VAHTPLASTI LÕIKUR KD‐5 150W
KASUTUSJUHEND
Loe enne kasutamist ja säilita koos lõikuriga

Müügipakend sisaldab
•
•
•
•
•
•
•

Vahtplasti lõikur 230 V
Ümar lõiketera 20 mm
Ümar lõiketera 27 mm
Ümar lõiketera 34 mm
Sirge lõiketera 100 mm
Plastkohver
Kasutusjuhend

Kasutusala
Kuumlõikur on mõeldud vahtplast‐materjalide lõikamiseks
•
•
•
•
•
•

EPS = Styrox
XPS = FinnFoam, Dow jms.
EPE = polüetüleen
EPP =polüpropüleenid
Uretaanplaste saab lõigata, kuid jäägid võivad jääda tera külge
Ka muid materjale võib lõigata, uuri enne materjali müüjalt
kuumlõikuse kohta

NB! Ära lõika PVC‐(vinüül)plasti sisaldavaid materjale, sest PVC‐
suitsugaasid on mürgised. Pane tähele, et komposiitmaterjalid
sisaldavad tihti PVC‐plasti.

Ohutusnõuded
ÄRA KUNAGI LUKUSTA LÕIKURI LÜLITIT PÜSIVASSE TÖÖASENDISSE!
EEMALDA ALATI LÕIKURI JUHE VOOLUVÕRGUST PEALE KASUTAMIST!

Ära kasuta lõikurit ohtlikus keskkonnas
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Niisketes ja märgades ruumised või vihma käes
Kui õhus on tolmu
Kui õhus on kergesti süttivaid gaase või lahusteid
Ära proovi avada lõikuri korpust, selle ehitus on EC‐märgisele
vastavalt ohutuse tagamiseks kinnine. Toitejuhet võib vahetada
vaid kvalifitseeritud hooldaja.
Ära kasuta lõikurit, kui seade või toitejuhe on vigastatud
Hoolitse piisava tuulutuse eest, kui kasutad lõikurit siseruumides
Ära katsu töötamise ajal lõiketera, selle temperatuur on + 500 °C
Ära aseta lõikurit alusele, mis võib süttida või sulada
Väljas kasuta vaid välitingimusteks sobivaid pikendusjuhtmeid ja
veendu, et juhtmed on terved
Kasuta tervet mõistust ja ole ettevaatlik, planeeri tööetapid ette

Kasutamine – proovi lõiketera temperatuuri ja lõikamiskiirust enne
töö algust materjali ülejäägil!

Lõiketera paigaldus
Eemalda toitejuhe alati enne tera paigaldust või vahetust. Lase lõikuril
jahtuda enne tera vahetust.
• Keera lahti kinnituskruvid ja vali sobiv tera
• Peale tera paigaldamist pinguta kruvid kuuskantvõtmega kuid
väldi liigse jõu kasutamist

Lõikamine
•
•
•
•
•

LÕIKUR EI OLE MÕELDUD PIDEVAKS KASUTAMISEKS
LASE LÕIKURIL JAHTUDA 5 MINUTI TÖÖTAMISE JÄREL
Seadista tera termeratuuriregulaator 3/4 võimsusele
Vajuta voolulülitit, tera saavutab töötemperatuuri 6 ‐ 8 sekundiga
Parima tulemuse saavutamiseks anna lõiketera kuumusel teha
töö, ära liigu lõikuriga liiga kiiresti
• Suits tekib liiga kuumast lõiketerast või liiga aeglasest lõikamisest
• ÄRA KASUTA ILMA VAJADUSETA MAKSIMAALSET VÕIMSUST,
TULEMUSEKS ON ÜLISUUR JA EBATASANE LÕIKESOON. LISAKS
VÕIB LIIGNE KUUMUS VIGASTADA LÕIKETERA JA LÕIKURIT.
Peale kasutamist
• Puhasta lõiketerad terasharjaga
• Ära eemalda lõikejäänuseid teradelt põletades

Tehniline teave
•
•
•
•

Nimipinge 230V ~ 50‐60 Hz
Võimsus 150 W
Temperatuuri vahemik 50 °C – 500 °C
CE‐märk

Taaskasutamine
• Seadmest ei tohi vabaneda majapidamisjäätmena!
• Tagasta kasutuskõlbmatu seade utiliseerimiseks müüjale

Seadme garantii
•
•
•
•
•
•

Garantiiaeg on 1 aasta alates müügipäevast
Garantii katab seadme materjale ja koostetööd
Garantii ei kata lõiketerasid
Garantii ei kehti, kui seadet ei kasutata vastavalt juhendile
Seadme remontimiseks pöördu maaletooja poole
Garantii kehtib koos ostutseki ja järgmiste täidetud väljadega:

Müügipäev:

Müüja tempel:

Maaletooja
Begores OÜ
Laki 11E
12915 Tallinn
Tel/faks 656 3346
e‐post: myyk@begores.com
www.begores.com

