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1. Biztonsági figyelmeztetések   

 

Mielőtt használni kezdené az eszközt, győződjön meg annak működöképességéről. 

Ne használja a vágót, ha az sérült. Utóbbi esetben vegye fel a kapcsolatot a gép beszállítójával.  

Körültekintően üzemeltesse a berendezést. 

Ne erőltesse a gépet. 

Ügyeljen a munkaterület tisztaságára és a megfelelő fényviszonyokra. 

Tartsa távol az eszközt a nedvességtől és az esőtől.  

A gépet csak rendeltetésszerűen szabad használni. 

A polisztirolvágó működtetése közben védőfelszerelést kell viselni (mint pl. védőszemüveg, maszk, 

védőkesztyű stb.). 

Tartsa távol a gyermekeket illetve az egyéb személyeket a munkaterülettől. 

Rendszeresen ellenőrizze,- tartsa karban a gépet és annak minden tartozékát.  

Csak engedéllyel rendelkező tartozékokat használjon. 

Az eszközt tartsa távol a gyúlékony és a robbanásveszélyes anyagoktól. 

Ne használja a gépet folyadékok felmelegítésére.  

Ne lépjen a gépre vagy annak borítására.  

Tartsa távol a kezét valamint egyéb testrészeit a forró késektől. Kövesse az ajánlott munkaintervallumokra 

vonatkozó utasításokat (lásd lentebb). Soha ne működtesse a gépet, ha fáradt, vagy valamilyen gyógyszer 

illetve alkohol hatása alatt áll. 

A csomagolást (közbenső réteg, műanyag táska stb.) tartsa távol a gyermekektől, mivel egyes részek 

fulladásveszélyt okozhatnak.  

 

1-1 Rendeltetésszerű használat  

A polisztirolvágót kizárólag polisztirol táblákon lehet használni. Ne használja más anyagok esetében. 

 

 

2. Telepítés  

A gépet csak akkor lehet használni, ha annak cserélhető kései a helyükön vannak, teljesen össze vannak 

szerelve az eszközzel.  



 

 

 

2-1 A kés cseréje  

Mielőtt kést cserélne a készüléken, győződjön meg arról, hogy az le legyen csatlakoztatva az árramforrásról, 

illetve arról, hogy a kés le legyen hűlve. Lazítsa meg a csavart (001) a késtartón (002), majd távolítsa el a kést 

(003). Ne felejtsen el a művelet közben védőkesztyűt viselni, mivel a késnek éles pengéje van. Cserélje ki a régi 

kést egy újra, majd húzza meg a csavarokat. 

 

3. Müködés 

 

Állítsa a hőmérőt (004) alacsonyabb hőmérsékletre, majd mozgassa előrefelé a hőszabályzót, ha növelni 

szeretné a hőfokot, ha pedig csökkentené akkor ellenkező irányba tegye ugyan ezt (lásd a mellékelt ábrán). 

 

Helyezze a kést (003) a vágandó felületre, majd győződjön meg róla, hogy az alsó oldali kapcsoló be van 

kapcsolva (005) mielőtt megkezdené a vágást.  



 

 

 
Az eszköz kikapcsolásához kapcsolja le az alsó kapcsolót ezt követően pedig húzza ki azt az áramforrásból. 
 

3-1 Használati utasítás 

Első használat esetén tesztelje a gépet egy próba polisztirol darabon.  

A forró kés túlmelegedhet. Túlmelegedés bekövetkeztekor kapcsolja ki a gépet, majd hagyja lehűlni, hogy 
elkerülje a kések sérülését. 15 másodperces munkavégzést követően hagyja a vágógépet 45 másodpercig hűlni, 
mielőtt újra használná azt.  
Vágás közben ne váltson hőfokot és egyenletes sebességel haladjon az anyagban. 
Ha a munkafolyamat közben füst keletkezik, annak kiváltó oka lehet a túl lassú vágási sebesség vagy a 
túlmelegedett kés, melyek egyenletlen vágást eredményezhetnek. Ennek elkerülése érdekében:    
 
-  engedje fel a ravaszt;              
 
-  csökkentse a hőmérsékletet, majd nyomja meg újra a ravaszt a vágás folytatásához.   
 
Engedje el a ravaszt, ha már kb. 5cm távolságra van az anyagtól amit vág. Ez segít a kés tisztántartásában 
valamint hozzájárul a vágógép élettartamának meghosszabbításában.   
A vágás során az anyagon túlnyúló kés hossza nem haladhatja meg a 2cm-t. 
 

 

4. Karbantartás 

 

Karbantartás előtt válassza le a készüléket az áramforrásról.  

Minden egyes használatba vétel előtt győződjön meg a kés sértetlen állapotáról, valamint 

rozsdamentesdségéről, illetve arról, hogy stabilan helyezkedjen el a késtartóban. Abban az esetben ha sérülést 

tapasztal, a kést ki kell cserélni.  

A vágást követően előfordulhat, hogy apró polisztirolhab darabkák maradnak a kés felületén. Ez esetben 

használjon ecsetet ezek eltávolítására. 

Ne használjon agresszív tisztítószereket, vagy oldószereket.  

A készüléket tiszta, száraz és meleg helyen tárolja. 

 

 

 



 

 

5. Hulladék kezelése 

 

Ezen vágógép leselejtezése esetén forduljon annak forgalmazójához, vagy használja a helyi újrahasznosító 

gyűjtőhelyet. Ne dobja a gépet a háztartási hulladékkal együtt a kukába.  

 

 

6. Jellemzők 

(Az alábbi adatok csak referenciaként szolgálnak, mivel ezen jellemzők gépenként változhatnak) 

Feszültség 230V/ 50Hz 

Áramfelvétel 200 W 

Üzemi hőmérséklet kb. 400 °C 

Ajánlott munkaintervallum 15 mp be/45 mp ki 

Méret & Súly 240 × 45 mm, kb. 390g 
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EU Megfelelőségi Nyilatkozat 
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