
                        

 

DBD6 Polisztirol vágó gép 

                  Használati útmutató 

 

 

                     



Olvassa el figyelmesen az utasításokat, mielőtt használni kezdené a vágógépet. Kérjük 
tartsa be a kézikönyvben leírtakat, annak érdekében, hogy ne következhessen be személyi 
sérülés vagy a gépben bármilyen jellegű károsodás. Az eszköz egyaránt alkalmas bel,- 
illetve kültéri felhasználásra, azonban beltérben való alkalmazás esetén biztosítani kell a 
helyiség megfelelő szellőzését. Ne érintse meg a fűtőelemet míg az működésben van. 

 

Bevezetés 

Ez az ezköz egy professzionális izzószálas habvágó, szigetelő 
lemezekhez. 
A kioldó gombnak közönhetően az egész blokk néhány 
másodperc alatt 
használatra kész. 
 
 

Anyagfelhasználási javaslat 

A polisztirol (EPS) vagy az extrudált polisztirol(XPS) könnyen 
vágható a géppel a vágási eljárás során. 
 
 

Üzembehelyezés 

MEGJEGYZÉS: Mindig húzza ki a tápkábelt mielőtt telepítené az eszközt vagy 
távolítsa el a vezetéket. 

Minden esetben hagyjunk elég időt arra, hogy a vezetékek lehűlhessenek. 

A szál egyik végét csatlakoztassa az első rugónál lévő kampóba 
ezzel egy időben pedig húzza a szál másik végét a második rugóhoz, majd csatlakoztassa 

azt. 

 

Figyelmeztetés 

A fűtőszál gombjára gyakorolt túlzott nyomás a transzformátor károsodásához vezethet. 
Kizárólag akkora erőt használjon, amekkora a vágás elvégzéséhez szükséges. A fűtőszálnak 
izzania kell ahhoz, hogy habot lehessen vele vágni. 



 

 



Alkalmazható a következő formákhoz: 

 

 

 



Műszaki jellemzők: 

 

Munkakörnyezet: 

─  Ne tegye ki a terméket esőnek. 
─  Ne használja az eszközt nyirkosan vagy vizesen. 
─  A munkaterület, ahol dolgozik, mindig legyen jól megvilágított. 
─  Ne használja a szerszámot gyúlékony folyadék vagy gáz jelenlétében. 
 

 

Tartsa távol illetéktelen személyektől 

─  Ne hagyja, hogy a kezelőn kívül más személyek, különösen gyermekek, nem hozzá értők, 
kezeljék az eszközt, valamint, hogy hozzáérjenek annak kábeléhez. 
─  Abban az esetben, ha a készülék nincs használatban, tartsa azt száraz, gyermekektől 
elzárt helyen. 
─  Ne okozzon kárt a kábelban. 
─  Ne rántsa ki a kábelt a helyéről annak lecsatlakoztatásakor. 

 
 

Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól 

─  Az eszköz ne legyen használat alatt és legyen eltávolítva az áramforrásból, mielőtt a forró 
szálat cserélni kívánná. 
─  Csak is az eredetivel megegyező izzószálat használjon, így kisebb a gép károsodásának 
kockázata. 
─  Kérjük, hogy az eszköz javítását hozzáértő személyre bízza. 

 

 



 

 

A transzformátor telepítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megfelelőségi nyilatkozat 
 
Kijelentjük, hogy a fent leírt gép megnevezése: polisztirol vágó gép. 
 
Típusa: DBD6  
 
A termék megfelel a következő szabványoknak vagy szabványosított dokumentumoknak:  
EN 55014-1;   
EN 55014-2;  
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
CE ellenőrző szám: 140900037SHA-V1 
 


