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HANDLEIDING HOUTBRANDER / SOLDEERSET 24 DLG 
 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de 

waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, 

brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor 

toekomstig gebruik. 

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op 

elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische 

gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer). 

 

1) Veiligheid van de werkomgeving 

• Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een rommelige of onverlichte 

werkomgeving kan tot ongevallen leiden. 

• Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin 

zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden. Elektrische 

gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen 

brengen.  

• Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap 

uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.  

 

2) Elektrische veiligheid  

• De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen. De 

stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie 

met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende 

stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.  

• Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, 

verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een 

elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.  

• Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in 

het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.  

• Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrische gereedschap te dragen 

of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt 

van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen. Beschadigde of in de 

war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok. 

• Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengkabels te 

gebruiken die voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik van een voor gebruik 

buitenshuis geschikte verlengkabel beperkt het risico van een elektrische schok.  
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• Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk 

is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlekschakelaar 

vermindert het risico van een elektrische schok.  

 

3) Veiligheid van personen  

• Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het 

elektrische gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of 

onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij 

het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.  

• Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag altijd een veiligheidsbril. Het dragen 

van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen, 

een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het 

elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen. 

• Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het elektrische gereedschap 

uitgeschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en 

voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrische 

gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld 

op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden. 

• Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het elektrische gereedschap 

inschakelt. Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan 

tot verwondingen leiden.  

• Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds 

in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onverwachte situaties 

beter onder controle houden.  

• Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding 

en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lange haren 

en sieraden kunnen door bewegende delen worden meegenomen. 

• Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u 

zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik 

van een stofafzuiging beperkt het gevaar door stof.  

 

4) Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elektrische gereedschappen 

• Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor 

bestemde elektrische gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap werkt u 

beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.  

• Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch 

gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden 

gerepareerd.  

• Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit het elektrische gereedschap 

voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt. Deze 

voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.  
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• Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het 

gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze 

aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer 

deze door onervaren personen worden gebruikt.  

• Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende delen van het 

gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig 

gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het elektrische gereedschap nadelig wordt 

beïnvloed. Laat deze beschadigde onderdelen voor het gebruik repareren. Veel ongevallen 

hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen. 

• Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden 

snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn 

gemakkelijker te geleiden. 

• Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke volgens 

deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren 

werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de 

voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.  

 

5) Service 

• Laat het elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig 
personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd 
dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft. 
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lPRODUCT- EN VERMOGENSBESCHRIJVING 

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de 

waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische 

schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. 

 

GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING  

Het product is bedoeld om verschillende materialen creatief en duurzaam vorm te geven. Met 

het product kunnen tekeningen en tekstregels op hout, leer of kurk worden ingebrand. Daarvoor 

staan diverse brandstiften en brandstempels ter beschikking. Bovendien dient het product als 

soldeerbout voor klein soldeerwerk en als warmtesnijder voor bijvoorbeeld polystyreen. Het 

product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht. Contact 

met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden voorkomen. In verband met veiligheid 

en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien 

het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product 

worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met 

als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort.  

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES & ONDERDELEN 

Soldeerpen: 15-30 WATT, 230-240V ~50Hz AC 50 Hz 

 

Onderdelen: 

 

• Soldeerpen 

• 10 x brandstift 

• 9 x brandstempel 

• Soldeerstift 

• Zaagblad 

• Zaagbladhouder 

• Veiligheidsstandaard  

• Sjabloon voor graveren 

• Gebruiksaanwijzing 
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GEBRUIK 

PRODUCT INSCHAKELEN 
Gebruik een vlakke, vuurvaste ondergrond. 

Zorg ervoor dat het product niet kan vallen. Er bestaat letselgevaar en brandgevaar. 

• Zorg ervoor dat de stekker niet in de wandcontactdoos is gestoken. 

• Laat de brandschilderbout eventueel afkoelen. 

• Plaats het product op de veiligheidsstandaard (zie “Toebehoren”). 

• Steek de stekker in een geschikte wandcontactdoos. 

• Laat de brandschilderbout gedurende circa drie minuten opwarmen. 

Plaats het hete product altijd in de meegeleverde veiligheidsstandaard als het niet wordt 

gebruikt. 

 
OPZETSTUK WISSELEN 
Het verwisselen van gereedschap bij hete componenten kan het werkstuk beschadigen en tot 

zware verbranding leiden. Laat het product altijd eerst volledig afkoelen. 

• Kies het gewenste gereedschap en schroef dit rechtsomdraaiend op de brandschilderbout. 
Gebruik daarvoor geschikt gereedschap, zoals een tang. Let erop dat het gereedschap vast 
zit en niet kan losdraaien. Schroef het gereedschap niet met buitensporig geweld vast. 

• Verwijder het product altijd van de netspanning en laat het afkoelen, voordat het 
gereedschap linksomdraaiend wordt afgeschroefd. 

 
PRODUCT UITSCHAKELEN 
Laat het hete product nooit onbeheerd afkoelen. Er bestaat brandgevaar. 

• Plaats de brandschilderbout na gebruik altijd op de veiligheidsstandaard. 
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• Trek de stekker uit de wandcontactdoos. 

• Laat het product volledig afkoelen voordat het wordt verplaatst. 

 

ALGEMENE INSTRUCTIES 

Gebruik de brandschilderbout niet op materiaal met een gelakt oppervlak. 

Let erop dat het oppervlak van het werkstuk schoon, vlak en vetvrij is. 

Werk altijd op goed geventileerde plaatsen, omdat de ontstaande dampen ogen en/of 

ademwegen kunnen irriteren of beschadigen. 

• Let op een gelijkmatige druk en snelheid bij het schilderen om gelijkmatig donkere lijnen 
te realiseren. 

• Wees bij gevoelige materialen, zoals bijvoorbeeld dun leer, voorzichtig om het werkstuk 
niet te beschadigen. 

• Oefen bij elk nieuw materiaal voor de bewerking op een proefstukje. 

• Hoe langer het brandstempel wordt geplaatst, des te donkerder wordt het motief. 

• Voor soldeerwerkzaamheden is soldeersel en een vloeimiddel nodig. Veel soldeer heeft al 
een vloeimiddel. Voor het reinigen van de soldeerstift is bovendien een vochtige spons 
nodig. Het toebehoren voor soldeerwerkzaamheden wordt niet meegeleverd. 

 

BRANDSCHILDEREN 

• Kies één van de brandstiften als gereedschap. 

• Maak desgewenst het te bewerken werkstuk schoon. Gebruik fijn schuurpapier om het 
oppervlak van hout af te slijpen. 

• Het motief kan met potlood, houtskool of carbonpapier op het materiaal worden 
aangebracht. 

• Bovendien kunnen motieven ook op speciaal strijkijzerpapier worden gedrukt en op het 
materiaal worden aangebracht. 

• Neem het product in bedrijf. 

• Houd het product uitsluitend aan de handgreep vast, raak het metaal niet aan. 

• Houd het product als een vulpen vast. 

• Verplaats de brandstift met lichte druk over het werkstuk. 

• Beschilder hout, kurk of leer. 

• De brandstift kan ook gebruikt worden voor het repareren van beschadigingen aan 
plastic, gebruik de vlakke tips om beschadigingen vlak te strijken 
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BRANDSTEMPEL 

• Kies een van de brandstempels als gereedschap. 

• Neem het apparaat in bedrijf. 

• Houd het product vast aan de handgreep, loodrecht ten opzichte van het werkstuk. 

• Plaats het stempel met lichte druk op het werkstuk. 

• Stempel bijvoorbeeld hout, kurk, leer of zegellak. 
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WARMTESNIJDER 

• Kies het zaagblad en de zaagbladhouder als gereedschap. 

• Schuif het zaagblad in een van de sleuven op de zaagbladhouder. 

• Schroef de zaagbladhouder op het product. 

• Neem het product in bedrijf. 

• Pak het product uitsluitend aan de handgreep vast, raak het metaal niet aan. 

• Snij bijvoorbeeld polystyreen met de warmtesnijder. Door de hitte van het apparaat 
worden de snijranden gelijk dicht gebrand. 

 

SOLDEERBOUT 

• Schroef de soldeerstift op het product. 

• Neem het product in bedrijf. 

• Reinig de soldeerplaatsen van vet, vervuiling alsook van oxiden en sulfiden. 

• Pak het product uitsluitend aan de handgreep vast, raak het metaal niet aan. 

• Breng met behulp van de soldeerstift dun tin aan op de soldeerpunten en laat dit 
uitvloeien om de soldeerpunten met elkaar te verbinden. 

• Breng indien noodzakelijk vloeimiddel aan. 

• Let erop dat met de soldeerstift alleen de soldeerpunten worden aangeraakt. 

• Reinig de soldeerstift met de bevochtigde spons. 
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ONDERHOUD 

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de machine gaat schoonmaken of onderhoud 

pleegt. Laat de soldeerbout voor het reinigen tot kamertemperatuur afkoelen. 

Maak de behuizing schoon met een vochtige doek zonder oplosmiddelen of chemische 

bestandsdelen. Droog het gereedschap nadien goed af. Zorg dat er geen water in de machine 

komt. 

Indien er tijdens het gebruik iets ongebruikelijks gebeurt, schakelt u het apparaat uit, trekt u de 

stekker uit het stopcontact en controleert / laat u het gereedschap repareren indien nodig 

voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. Reparaties dienen te worden uitgevoerd door 

gekwalificeerde technici. Reparaties of onderhoud wat wordt uitgevoerd door 

ongekwalificeerde personen kan leiden tot grote risico's en ernstig letsel.  

 

OPSLAG 

Sla de machine, de gebruikershandleiding en indien nodig de accessoires op in de originele 

verpakking. Op deze manier heeft u altijd alle informatie bij de hand. Bewaar het gereedschap 

op een droge plek.  

 

AFVOEREN 

Gooi geen elektrisch gereedschap bij het huishoudelijk afval. Volgens de Europese 

richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 

(WEEE) dienen deze te worden aangeboden bij de milieustraat. 
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