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Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Kérjük, vegye figyelembe 

a biztonsági figyelmeztetéseket, hogy ne okozzon kárt magában és másban, illetve 

kerülje az eszköz károsodását is. 

Termékleírás 

A DBH9 egy olyan hatékony léghűtéses elektromos kézi polisztirolvágó, amely főleg EPS és XPS 

habszigetelő lapok vágására és hornyolására használható. Mindössze 10 másodperc alatt 

felmelegíthető az anyagvágási hőmérsékletére. A hatékonyabb vágási műveletekhez egy gomb 

segítségével beállíthatja a megfelelő hőmérsékletet. 

Ajánlott alkalmazások 

Alkalmas EPS és XPS haszigetelő lapok vágására. Beltéri és kültéri szigetelésre egyaránt 

használható.  Az opcionális tartozékokkal ívek és hornyok vágására is használható. 

 

A termék részeinek bemutatása 

A: hőszabályzó gomb 

B: rugóterhelésű biztonsági ravasz  

C: akasztó 

D: pengetartó 

E: kiegészítő nyomótalp 

 

Termék paraméterei 

Feszültség 220V-240V 

Áramfelvétel   200W 

Vágó él 150mm, 200mm 

Maximális hőmérséklet    550°C 

Súly   600g 

Tápkábel hossza                        3m 

Használat előtt 

Állítsa be a hőszabályzó gombot középső pozícióba. A pengét tegye közel a vágóanyag széléhez. 

Nyomja meg a ravaszt és állítsa be a termosztát gombját. Amikor már forró a kés, kezdje az 

eszközt a vágandó felület irányába mozdítani. Akkor dolgozunk jól, ha a munkafolyamat közben 

nem keletkezik sok füst. 

 



Használati utasítás 

A penge felszerelése 

Biztonsági tipp: 

1. A penge telepítésének ideje alatt ne csatlakoztassa a polisztirol vágót áramforráshoz, hogy 

az esetleges szándékon kívüli, üzembe helyezés miatt ne szenvedhessen szükségtelenül 

égési sérüléseket. 

2. Használat után győződjön meg arról, hogy a pengék visszahűltek, így elkerülheti az égési 

sérüléseket. 

3. A forró kés egy olyan kés, amely vágóéllel rendelkezik. Kérjük a vágóélt vágás közben egy 

irányba mozgassa. 

A penge telepítésének lépései:（megjegyzés: más penge esetén is alkalmazható） 

                       

 1. Lépés: lazítsa meg a négy rögzítőcsavart  2. Lépés:: helyezze be a pengét a lemez alá 

                   

3. Lépés: húzza meg a rögzítőcsavarokat    4. Lépés: Fejezze be a penge telepítését 

Figyelmeztetés 

1. A hablemez vágása előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az anyaggyártás utasításait az 

anyag gyúlékonyságáról és toxicitásáról. 

2. Beltéri használat esetén, csak jól szellőző helyiségben alkalmazza a készüléket, illetve ha ez 

lehetséges, használjon szellőztető berendezést. 

3. Abban az esetben, ha nem végez vágást a késsel, ne hagyja azt “üresjáratban” melegedni,-

hevűlni, ugyan is ez a kés eldeformálódásához vezethet. Az esetleges, a vágás során keletkező 

maradványanyagot acél ecsettel távolítsa el a penge felületéről 

4. Tűz és sérülések elkerülése érdekében ne érintse a bőréhez, ruhájához, és egyéb éghető 

anyagokhoz a gépet. 

 

Karbantartás 
Miután a kést hosszú ideig használták, az olvasztott anyag a pengéhez és a kés 

alapjához csatolódik. Ezek a ragasztott anyagok a vágási pontosság csökkenéséhez 

vezethetnek, és még befolyásolhatják a penge és a késtartó vezetőképességét is. 

Miután enyhén felmelegítette a pengét, lazítsa meg a kapcsolót, tisztítsa meg a kést 

és a késtartót a mellékelt huzalkefével.                                                                           

                                                                                                      

Opcionális tartozékok 

                         

 

    

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

No.P1545  6’’hornyoló lemez 

Használja 300mm-es hajlító 

pengével 

A hornyos méret : 10-150mm 

No.P1511  1’’ hornyoló lemez 

Használja 170mm-es hajlító 

pengével 

No.P1509 Kiegészítő ferdevágó 

Szög : 0-45° 
 



 

CE-CERTIFIKAT 

 
EU Megfelelőségi Nyilatkozat 
 
Ezennel kijelentjük: 
 

Az alábbiakban ismertetett berendezés, annak tervezésénél és kivitelezésénél 
fogva, valamint a forgalomba hozott verzió megfelel az alapvető egészségügyi 
és biztonsági követelményeknek, uniós jogszabályoknak. 
 
Amennyiben a készüléket velünk nem egyeztetett módon átalakítják, ez a 
nyilatkozat érvényét veszti. 

Gép megnevezése:  Polisztirolvágó  

Cikkszám.: DBH9 

 

EU-irányelvek: 2014 / 35 / EU 

  

Alkalmazott harmonizált szabványok: EN 60335-2-45 2002+A1:2008+A2:2012 

 EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017 

 EN 62233:2008 

 

Azonosító szám:  181001836SHA-V1 

  

Jelentés száma: 181001836SHA-002, 181001836SHA-EMF01 

  


