
Regulator temperatury p³yty grzejnej

Bezpiecznik
250V / 2A

Szyna teflonowana 
odcinaj¹ca

Wy³¹cznik ON/OFF

ZASADA DZIA£ANIA ZAWIJARKI
SA-11

DANE TECHNICZNE SA-11:
Wymiary

D³ugoœæ: 590mm
Szerokoœæ: 488mm
Wysokoœæ: 140mm

P³yta grzejna: 123x 370mm
Napiêcie: 230V, 50/60Hz  0,85A

ZASADA FUNKCJONOWANIA ZAWIJARKI:

1. U³o¿yæ belkê folii obci¹gliwej na czarnych rolkach w tylnej czêœci urz¹dzenia
2. Otworzyæ stolik roboczy poprzez uniesienie go ku górze
3. Przeprowadziæ foliê wg schematu umieszczonego na œciance wewnêtrznej stolika
4. Zamkn¹æ stolik
5. W³¹czyæ zasilanie i ustawiæ temperaturê p³yty grzejnej - regulator
6. U³o¿yæ pakowany produkt na stoliku roboczym
7. Zawin¹æ produkt i odci¹æ foliê
8. Przygrzaæ podwiniêt¹ foliê na rozgrzanej p³ycie grzejnej

Napiêcie folii mo¿na regulowaæ pokrêt³em szybkoœci odwijania umieszczonym w tylnej czêœci urz¹dzenia 
 (prawy bok -bia³e pokrêt³o). 
Konstrukcja urz¹dzenia wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Przed przyst¹pieniem do pracy nale¿y zapoznaæ siê z zasadami BHP opisanymi w niniejszej instrukcji.

Stolik roboczy

Kontrolka p³yty 
grzejnej

P³yta grzejna “gor¹cy stó³”

Pokrêt³o szybkoœci 
odwijania
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INSTRUKCJA BHP ZAWIJARKA SA-11

ZALECENIA BEZPIECZEÑSTWA I POPRAWNEJ EKSPLOATACJI ZAWIJARKI   SA-11:
 
1. Urz¹dzenie powinno byæ u¿ywane w pozycji poziomej oraz zasilane z gniazda sieciowego wyposa¿onego 
w sprawny obwód ochronny. Po zakoñczonej pracy nale¿y wy³¹czyæ zasilanie. Pozostawienie za³¹czonego 
urz¹dzenia bez kontroli mo¿e spowodowaæ po¿ar.

2. Nale¿y dokonywaæ okresowego czyszczenia urz¹dzenia po uprzednim od³¹czeniu go od zasilania poprzez 
wyjêcie wtyczki zasilaj¹cej z gniazda 230V. Zasilane urz¹dzenie nie mo¿e mieæ kontaktu z wod¹ - grozi pora¿eniem 
elektrycznym.

3. Podczas pracy jak i bezpoœrednio po jej zakoñczeniu i od³¹czeniu urz¹dzenia niektóre elementy mog¹ byæ nadal 
gor¹ce (p³yta grzejna, szyna teflonowa odcinaj¹ca). Przed przyst¹pieniem do prac konserwacyjnych odczekaæ do 
ca³kowitego “wystygniêcia” wszelkich elementów grzejnych. Niezastosowanie siê do powy¿szej zasady mo¿e 
doprowadziæ do poparzenia.

4. Nie nale¿y stosowaæ ostrych przedmiotów do czyszczenia szyny odcinaj¹cej oraz p³yty grzejnej z uwagi na 
mo¿liwoœæ uszkodzenia ich pow³oki teflonowanej.

5. Zabrania siê korzystania z urz¹dzenia w przypadku zauwa¿enia jakichkolwiek uszkodzeñ wtyczki lub kabla 
zasilaj¹cego 230V. Uszkodzenia mog¹ byæ naprawiane tylko przez producenta, autoryzowany serwis lub ekipy 
techniczne posiadaj¹ce odpowiednie uprawnienia elektryczne.

6. W przypadku zaobserwowania nieprawid³owej pracy urz¹dzenia nale¿y natychmiast od³¹czyæ zasilanie 230V oraz  
zg³osiæ awariê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami (np. kontakt z dzia³em technicznym lub autoryzowanym 
serwisem).

7. Zawijarka posiada metalowe elementy, które w przypadku nieostro¿nego kontaktu mog¹ spowodowaæ 
uszkodzenia cia³a. Nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ podczas obs³ugi.

8. Zabrania siê korzystania z urz¹dzenia przez dzieci oraz osoby nie przeszkolone z zakresu obs³ugi oraz zasad 
bezpieczeñstwa.

9. Z uwagi na elementy grzejne nie u¿ywaæ ³atwopalnych materia³ów do pakowania produktów. Materia³y takie 
powinny byæ przechowywane z dala od urz¹dzenia. Niezastosowanie siê do niniejszego zalecenia mo¿e 
spowodowaæ po¿ar.

KONTAKT SERWISOWY:

 “Yakudo Plus” Sp. z o.o.
43-100 TYCHY, Ul. Nad Jeziorem 85

Tel.: 032 2186910 , Fax.: 032 2186915
www.yakudo.eu

Symbole zastosowane w instrukcji:
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Nie dotykaæ - wysoka temperatura

Koniecznoœæ wy³¹czenia zasilania

Uwagi ogólne.

Zakaz demonta¿u

Zakazy ogólne.

Nakazy ogólne.
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