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Verzió 03/16 

• Csak sima, nem éghető felületeken dolgozzon. Ügyeljen a közelben lévő anyagokra, mivel 
azokat a hő károsíthatja. 

• Rögzítse a papírt ill. kartont megfelelő leszorító eszközökkel. Így mindkét keze szabad marad 
a munkához. 

• Vigyázat: égésveszély! A pákahegy nagyon felforrósodik. Ne érjen hozzá! A fólia formázó 
pákát munka közben csak a markolatánál fogja meg. 

• Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket, amíg az forró. Ez a felfűtés és lehűlés időtartamára is 
vonatkozik. 

• Használat után mindig hagyja kihűlni a fólia formázó pákát egy hőálló felületen. 

• A fólia formázó pákát mindig csak nem éghető felületre tegye, ha nem használja éppen 
(pl.munkaszünetben vagy hűléshez). Ügyeljen ekkor arra, hogy a fólia formázó pákát 
biztonságosan tegye le, és ne tudjon eldőlni vagy elgurulni. Ügyeljen arra, hogy ne érintsen 
meg más tárgyat ekkor a hegye. 

• Tartsa tisztán a munkahelyét. A munkahely rendetlensége növeli a balesetveszélyt. 

A fólia formázó páka arra való, hogy a vele szállított hőfóliákkal papír vagy karton képeslapokat, 
meghívókártyákat, leveleket stb. feliratozzunk vagy díszítsünk. 

A fólia formázó pákát csak hagyományos ceruzaelemekkel (AA) szabad működtetni. 

A fólia formázó páka csak háztartási használatra alkalmas. Nem alkalmas üzleti célú felhasználásra. 

Feltétlenül vegye figyelembe a használati útmutató biztonsági előírásait és egyéb információit.  

A fentiektől eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, továbbá egyéb veszélyekhez, pl. rövidzárlathoz, 
tűzhöz, áramütéshez stb. vezethet. A készüléket nem szabad átalakítani, ill. átépíteni!   

A készülék teljesíti az európai és a nemzeti törvényi előírásokat. Az útmutatóban előforduló cégnevek  és 
termékmegjelölések a mindenkori tulajdonos védjegyei.  Minden jog fenntartva. 

 

A szállítás tartalma 

• Fólia formázó páka 

• Fedősapka 

• 6 db hőfólia 

• Stift cserélő szerszám 

• 3 db ceruzaelem 

• Műanyag doboz 

• Használati útmutató 

Aktuális használati útmutatók: 
 

1. Nyissa meg a következő internet oldalt: www.conrad.com/downloads web-
oldalt egy böngészőben, vagy szkennelje be a jobbra látható QR-kódot.  

2. Válassza ki a dokumentum típusát és nyelvét, majd adja be a megfelelő 
rendelési számot a keresőbe. A keresési művelet elindulása után letöltheti a 
talált dokumentumokat. 

 

A jelképek magyarázata 

A villám szimbólum olyan veszélyt jelez, ami az egészségre káros. 
 

 

A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, üzemelése vagy működtetése közben 

fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet. A kéz szimbólum speciális tippekre és kezelési 

utasításokra utal. 

Vegye figyelembe a használati útmutatót! 
 

 

Biztonsági előírások 

A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét 
veszíti a szavatosság/garancia! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget! 

Szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából 
előállott tárgyi vagy személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetekben 
megszűnik a szavatosság/garancia! 

a) Személyek / készülék 

• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a termék önkényes átépítése és/vagy  
megváltoztatása nem megengedett. Soha ne szedje szét, kivéve ha a használati útmutatóban 
leírtak szerint hegyet vagy elemet cserél benne. 

• A készülék nem játék. A termék nem való gyerekek kezébe. Gyerekek jelenlétében emiatt 
különös gondossággal kell eljárni.  

Helyezze el a terméket úgy, hogy gyerekek ne érhessék el. 

• A készüléket nem érheti víz vagy nedvesség. 

• Ne használja a terméket olyan helyiségekben vagy olyan kedvezőtlen környezeti feltételek 
mellett, ahol éghető gázok, gőzök vagy porok vannak vagy lehetnek jelen! Robbanásveszély! 

• Ne rögzítsen semmilyen tárgyat a termékre, soha ne takarja le a fólia formázó pákát, 
tűzveszélyes. 

• A fólia formázó pákát ne használja folyadékok felmelegítésére. 

• A hőfóliák nem alkalmasak élelmiszerekhez. Ne díszítsen velük olyan tárgyat, ami közvetlenül 
érintkezik élelmiszerekkel. 

• Kellő megvilágítás mellett végezzen munkát. 

• Karbantartást vagy javítást csak szakszerviz végezhet. 

• Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az eközben 
keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkreteheti a készüléket. 

Ezért hagyja, hogy a készülék használat előtt kikapcsolt állapotban felvegye a helyiség 
hőmérsékletét.  A körülményektől függően ez több óráig is eltarthat. 

• Kerülje el az alkalmazás helyén a kedvezőtlen környezeti viszonyokat, ezek a következők: 

- Por vagy éghető gázok, gőzök, vagy oldószerek 

- erős rázkódás, ütközés, ütés 

• Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés 
következtében is megsérülhet. 

• Ha feltételezhető, hogy a készüléket már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze 
üzemen kívül, és akadályozza meg a véletlen használatát. Szakemberrel vizsgáltassa meg a 
terméket. 

Akkor feltételezhető, hogy a veszélytelen működés már nem lehetséges, ha: 

- a készüléken látható sérülések vannak,  

- a készülék már nem működik megfelelően 

- a készüléket hosszabb ideig kedvezőtlen körülmények között tárolták 

- szállításkor kedvezőtlen környezeti körülményeknek volt kitéve.  

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, a gyerekek számára veszélyes 
játékszerré válhatnak. 

• Ipari létesítményekben tartsa be az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos 
készülékekre és szerelési anyagokra vonatkozó balesetelhárítási rendszabályait.  

• Ha még lennének olyan kérdései, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott 
választ, kérjük, forduljon vevőszolgálatunkhoz vagy egy másik szakemberhez.  

b) Elemek 

• Az elemek nem valók gyerekek kezébe. 

• Ne hagyjon elől felügyelet nélkül elemet, mert ez azzal a veszéllyel jár, hogy gyermekek vagy 
háziállatok lenyelik. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. 

• Ügyeljen az elemek behelyezésénél a helyes polaritásra (plusz/+ és mínusz/- jelek). 

• Kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marást okozhatnak, ezért használjon ilyen 
esetekben megfelelő védőkesztyűt.       

• Az elemeket nem szabad rövidre zárni, szétszedni, vagy a tűzbe dobni.  Robbanásveszély! 

• Hagyományos (nem újratölthető) elemeket nem szabad feltölteni, ez robbanásveszélyt 
idézhet elő! 

• Soha ne használjon különböző töltöttségű állapotban lévő, illetve különböző gyártóktól 
származó akkukat egyszerre.  

• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket(pl. tárolásnál), vegye ki az elemeket, ill. 
akkukat.  Túlöregedés esetén az elemek kifuthatnak, ami károsítja a terméket, ezen kívül a 
garancia/jótállás is elvész. 

Az elemek környezetkímélő kiselejtezéséről olvassa el a "Kiselejtezés" c. fejezetet. 
 

Üzembe helyezés és kezelés 

Ehhez vegye figyelembe a „Biztonsági tudnivalók“ c. fejezetet! 
 

a) Elemek behelyezése/cseréje 

• Az egyik kezének mutatóujjával és 
hüvelykujjával nyomja meg egyszerre az 
elemtartó fedél bordázott felületeit. Húzza le 
ekkor a fólia formázó páka elemtartójának 
fedelét. 

• Tojon be három darab ceruzaelemet (AA) 
pólushelyesen. Ügyeljen a készüléken lévő jelölésekre. 

• Dugja vissza az elemtartó fedelet a fólia formázó pákára. Ügyeljen arra, hogy az elemtartó fedele ismét 
fixen legyen a készüléken. Az elemtartó fedelének mindkét oldalon be kell pattannia. 

H A S Z N Á L A T I  Ú T M U T A T Ó  



Csak az előírt típusú elemeket használja.  Használjon alkáli elemeket, hogy a lehető 
leghosszabb élettartamot érje el. 

Hideg hőmérsékletek negatív befolyással vannak  az elemek üzemidejére (rövidebb üzemelési 
élettartam). 

A termék csak 3 db 1,5 V-os ceruzaelemmel (AA típus) való üzemelésre engedélyezett.  Más 
típusú energiaellátást nem szabad alkalmazni. 

b) Előkészületek 

• Munkafelületként válasszon stabil, sima, elegendően nagy felületet. 

A hőre érzékeny felületeket védje megfelelő alátéttel. Soha ne helyezze a fólia formázó pákát értékes 
bútorfelületre vagy padlóra, soha ne használjon alátétként pl. szőnyeget. Tartson kellő távolságot éghető 
vagy gyúlékony tárgyaktól. 

c) Be-/kikapcsolás 

• Vegye le a védőkupakot a készülékről.  

• Tolja a be-/kikapcsolót az 

„ON“ állásba. 

• Nyomja meg és tartsa nyomva a be-/kikapcsolón 
lévő piros gombot. A hegy csak akkor melegszik, 
ha a piros gombot nyomva tartja. A készüléken 
lévő LED ekkor világít. 

• Kb. 120 másodperc elteltével éri el a hegy az üzemi hőmérsékletet. Hosszabb felmelegedési idő esetén 
cserélje ki az elemeket. Vegye viszont azt is figyelembe, hogy a hideg hőmérséklet is meghosszabbítja a 
felfűtési időt. 

• A munka végén engedje el a piros gombot. Tolja a be-/kikapcsolót az 

„OFF“ állásba.   

d) Használat 

• Fektesse a kívánt hőfóliát a matt ezüstös oldalával a megfelelő üdvözlő-, meghívó kártyára, levélre stb. A 
hőfólia papír és karton díszítésére alkalmas. A legjobb eredmények sima papír felületen érhetők el. 

Tekintettel a sokféle különböző papír- ill. karton típusra és azok különböző tulajdonságaira, nem 
kizárt, hogy a felvitt hőfólia az összes papír- ill. karton felületen nem tapad megfelelően. A 
nagyobb munkák előtt ellenőrizze, hogy a papír- ill. karton felület megfelelő-e. 

• Az elcsúszást elkerülendő, a hőfólia ragasztószalaggal rögzíthető. 

• Kapcsolja be a fólia formázó pákát a be-
/kikapcsolás résznél leírtak szerint. Várjon, amíg 
a hegye eléri a munkahőmérsékletet (kb. 120 
mp). 

• Tartsa úgy a készüléket, mint egy tollat és 
rajzoljon ill. írjon a hegyével a hőfóliára. A LED 
megvilágítja a munkafelületet. 

• Tartsa a megmunkálandó felülethez képest 
függőlegesen a pákát, ne pedig ferdén. 

• Csak lassan mozgassa a hegyét és kis 
nyomást gyakoroljon a hőfóliára. 

• Ezután húzza le óvatosan és lassan a hőfóliát. 

• Használat után kapcsolja ki a fólia formázó pákát. 

• Használat után mindig hagyja kihűlni a fólia formázó pákát egy hőálló felületen. A fólia formázó pákát 
ezután függőlegesen felállíthatja az elemtartó fedélre. 

 

 

Vigyázat: égésveszély! A pákahegy nagyon felforrósodik. Ne érjen hozzá! A fólia formázó pákát 
munka közben csak a markolatánál fogja meg. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a forró fólia 
formázó pákát, tűzveszélyes! 

A fólia formázó pákának legalább 10 percre van szüksége a teljes kihűléshez. Eközben ne fogja 
meg a hegyét, égésveszélyes! Ugyanez érvényes a pákahegy cserekor is. Mielőtt feltűzi a 
védőkupakot ill. elrakja a fólia formázó pákát, annak teljesen ki kell hűlnie. Ha ezt figyelmen kívül 
hagyja, tűzveszély állhat fenn! Soha ne hűtse vízzel a hegyet. 

e) Átlátszó papír használata 

• Nyomtassa vagy vigye fel a kívánt motívumot az átlátszó papírra (nem szállítjuk vele). Használjon 
megfelelő átlátszó papírt, ahol még elegendő hő kerül át a  fólia formázó páka hegyéről a hőfóliára. 
Helyezze fel a hőfóliát a "Használat" pontban leírtak szerint a kívánt üdvözlő kártyára stb.-re. Helyezze az 
átlátszó papírt a hőfóliára. Rajzolja ill. vezesse végig a fólia formázó pákát az átlátszó papíron lévő 
motívumon ill. T  betűkön. 

• Távolítsa el ezután az átlátszó papírt. Ezután húzza le óvatosan és lassan a hőfóliát. 

A hegy cseréje 

• Kapcsolja ki a fólia formázó pákát. Hagyja 

teljesen kihűlni a hegyet. 

• A hegy cseréjéhez a vele szállított szerszámot 
tolja be az ábra szerint a ház és a hegy közé. 

• Emelje ki a hegyet a fólia formázó pákából. 

• Dugja be az új hegyet a kerek végével ütközésig a fólia formázó pákába. Ha nem tolja be ütközésig a 
hegyet a fólia formázó pákába, a meleg nem tud optimálisan a hegyre továbbítódni. 

 

Karbantartás  és tisztítás 

• A fólia formázó pákát a felhasználónak nem kell karbantartania. 

• Kapcsolja ki a fólia formázó pákát. Hagyja teljesen kihűlni a fólia formázó pákát. 

• Kívülről a fólia formázó pákát csak egy tiszta, puha, száraz kendővel kell letörölni. 

Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószert vagy oldószereket, mert azok megtámadhatják a 
készülékházat (elszíneződés), vagy káros hatással lehetnek a működésre. 

 

Eltávolítás 

a) A készülék 

Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a háztartási 
szemétbe! 

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. 

Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat, és a készüléktől elkülönítve távolítsa el őket. 

b) Elemek 

Önt, mint végfelhasználót törvény (elemekre vonatkozó rendelkezés) kötelezi minden elhasznált elem és 
akkumulátor leadására; tilos őket a háztartási szemétbe dobni! 

A károsanyag tartalmú elemek/akkuk az itt látható szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek 
a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak.  A legfontosabb nehézfémek 
jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és 
akkumulátorokon pl. a szöveg mellett látható kuka ikon alatt található). 

Az elhasznált elemeket, akkumulátorokat térítésmentesen leadhatja a lakóhelye közelében található 
gyűjtőhelyen, szaküzleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol elemet és akkumulátort árusítanak! 

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez! 
 

Műszaki adatok 

Üzemi feszültség/-teljesítmény..................4,5 V/DC (3 db 1,5 V-os ceruzaelem/AA) / 1,5 W 

Üzemidő, max. ..... ..................................kb. 60 perc (tartós üzemben, alkáli elemekkel) 

Hegy hőmérséklet ................................kb. 170 °C 

Környezeti feltételek .....................Hőmérséklet: 0 °C ... +45 °C, légnedvesség: 10% - 85% relatív, nem 

kondenzálódó            Méret.......................................25 

x 39 x 170 mm 

Súly ...................................................364 g 
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