
 

 

 

Használati útmutató 
Sztiropor vágó változtatható hőmérséklettel 
Rend. sz.: 2266844 
 

Rendeltetésszerű használat 
 
A termék egy szabályozható hőmérsékletű forró drótos vágószerszám. A szállítás különböző 
feltéteket és hegyeket tartalmaz, amik számos alkalmazási lehetőséget kínálnak a vágási- és 
gravírozási munkák területén.  
A készülék kizárólag beltéri használatra szolgál. Ne használja a szabadban. A készülék 
nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.  
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. 
Amennyiben a készüléket a fentiektől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. A 
szakszerűtlen alkalmazás ezen kívül olyan veszélyekhez vezethet, mint pl. rövidzárlat, tűz, 
vagy áramütés. Figyelmesen olvassa el és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a 
terméket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.  
Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az összes 
előforduló cégnév és termékmegnevezés az adott tulajdonos védjegyének tekintendő. 
Minden jog fenntartva. 
 

A szállítás tartalma 
• Tápegység • Vágópenge • 10 db drót hegy 

 hőmérséklet szabályozással • vágódrót-feltét • Használati útmutató 

• Kis csavarhúzó     

 

A legújabb használati útmutatók:   
Töltse le a legújabb változatokat a wwwconrad.com/downloadsweb-
oldalról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-
oldal útmutatásait. 
 

Jelmagyarázat 
A háromszögbe foglalt villám szimbóluma az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. 

áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet. 
  

A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a 

figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat. 
 

Ez a szimbólum arra utal, hogy a hálózati tápegység II. védelmi osztályú 
elektromos készülék. A hálózati áramkör és a kimeneti feszültség között 
megerősített vagy kettős szigetelés található. 

  

Forró felület! Ez a szimbólum arra figyelmezteti Önt, hogy ne érjen hozzá a forró felülethez. 
A nyilak segítségével különleges információkra és kezelési tanácsokra hívjuk fel a 

figyelmet. 
 
 

Biztonsági tudnivalók 
 

Figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, 
különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Ha Ön nem veszi figyelembe a 
rendeltetésszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és 
információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi 
sérülésekért vagy anyagi károkért. Ezen felül érvényét veszíti a 
szavatosság/garancia is.  

• Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves vagy 
afeletti korú gyerekek, továbbá csökkent fizikai, 
érzékszervi vagy szellemi képességekkel bíró 
személyek, ideértve azokat is, akik nem rendelkeznek 
kellő tapasztalattal és tudással a készülék használatára 
vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy útmutatást kaptak 
a készülék biztonságos használatról, és megértik a 
készülék használatával kapcsolatos veszélyeket. 

 

• Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. 
 

• A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek 
csak felügyelet mellett végezhetik. 

• A megsérült hálózati kábelt csak a gyártó, vagy egy 
általa megbízott szakműhely, vagy  

hasonló szakképzettségű személy cserélheti ki a 

veszélyeztetés lehetőségének a megelőzése 

érdekében. 

• Figyelem! – a szerszámot mindig az állványára (2) kell 

helyezni, ha nem használják azt. 

• Ne merítse a szerszámot vízbe vagy más folyadékba! 
Elektromos áramütés veszélye! 

 

• A szerszámot mindig hőálló és rendezett 
munkafelületen használja. 

• Figyelem! – Mindig tartsa távol a szerszám részeit 
más tárgyaktól, ha nem használja azt. 

 

• Vigyázat!  – A szerszám működés közben erősen 
felmelegszik! Égésveszély áll fenn.  

 

a) Általános tudnivalók  

• Ez a készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. 
 

• Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes 
játékszerré válhat kisgyerekek kezében.  

• Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős 
rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, 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 véletlenszerű használatbavételét. A 
biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék: 

-  látható sérülést szenvedett, 
 

- már nem működik rendeltetésszerűen, 
 

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy  

- a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve. 
 

• Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély 
magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.  

• 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 
talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más 
szakemberhez. 

• Iskolákban és más oktató intézményekben, hobbi- és önsegítő műhelyekben a 

készülék használatát felelős, képzett személyzetnek kell felügyelnie. 

• Üzleti létesítményekben történő használat során mindig tartsa be az elektromos 

berendezések balesetmegelőzési előírásait. 
 

b) Kábel  
• Ne a kábelénél fogva húzza ki a hálózati dugót a dugaljból. A dugót mindig az 

arra szolgáló fogófelületen fogja meg. 

• Húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból, ha hosszabb ideig nem használja a 

készüléket. 
 

• Zivatar idején a biztonság kedvéért mindig húzza ki a hálózati dugót a dugaljból. 
• Vigyázzon arra, hogy az elektromos vezeték ne csípődjön be, ne törjön meg, ne 

sérülhessen meg éles peremek által és mechanikus igénybevételnek se legyen 
kitéve. Kerülje a hálózati kábel túlzott termikus terhelését nagy hő vagy nagy 
hideg által. Ne végezzen rajta módosítást. Ha ezt nem tartja be, a hálózati kábel 
megsérülhet. Egy megsérült hálózati kábel halálos áramütéshez vezethet.  

 

• Ha a hálózati kábelen sérülés látható, ne érintse meg.  Először is áramtalanítsa 
a konnektort, amibe a kábel csatlakozik (pl. úgy, hogy majd óvatosan húzza ki a 
dugót a konnektorból. Semmi esetre ne használja a terméket sérült elektromos 
vezetékkel. 

 

• A hálózati dugót nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni. 
 

c) Általános kezelés  
• Ne takarja le sem a terméket, sem a felforrósodott végdarabját és ne helyezzen 

rá tárgyat. Ellenkező esetben tűzveszély áll fenn! 
• Fentiek figyelmen kívül hagyása tűz- és robbanásveszélyt idéz elő. 

Mindenképpen kerülje el a készülék használatát robbanékony vagy éghető 
anyagok közvetlen közelében.  

• Szünetekben vagy hűlési szakaszban midig úgy helyezze le a terméket, hogy azt az 
állványa (2) megtámassza és a felforrósodott vége ne érintse meg  

a munkafelületet. 
 

• Mielőtt eltenné a terméket, mindig hagyja először szobahőmérsékletűre hűlni. 



 

d) A munkavégzés biztonsága   

• Mindig ügyeljen a munkahely megfelelő megvilágítására. 
 

• Ügyeljen arra, hogy kiforrasztás közben megfelelő szellőzésről legyen 
gondoskodva. Az elhanyagolt szellőzés következtében nem kielégítően 
eltávolított forrasztási gőzök egészségkárosító hatásúak lehetnek. 

• A munka után mindig alaposan mosson kezet. 
 

• Viseljen a munkához megfelelő védőöltözéket és védőszemüveget. A folyadékok 
és más kifröccsenő vagy kiszivárgó anyagok súlyos égési sérüléseket vagy 
szemkárosodást okozhatnak! 

Kezelőszervek és alkotórészek 
 

a) Tápellátó egység hőmérséklet szabályozással  

                  

       

 

 

       

              

                

                

                  

       

 

         

                

       

 

         

                

       

 

         

                

                

1 nyél 4 Szorítócsavarok 7 működésjelző LED  

2 Lemez/állvány 5 Csatlakozóhüvelyek 8 Hálózati kábel 

3 Vezetősínek 6
Hőmérséklet-
szabályozó 9 hálózati kapcsoló 

 

b) Megjegyzések 
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 A B C  H  E F G H 
I
. 

A Feltét hosszú vágódróttal  G Kerek dróthegy (hosszú)   

B Vágópenge   H Négyszögletes dróthegy (rövid)  

C 
Tetszőlegesen formázható dróthegy 
(hosszú)  I. Kerek dróthegy (rövid)   

H  
Tetszőlegesen formázható dróthegy 
(középhosszú) J 

Előre formázott dróthegy 
1   

E 
Tetszőlegesen formázható dróthegy 
(rövid)  K 

Előre formázott dróthegy 
2   

F 
Négyszögletes dróthegy 
(hosszú)          

 

Üzembe helyezés és használat 
 Fontos 

• Kapcsolja ki a készüléket és válassza le mindig az áramforrásról, ha nem 
használja azt. 

• Munka közben ne gyakoroljon túl nagy nyomást a feldolgozandó habanyagra, de 
hagyja, hogy a végdarab elvégezze a munkát. 

• Mindig válassza a legalacsonyabb hőmérsékleti beállítást, amellyel a munkát el 
lehet végezni. 

• A vágást gyakorolja egy olyan habanyag darabon, amire nincs szükség. 
 

• A feltéteket és a hegyeket hagyja teljesen kihűlni, mielőtt a készülék végdarabját 
eltávolítja vagy cseréli. 

1. Először is ellenőrizze, hogy a sztiropor vágó ki van-e kapcsolva és nem ad le hőt. 
2. Ezután válassza ki a kívánt hegyet és helyezze be az érintkező stiftet a 

csatlakozóhüvelybe. 
 

A (C), (D) és (E) hegyek tetszőlegesen formázva használhatók, hogy speciális 

vágási mintákat valósíthasson meg velük. 
  
3. Végül használja az együttszállított csavarhúzót a csatlakozóhüvelyek csavarjának 

meghúzásához. 
4. Ekkor csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelő hálózati csatlakozóaljzathoz és 

kapcsolja be a készüléket. 
- A működést jelző LED ekkor világítani kezd és jelzi, hogy a készülék tápellátást kap és 

a végdarab melegszik. 
- Várjon 10 másodpercig, amíg a dróthegy eléri az üzemi hőmérsékletét. A 

vágópengének max. 20 másodpercre van szüksége az üzemi hőmérséklet eléréséhez. 

- Ezután a hőmérsékletszabályozót a kívánt állásba állíthatja. 
 

5. Állítsa be a lemezt/állványt: 
 

- Az  (A) és (B) hegyek használatakor a lemezt nagyítani kell. 
 

- A (C) - (K) hegyek használatakor a platformot úgy kell eltolni, hogy a 
csatlakozóhüvelyek ne érintkezhessenek a habanyaggal. 

 

6. Ezután elkezdheti a vágó- vagy gravírozó munkát. 
 

- Vezesse végig a drótot lassan és egyenletesen a habanyagon. 
 

- Használja a vezetősítn a pontos csíkok vágásához. 
 

7. A munka befejezése után állítsa az üzemkapcsolót "OFF" helyzetbe, és válassza le a 
készüléket a tápellátásról. 

8. Hagyja a készüléket szobahőmérsékletre hűlni és rakja el azt. 
 

Ápolás és tisztítás 
 

• Minden tisztítási munka előtt válassza le a terméket a tápellátásról és hagyja teljesen 
lehűlni. 

• A feltétek és a hegyek tisztításához ne használjon csiszolószert vagy reszelőt. 
 

• Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más vegyi oldószereket, mert ezek 
károsítják a házat, és a készülék hibás működéséhez vezethetnek.  

• A készülékház tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát. 
 

Eltávolítás 
 

Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a 
háztartási hulladék közé. A készülék élettartama végén gondoskodni kell az 
érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő hulladékkezelésről. 

  

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet 

védelméhez. 
 

Műszaki adatok 
 

a) Általános tudnivalók 
 

Bemeneti feszültség................. 230 V/AC, 50 Hz 

Teljesítményfelvétel..................... 16 W 

Védelmi osztály............................ II 

Üzemi-/tárolási feltételek........... 

0 ... +40 ºC, 20 – 90 % rel. páratart. (nem 

kondenzálódó) 

Méretek: (H x Sz x Ma)................. 141 x 85 x 83 mm 

Súly............................................... 1 kg 
 

b) Megjegyzések   

 Hőmérséklet tartomány (ºC)  Hőmérséklet tartomány (ºC) 
    

A 85 – 341 G 88 – 433 
    

B 54 – 228 H 196 – 744 
    

C 78 – 371 I 186 – 780 
    

H  114 – 563 J 162 – 733 
    

E 105 – 496 K 202 – 825 
    

F 87 – 423   
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