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Tisztelt vevő! 
Tartsa mindig kéznél a használati útmutatót. 
A készüléket az útmutató pontos ismeretének a birtokában és figyelembe vételével kezelje. 



A PROXXON nem vállal felelősséget a készülék biztonságos működéséért, ha: 
• a készüléket nem a szokásos módon használja; 
• az útmutatóban meg nem nevezett célra használja, 
• nem veszi figyelembe a biztonsági előírásokat. 
Nem élhet a garanciális igénnyel: 
• kezelési hiba, 
• hiányos karbantartás esetén. 
Saját biztonsága érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat. Csak eredeti PROXXON-alkatrészeket 
használjon. 
A műszaki fejlődést szolgáló változtatások joga fenntartva. 
Sok sikert kívánunk ehhez a készülékhez. 
A készülék ismertetése: 
A Thermocut 12/E habanyagokat vág . egy max 400°C hőmérsékletű huzallal. A mindenfél alakra hajlítható huzal és a 
tartókengyel sokoldalú beállítási lehetősége maximális szabadságot ad a munkadarabok kialakításában. A felső tartó 
különböző szögekbe állítható, a befogórudak még ki is húzhatók.  
Így megvan minden lehetőség a kívánt profilok létrehozására.  
A nagyobb lemezek vágásához a kengyel hátsó része el van lapítva:  
így nincs akkora helyre szüksége, és könnyebben áttolható a hasítékon. A széles magassági áteresztési méret miatt 
vastagabb munkadarabok is minden további nélkül megmunkálhatóak, illetve szélesebb profilok alakíthatók ki. 
A készülék pontos vezetése érdekében ergomómiai kialakítású és kényelmesen fogható pisztolymarkolatot terveztünk, 
amellyel hosszabb időn át is kifáradás nélkül lehet dolgozni. Ezek miatt a Thermocut 12/E kiválóan alkalmas modellvasúti 
diorámák kialakítására, építészeti modellek, prototípusok megépítésére stb. 
 
A különböző körülményekhez való alkalmazkodás érdekében a vágóhuzal hőmérséklete fokozatmentesen szabályozható: 
némi gyakorlattal optimális vágási eredményeket fog elérni vele.  
Csere-vágóhuzal rendelhető a 28082 cikkszám alatt, 200 x 0,85 mm hosszúság x átmérő méretben. 
 
A szállítás tartalma: 
1 db Thermocut 12/E vágószerszám 
5 db 200 x 0,85 mm-es vágóhuzal  
 
Műszaki adatok: 
feszültség: 12 V 
teljesítmény: 60 W 
vágási hőmérséklet: szabályozható kb. 150 – 400°C között. 
felfűtési időt: 1 mp 
vágóhuzal vastagsága: 0,85 mm 
vágóhuzal hosszúsága: 200 mm 
átbocsátási szélesség: 100 mm 
kinyúlás: max. 200 mm 
helytelen bedugás ellen védett PROXXON-12V-rendszerdugó. 
A használathoz ajánljuk a MICROMOT hálózati tápegységet 2,0 A áramerősségtől  
 
Ábramagyarázat 1: 
1. markolat 
2. be-kikapcsoló 
3. hőmérsékletszabályzó gomb 
4. a hődrót szorítócsavarja  
5. az alsó huzaltartó szorítócsavarja 
6. a felső huzaltartó szorítócsavarja 
7. tartókengyel 
8. tápvezeték 
 
Vegye figyelembe a következőket: 
• A hődrót használat közben akár 400°C-ra is felmelegedhet. Ne nyúljon hozzá! 

Égési sérülés veszélye! 
• Vigyázzon arra, hogy semmiféle elektromos vezeték vagy tárgy ne érjen véletlenül hozzá a forró vágóhuzalhoz. 
• Használat után minden esetben húzza ki a hálózati tápegység dugóját a konnektorból. 
• Tartsa távol a gyerekeket a munkaterülettől. 
A Thermocut 12/E használata: 
A felső huzaltartó beállítása (2. ábra) 
Figyelem: Ezt a beállítást a hődrót befogása előtt is elvégezheti, de természetesen ezután még korrigálhat rajta. 
1. Lazítsa meg az 1. szorítócsavart. 
2. A huzaltartót most be lehet tolni, vagy ki lehet húzni, de el is lehet billenteni. Végezze el a kívánt beállítást.  
3. Húzza meg az 1. szorítócsavart. 
Az alsó huzaltartó beállítása (3. ábra). 
Figyelem: Ezt a beállítást a hődrót befogása előtt is elvégezheti, de természetesen ezután még korrigálhat rajta. 
1. Lazítsa meg az 1. szorítócsavart. 
2. A huzaltartót most be lehet tolni, vagy ki lehet húzni. Végezze el a kívánt beállítást.  
3. Húzza meg az 1. szorítócsavart. 
A hődrót rögzítése (4. ábra) 
1. Lazítsa meg az 1. szorítócsavarokat. 
2. Rakja be a 2. drótot a rögzítőhasítékba, és állítsa be a kívánt módon. 
3. Húzza meg az 1. szorítócsavarokat. 
Hasznos tanácsok: 
Cserevágóhuzal a 28082 cikkszám alatt rendelhető (kiszerelés 
10 darab) 
 
EU Megfelelőségi nyilatkozat 
Név és cím 
PROXXON S.A. 
6-10, Harebierg 
L-6868 Wecker 
A termék megnevezése: 
Thermocut 12/E 
Cikkszám: 27082 
Saját felelősségünkre úgy nyilatkozunk, hogy ez a termék megfelel a következő  
szabványoknak és normatív dokumentumoknak: 
2004/108/EU EMC (elektromágneses összeférhetőség) Irányelv 
DIN EN 55014-1 / 06.2007 
DIN EN 55014-2 / 08.2002 
DIN EN 61000-3-2 / 10.2006 
DIN EN 61000-3-3 / 06.2006 
Dátum: 2008. november 21. 


