
 

 

 

 

 Használati útmutató  

3 az 1-ben USB Styropor® vágó 
 

Rend. sz.: 1647028 
 

Rendeltetésszerű használat 
 
A termék forró vágásra és további forró megdolgozásra, mint pl. gravírozásra Styropor®on, 
habanyagokon stb., privát területen készült.  Az anyagok feldolgozásakor keletkező gőzöket 
zárt helyiségben végzett munkáknál elszívóberendezéssel el kell távolítani. PVC und PVC-
bevonású anyagokat a vágásnál keletkező egészségkárosító gőzök miatt nem szabad 
megdolgozni.   
Tápellátásként csak egy USB kimenettel valamint megfelelő terhelhetőséggel rendelkező 
hálózati adapter vagy powerbank használható.  
A készüléket csak zárt helyiségben szabad használni, tehát a szabadban nem. Nedvességgel 
történő érintkezését feltétlenül kerülje el.  
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A 
készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja.  Ezen kívül a szakszerűtlen 
kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és 
őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja másoknak, csak a használati 
útmutatóval együtt tegye.   
A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az útmutatóban 
található cégnevek és készülékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog 
fenntartva.  

Styropor® egy regisztrált márkája a BASF SE-nek. 
 

A szállítás tartalma 
 

• 3 az 1-ben USB Styropor® vágó 
 

• vágódrót-feltét 
 

• gravírozó feltét   

• penge-feltét 
 

• Lerakóállvány 
 

• Használati útmutató 
 

Aktuális használati útmutatók 
 
Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő www.conrad.com/downloads web-
oldalról, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal  útmutatásait. 
 

A szimbólumok magyarázata   
A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a 

figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani. 
 

Ez a jelkép arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a készülék üzembeállítása 
előtt olvassa végig ezt a használati útmutatót, és használat közben vegye 
figyelembe.  

 
Ez a szimbólum jelzi, hogy a termék a III. érintésvédelmi osztálynak megfelelő 

felépítésű és csak védő kisfeszültséggel működtethető. 
 

A „nyíl" szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal. 
  

Biztonsági tudnivalók 
 

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági 
előírásokat tartsa be. Amennyiben a jelen használati útmutatóban olvasható 
biztonsági előírásokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó utasításokat nem 
tartja be, az ebből következő személyi és dologi károkért nem vállalunk  
felelősséget.   Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a 
garancia is.    

Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy 
szellemi fogyatékosok (gyerekeket is ideértve), vagy 
tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők 
használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős 
személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék 
használatára. 

• A készüléket csak száraz, zárt beltéri helyiségekben szabad működtetni. A 
készülék nem válhat vizessé vagy nedvessé, ne fogja meg nedves kézzel! 

 

• Ne merítse vízbe a készülék egyetlen részét sem. 
 

• Ne dolgozzon fel olyan anyagokat, amelyek hő hatására mérgező gőzöket 

fejlesztenek ki.  
 

• A termék tápellátásához kizárólag csak egy USB kimenettel valamint megfelelő 
terhelhetőséggel (min. 1A) rendelkező hálózati adapter vagy powerbank 
használható. 

 

• A készülék egyes részei nagyon felforrósodnak. A készülék használata közben 
ne érjen a felhevített részekhez, mint pl. a hegyekhez vagy a vágódrót-feltéthez. 
Ha nem vigyázunk, fennáll a megégés veszélye.  

 

• Ne tegye tárgyakra, ill. ne támassza rájuk, amíg a feltét nem hűlt le teljesen. 
 

• Forró állapotban állítsa a készüléket a lerakóállványban  egy éghetetlen, tűzálló 

alátétre. 
 

• Ha nem használják a készüléket, ki kell azt kapcsolni és le kell választani a 

tápellátásról. 
 

• A szerszámfeltéteket csak a készülék lehűlt állapotában cserélje. 
 

• A cserélhető feltétek és a vágódrót élesek. Különösen a feltétek cseréjekor 
kerülhet sor emiatt sérülésekre. Óvatosan bánjon ezekkel az alkatrészekkel. 

 

• Mindig hőálló alátéttel ellátott munkafelületen dolgozzon. 
 

• Tartson rendet munkahelyén. Ne heverjenek gyúlékony és éghető anyagok 

munka közben szerteszét. 
 

• Alkalmazza csak a vele szállított vágódrótot ill. egy hasonló szerkezetű feltétet.  
Az áramellátás egyébként túlterhelés miatt károsodhatl Die Stromversorgung 
könnte ansonsten durch Überlastung beschädigt werden. 

 

• A készlet magánhasználatra való, iparszerű alkalmazásra nem.  
 

• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős 

rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől. 
 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 
 

• Ha már nem biztonságos a készülék további használata, üzemen kívül kell 
helyezni, és meg kell akadályozni a véletlen használatát.  A biztonságos 
használat már nem garantálható, ha a készüléknek   

-- látható sérülései vannak, 
 

-- már nem működik rendeltetésszerűen, 
 

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy   

-- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 
 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Ütődéstől, ütéstől, vagy akár kis magasságból 

történő leeséstől is megsérülhet. 
 

• Tartsa be a biztonsági előírásokat és annak a készüléknek a használati 

útmutatóját, amihez a termék tápellátás céljából csatlakozik. 
 

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, 

biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.  
 

• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy 

szakműhellyel végeztesse.  
 

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál 
választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez. 

 

• Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert a gyerekek számára 

veszélyes játékszerré válhat. 
 

Részegységek és kezelőelemek 
 

1 2 3 4 5  
 

 

 

 

 

1 Felvevő a szerszámfeltétekhez 
 

2 Forgatható csukló 
 

3 Be-/ki kapcsoló 
 

4 Működésjelző 
 

5 USB dugó 

 

A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne   

játsszanak a készülékkel. 



Üzembe helyezés 
 

Áramellátásként csak egy hálózati adapter vagy egy Powerbank USB kimenettel  

és megfelelő terhelhetőséggel (min. 1 A) használható.  Eine USB-Schnitt-  

stelle eines Computers wird durch die erhöhte Stromaufnahme des Gerätes über-  

lastet. Ez károsíthatja a számítógépet. 
 

• Dugja a szükséges szerszámfeltétet az erre szolgáló szerszám - felvevőbe (1). A feltétnek 
hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.  

• Forgassa a csuklót (2), úgy, hogy a kívánt munkaszöget a kívánt készüléknél beállítsa.  
90°-kal forgatható. 

• Csatlakoztassa a készülék USB dugóját a tápellátáshoz.  
• Kapcsolja be a készüléket a BE-KI kapcsolóval (kapcsoló "I" állásba állítása). A 

működésjelző világít, ha a készülék be van kapcsolva. 
• Várjon, amíg a szerszámfeltét felmelegszik.  Ez a feltéttől függően két-három percig tart. 
• A tulajdonképpeni munka előtt végezzen néhány teszt vágást a maradékba, hogy egy 

megfelelő érzést kapjon a munka érzéséről a készülékkel.  
• Távolítsa el a nagyobb darabokat először majd vágja ki a kisebb részeket. Így elkerülheti a 

töréseket az anyagban, és jobb kezelhetőséget biztosít.  

• Ne vágjon túl gyorsan. Hagyja, hogy a hő tegye meg a magáét. A vágások tisztábbak 
lesznek, és a Sztyropor ®-vágó mechanikusan nem lesz annyira igénybe véve. 

• Tegye le a készüléket a munka szüneteiben a vele szállított lerakó állványra. Hajlítsa a lerakó 
állvány belső részét felfelé, és állítsa az állványt egy hőre nem kényes felületre. 

• Kapcsolja a Styropor®-vágót a munka  után ki a be-ki kapcsolóval   
(3) ki (kapcsolót "0" helyzetbe tolni)  és válassza le az áramellátásról (USB-dugót (5) 
kihúzni). 

• Hagyja a Styropor®-vágót a lerakóhelyen gyerekekől vagy állatoktól távol kihűlni. 
 

A vágódrót váltása a vágódrót-feltétben.  
 

Válassza le a készüléket a vágódrót váltása előtt mindig az áramellátástól és   

hagyja a vágódrótot teljesen kihűlni.  
 

• Hajlítsa a vágódrót feltétet óvatosan össze.  
• Vegye ki a tehermentesített drótot a felfogójából.   
• A vágódrót betételéhez hajlítsa a vágódrót feltétet óvatosan össze és ültesse be a 

vágódrótot a feltétekbe.  
 

Karbantartás  és tisztítás 
 

Semmi esetre se alkalmazzon agresszív vagy vegyi tisztítószert,  

alkoholt vagy más vegyi oldatot, mert megtámadhatják a házat,  

vagy a működést károsan befolyásolják.  
 

• Tisztítás előtt válassza le a terméket a tápellátásról. Hagyja a felfűtött elemeket kielégítően 
lehűlni.  

• A tisztításhoz használjon egy tiszta, puha, száraz ruhát. A port könnyen eltávolíthatja egy 
tiszta, puha ecsettel.  

• Az alkalmazott szerszámfeltétet munka közben tisztítsa le egy ruhával vagy vastag papírral, 
amíg a meglévő maradványok még meg vannak olvadva. Munka után tisztítsa le a 
maradványokat teljesen lehűlt állapotban egy acetonnal megnedvesített ruhával. 

 

Eltávolítás 
 

Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétbe! Eltávolítás  

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően  

kell eltávolítani.  

 

Műszaki adatok:  
 

Tápfeszültség......................5 V/DC  (USB-n keresztül) 

Áramfogyasztás...........................................................1 A 

Előfűtési idő ...................................max. 2 perc (szerszám feltéttől függően) 

Vágódrót-feltét............................................0,19 x 140 mm 

penge-feltét......................................1,1 x 66 mm 

gravírozó feltét.................................3,6 x 43 mm 

Méret......................................................30 x 149 m (készülék szerszámfeltét nélkül) 

Súly..............................................66 g (szerszám-feltét nélkül) 

Üzemi- és tárolási feltételek..................0 ... +40 °C / <90 % rel.nedvesség (nem kondenzálódó) Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).  

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva.  Mindenfajta sokszorosítás, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus  

adatfeldolgozó eszközzel való terjesztés a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve. 

Az utánnyomás, kivonatos formában is, tilos.  A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.  
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