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Figyelmeztetés 

Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve 

tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos 

használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket.  

Ezt a készletet csak felnőtt felügyelete mellett szabad használni, mivel a faégető eszköz 400 fok feletti hőmérsékletet is elérhet, ami 

lehetővé teszi a fa megégetését és jelölését. 

A képen látható összes tartozék fekete színű. Hőálló műanyagból készültek, hogy megvédjék gyermekét az égési sérülések veszélyétől. 

Ezeket a tartozékokat csak felnőttek kezelhetik. Bekapcsolt állapotban ne érintse meg a fém gravírozó szerszám hegyét. A hegye forogva 

megkarcolja a fém felületét, és megsérülhet a gyermeke bőre.  

 

Tartalom: 

1 állomás  

1 faégető szerszám védővel  

1 fém gravírozó  

1 csipesz  

6 faégető szerszámhegy  

5 tubus csillámpor  

12 fa alakzat  

8 fém alakzat  

1 toll  

1 tasak gyémántból  

8 filctoll  

1 tubus ragasztó  

10 lánc (5 ezüst és 5 arany)  

10 kapocs (5 ezüst és 5 arany)  

25 kis gyűrű (15 ezüst és 10 arany) 

5 nagy arany színű gyűrű  

5 ezüst kulcstartó  

5 ragasztó mágnessel  
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Csavard le a kupakot a ragasztó tubus végéről. Távolítsd el a tubust lezáró átlátszó kupakot. Csavard vissza a végét. A ragasztó készen áll a 

használatra. 

A fémgravírozó eszköz 2 db LR06 (AA) elemmel működik (nem tartozék). Az elemek eltávolításának és behelyezésének módját lásd az 

ábrán. Ne próbáld meg újratölteni a nem újratölthető elemeket; Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad 

újratölteni; Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a játékból; Ne keverd a különböző típusú elemeket, vagy az új elemeket 

használt elemekkel; Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni (lásd az ábrát); A használt elemeket el kell távolítani a játékból; Ne 

zárd rövidre az elemek csatlakozóit.  

A pirográfia olyan művészeti technika, amely során a fa felületét égetik meg, hogy rajzoljanak vagy nyomtassanak egy mintát. Ezt egy 

elektromos szerszámmal, az úgynevezett faégető szerszámmal végzik. Ezt az eszközt mindig óvatosan kell kezelni. 

 

Az alábbiakban részletesen áttekintjük a mellékelt modellt.  

Ez a készlet 6 különböző hegyet tartalmaz. Mindegyik hegy más-más minta rajzolását vagy nyomtatását teszi lehetővé. A hegy cseréjéhez 

egy felnőtt szükséges:  

- Ha a faégető szerszám nincs bekapcsolva és teljesen kihűlt, egyszerűen csavard fel a kívánt hegyet a szerszámra.  

- Ha a hegyet akkor szeretnéd kicserélni, amikor a faégető szerszám használatban van és forró:  

1. Tartsd a fekete fogót az egyik kezedben.  

2. A másik kezedben tartsd a faégető szerszámot.  

3. Helyezd a fogót a hegy fölé.  

4. Forgasd el a faégető szerszámot az óramutató járásával ellentétes irányban a hegy kicsavarásához.  

5. Tartsd a fogóval erősen a hegyet, és helyezd a hegyet az állomáson lévő fekete tálcába. Ez szintén hőálló műanyagból készült. Ne érintsd 

meg a hegyet - hagyjad kihűlni.  

6. Válassz egy új hegyet, és ismételd meg az előző lépéseket, de ezúttal a faégető szerszámot az óramutató járásával megegyező irányba 

forgatva csavarjad fel a hegyet!  

A bekapcsoláshoz csúsztassad felfelé a sárga kapcsolót. A piros jelzőfény bekapcsol. Ez jelzi, hogy a faégető szerszám be van kapcsolva, 

tehát forró. Várj 20 percet, amíg a szerszám eléri a kívánt hőmérsékletet. Ha a faégető szerszámot le kell tedd, miközben forró és 

használod, akkor az állomáson lévő fémállványra helyezheted. A mellékelt modellen a kívánt hőmérsékletet ezzel a gombbal állíthatod be. 

A hőmérséklet változtatásával különböző színeket érhetsz el a faégetés során. Minél magasabb a hőmérséklet, annál sötétebb lesz a minta. 

Mindig végezz próbát egy fadarabon, hogy megbizonyosodj arról, hogy gyermek elégedett a mintával és a hőmérséklettel, mielőtt elkezdi. 

Számos tartozékot tartalmaz - színezd ki a fát a filctollakkal, vagy ragassz gyémántokat és csillámokat! A kis narancssárga ceruza hasznos a 

gyémántok felszedéséhez és a ragasztópöttyökre helyezéséhez. Védett asztalon vagy közvetlenül az állomáson is dolgozhatsz a kis 

formákhoz.  

Két munkaterület van - válaszd ki, amelyik a legjobban megfelel neked. Lehet, hogy az első próbálkozásaid nem felelnek meg az 

elvárásaidnak, de a gravírozásnál, mint minden kreatív tevékenységnél, a gyakorlat teszi a mestert. Szánj rá időt, próbálj meg mindent, és 

gyakorolj folyamatosan, és pillanatok alatt mesterré válsz!  

A készlet 12 faformát és egy könyvjelzőt tartalmaz. A lyukak nélküli formákból mágneseket készíthetsz. A fa alakzat egyik oldalát díszítsd a 

faégető szerszámmal. Adj hozzá színeket, gyémántokat vagy csillámokat. Vegyél egy öntapadós mágnest, húzd le a hátlapot, és ragaszd a 

mágnest az alakzatod hátuljára. És kész is! A fa alakzatodat mágnessé alakítottad!  

 

Az alábbi öt formát nyakláncok készítéséhez ajánljuk:  

Díszítsd a faforma egyik oldalát a faégető szerszámmal. Adj hozzá színeket, gyémántokat vagy csillámokat. A nagy aranygyűrűt nyisd ki, és 

helyezd be a lyukba. Zárd be a gyűrűt. Fűzd át az aranyláncot a gyűrűn. Nyiss ki két kis aranygyűrűt, és rögzítsd őket a lánc mindkét végére. 

Csatlakoztasd a karabineres csatot az egyik gyűrűhöz. Zárd be a gyűrűket. És kész is van! Gyönyörű nyaklánccá varázsoltad a formádat!  

 

Az alábbi két alakzatot kulcstartók készítéséhez használhatod:  

Díszítsd a fa alakzat egyik oldalát a faégető eszközzel. Adj hozzá színeket, gyémántokat vagy csillámokat. Nyiss ki egy ezüst gyűrűt, és 

helyezd be a lyukba. Csatlakoztasd a kulcskarika láncot a gyűrűhöz, és zárjad le. És kész is van! Kulcstartót készítettél a formádból! Ne 

felejtsd el díszíteni a könyvjelzőt! A kis füleivel szinte bármilyen állatot varázsolhatsz belőle. Ha már az összes mellékelt formát 

felhasználtad, könnyen találhatsz más faformákat is a hobbiboltokban. Vékony fadeszkákat is használhatsz! A fém gravírozó szerszám 

megkarcolja a fém felső rétegét, és rózsaszínes színt mutat. Amikor a szerszám be van kapcsolva, forog - ne érintsed meg az ujjaiddal. A 



fémgravírozó szerszámot meglehetősen könnyű használni. Helyezzed be az elemeket a 6. oldalon látható módon. A fémgravírozó szerszám 

bekapcsolásához tartsad lenyomva a fekete gombot. 

 Az alábbi öt alakzat nyakláncok készítésére szolgál:  

Díszítsd a fémforma egyik oldalát a fémgravírozó szerszámmal. Nyiss ki egy ezüstgyűrűt, és helyezzed be a lyukba. Zárjad be a gyűrűt. 

Fűzzed át az ezüstláncot a gyűrűn. Két kis ezüstgyűrűt nyiss ki, és rögzítsed őket a lánc mindkét végére. Csatlakoztassad a karabineres 

csatot az egyik gyűrűhöz. Zárjad be a gyűrűket. És kész is van! Egy gyönyörű nyakláncot készítettél a formádból! Díszítsed a fémforma egyik 

oldalát a fémgravírozó szerszámmal. Nyiss ki egy ezüstgyűrűt, és helyezd be a lyukba. Zárd be a gyűrűt. A kulcskarika láncot csatlakoztasd a 

gyűrűhöz, és zárd be. És kész is van! Kulcstartót készítettél az alakzatodból! Ha az összes mellékelt formát felhasználtad, mindenféle fémet 

gravírozhatsz, de a hatás a választott fémtől függően eltérő lesz. A készletben használt fém ezüstözött vas. Engedd szabadjára kreatív 

énedet! 

 

 

 

 


