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Indukční ohřev WOYO PDR 007
Zařízení pro opravy promáčklin bez poškození laku
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Přečtěte si následující návod před použitím zařízení. Zamezíte tím možným úrazům nebo 
poškození opravovaných částí.

Upozornění před používáním 
1. Práce s tímto přístrojem není doporučena pro osoby s kardiostimulátory a voperovanými 

kovovými díly, protézami.
2. Před použitím zařízení si oblečte bezpečné oblečení a rukavice , které vás ochrání před 

popálením během používání.
3. Uživatel na sobě během používání nesmí mít žádné kovové předměty včetně hodinek, manžet, 

klíčů, pásku, mincí a zipů.
4. Toto zařízení nesmí být používáno v prostorách s vodivým materiálem, kde se používá 

barva, v prostorách kde se skladuje nebo používá  palivo, v místech s vysokou teplotou a nebo 
velkou vodivostí.
5. Jakmile je zařízení zapnuto, hořlavé předměty nesmí být v jeho blízkosti.
6. Před zapnutím zařízení se ujistěte, že máte v blízkosti hasící přístroj, v případě,  že špatné 

zacházení s přístrojem způsobí požár.
7. Nepoužívejte zařízení v blízkosti airbagů. 
8.  Když je zařízení napájeno nenechávejte jej bez dozoru. Když zařízení nepoužíváte, odpojte 

napájecí kabel.
9. Zařízení by mělo být skladováno v teplotě 0-50 stupňů celsia. Při převozu se vyhněte vybracím

a otřesům.

Důležité pokyny pro použití
1. Zapnutím indukčního ohřívače přiloženého na kov dojde k prudkému zvýšení teploty.

Nedotýkejte se pracovní plochy indukčního ohřívače ani opravovaného místa dokud patřičně
nezchladnou.
2. Použití indukčního ohřívače na příliš dlouhý čas na jednom místě může zvýšit  teplotu  až  do  
bodu,         kdy dojde k poškození laku na autě (doporučuje se, aby každých 1 až 1,5 sekundy obsluha 
zařízení ochladila poškozenou oblast vlhkým hadrem). 
3. Během indukčního ohřevu se teplota ohřívače i poškozené plochy rychle zvýší a plech karoserie 
okamžitě změkne. Ujistěte se, že hlava indukčního ohřívače nevyvíjí tlak na plech, jinak by mohlo 
dojít k deformaci.
4. Výkon zařízení a délku pracovních impulsů ovládáme kruhovým ovladačem TIME/EFFECT 
DIAL. Nastavujeme-li délku pracovních impulsů v sekundách, pak zařízení pracuje s maximálním 
výkonem. Druhá možnost je nastavit výkon v rozmezí 20-100% a ručně tlačítkem na indukčním 
ohřívači řídit délku impulsu.
5. Propojením indukčního ohřívače se zařízením WOYO PDR 007 pomocí kabelu s rychloupínáním 
je zařízení připraveno k provozu
6. Po dokončení práce nastavte kruhový ovladač na OFF a po 5-10 minutách vypněte vypínačem
ON / OFF na zadní straně zařízení. 
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Oprava promáčklin
Car body dent diagram
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Nejdříve nastavte pracovní dobu a intenzitu podle barvy laku a velikosti promáčkliny. Typické 
nastavení ovladačem TIME/EFFECT DIAL je na 1 - 0.5 sekund. Uchopte Indukční ohřívač , 
zmáčkněte tlačítko "work" a začněte se pohybovat kolem promáčklé oblasti. Nejprve vyčkejte u 
"oblasti 1" a s přidáváním teploty se pohybujte do "oblasti 4". Počkejte na zchlazení, poté začněte 
"oblasti 2" a s přidáváním teploty pohybujte směrem k "oblasti 4". Počkejte na zchlazení, Poté 
začněte u "oblasti 3" a s přidáváním teploty se pohybujte směrem k "oblasti 4". Počkejte na 
zchlazení a na konec postupně přidávejte teplotu v "oblasti 4" a znovu vyčkejte na zchlazení. Poté 
by měl být proces obnovy hotov. (Některé oblasti mohou vyžadovat opakované přidávání teploty a 
nebo opakování procesu).
Během opravy musí obsluha přístroje vědět že nesmí pracovat v jedné oblasti déle než jednu 
sekundu. Je doporučeno aby obsluha používala stlačený vzduch a nebo mokrý hadr aby v dané 
oblasti předešla přehřívání. Během obnovovacího procesu se vytvoří velké množství tepla, které 
způsobí, že kov na vozu změkne, proto nevytvářejte na plech tlak, nebo bude promáčklina 
zvětšena. Při obnovovacím procesu musí mít obsluha zařízení na vědomí povrchovou teplotu 
vozidla. Pokud bude teplota příliš vysoká, lak auta se může poškodit a způsobí ještě větší škodu. 
Doporučujeme nejprve praktikovat na starém autě. Tímto způsobem se obsluha naučí 
ovládatfunkce zařízení stejně jako jeho nebezpečí spojená s používáním.
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Vhodný rozsah použití
Toto zařízení je navrženo speciálně pro použití na promáčkliny na pružných ocelových 

karoseriích. Níže uvedená schémata znázorňují typy promáčklin, které lze odstranit. Promáčkliny 
od krupobití, které zanechají hladké, zaoblené promáčkliny, mohou být odstraněny. (Na jiné 
materiály mohou být potřeba i jiné nástroje, jako  háky nebo přísavky. (Pro podrobnosti se poraďte 
se školícím personálem)

Nevhodný rozsah použití
• Ostré promáčkliny
• Oblasti karoserie které byly poškozeny a opraveny
• zmačkané / pokrčené oblasti nebo záhyby podél

pokrčeného kovu
• Hliníkové karoserie

Používání zařízení
1. Připojte napájecí kabel 230 V/50Hz do zásuvky  zařízení WOYO PDR 007 a druhý konec kabelu
zapojte do zásuvky sítě 230 V/50Hz. Přepínač "ON / OFF" přepněte do polohy ON , rozsvítí se
červená kontrolka a pracovní displej. Toto je normální stav zařízení.
2. Po zapnutí se na displeji "Work Status Display" zobrazí logo WOYO, potom se zhruba na 10
sekund zobrazí načítací zpráva. Tato obrazovka zobrazí pracovní stav zařízení. Zařízení samo
přerušovaný "pípací" zvuk. Toto je normální stav zařízení.
(Poznámka: Pokud zařízení nepřetržitě zobrazuje zprávu o načítání, vypněte jej a počkejte 5 minut a 
zapněte jej znovu. Pokud se stále zobrazí hlášení o načítání, kontaktujte svého distributora).
3. Kruhový ovladač TIME/EFFECT DIAL umožňuje zvolit dobu běhu mezi 0,5 sekundy a 4 sekundy a
zařízení běží s plným výkonem. Druhá možnost je nastavit výkon v rozmezí 20-100% a ručně 
tlačítkem na indukčním ohřívači .

Distributor :  Renovátor s.r.o.,  Věry Junkové 59,   53003 Pardubice 
IČO : 47471824                                                    www.renovator.cz 
kontakt : kudlacek@renovator.cz 
+420 777 428 041                  




