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BATTERIJSMELTER
VOOR HET SMELTEN VAN WASSEN 
EN KERAMI-FILL

Onderhoud, reinigen, repareren zoals een prof.



Gebruik van de smelter: Voor het eerste gebruik van de smelter schuif het 
kapje aan de achterzijde  van de smelter en stop 3x 1,5V AA alkalische batterijen 
in het batterijenvak (zie afbeelding op de zijkant van de smelter) en schuif het 
kapje weer dicht. Haal de beschermkap met ingebouwde kam van de smeltvoet. 
Schuif de witte schuif naar rechts “UNLOCK” (zie zijkant smelter). Houd de smelter 
vast als een balpen met de witte knop en schuif aan de onderzijde. Houd de witte 
ronde knop gedurende 10-15 seconden ingedrukt: de smeltvoet wordt warm. Let 
op: gevaar voor verbranden!  Als bij het smelten het vulmiddel walmt, laat dan 
de witte knop los – de smeltvoet koelt dan langzaam af. U kunt de temperatuur 
altijd verhogen door opnieuw op de witte knop te drukken. Maak na iedere 
smeltgang van het vulmiddel de smeltpunt schoon met een katoenen doek.  
Schuif de witte schuif naar links “LOCK” zodat de smelter vergrendeld is. Schuif 
de beschermkap, na het afkoelen van de smeltvoet, weer op de smelter wanneer 
u de smelter niet meer gebruikt.

Veiligheidsvoorschriften batterijsmelter: Bewaar de smelter alleen met 
de beschermkap erop geplaatst en controleer dat de schuif op “LOCK” staat. 
Tijdens gebruik is de punt warm. De punt tijdens gebruik niet aanraken. De 
smelter niet in aanraking/contact laten komen met water. Na gebruik van de 
smelter moet u de smeltvoet eerst laten afkoelen voordat u deze bewaart. 
Zet de smelter na ieder gebruik uit (knop loslaten) en schuif de beveiliging 
naar “LOCK”. 

Verwijderen van elektrische en elektronische apparaten en onderde-
len: In het belang van het milieu en om de gebruikte grondstoffen te recyclen, 
wordt de gebruiker gevraagd om  gebruikte en defecte apparaten naar de 
afvalstoffendienst te brengen. Het teken van de doorgekruiste afvalbak geeft 
aan dat dit product moet worden geretourneerd bij een afvalstoffendienst 
om zoveel  mogelijk grondstoffen te recyclen. Zo vervult u uw wettelijke 
verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu!

Ribbels van de smelter reinigen: Na ieder gebruik van de ribbels, deze 
schoon krabben middels de kam die aan de beschermkap zit.

EN ZO EENVOUDIG GAAT HET …
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Toepassing: De nieuwe Picobello batterijsmelter is ontworpen voor het smelten van vulmiddelen zoals Hardwas en Kerami-Fill. De smelter 
werkt op 3x 1,5V AA batterijen. De smelter heeft een gebogen punt voor het mengen en het optimaal inbrengen van vulmiddelen, ook in 
hoeken en kanten. Gebruik en bediening zijn zeer eenvoudig.
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