aan de kabel te trekken.

Hot Spatula Cauter RTC 2F
is in conformiteit (module A-768/2008/EC) volgens directieven EC:
Laag voltage apparatuur 2006/95/EC
Electromagnetisch compatibiliteit 2004/108/EC
En is geproduceerd conform de volgende nationale standaarden:
EN 61010-1 Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek
en laboratoriumgebruik
EN 61010-2-010 Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en
regeltechniek en laboratoriumgebruik - Deel 2-010: Bijzondere eisen voor
laboratoriumapparatuur voor het verhitten van materialen
EN 60335-1 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel
1: Algemene eisen
EN 55014 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances,
electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission

Garantie
De fabrikant geeft garantie op een correct werkend apparaat voor een periode van
12 maanden gerekend vanaf de datum van aanschaf, onder voorwaarde dat het
apparaat is toegepast zoals in deze handleiding is beschreven.
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