OPLYSNINGER OM PRODUKTET
H9 elektrisk kniv, er et effektivt luftkølet elektrisk håndværktøj, som hovedsageligt bruges
til at fremstille spor på EPS- og XPS-plader.
På bare 10 sekunder kan den opvarmes til arbejdstemperaturen til forarbejdning.
Du kan justere temperaturknappen for at opnå den bedste effekt.

INSTRUKTIONER
Sikkerhedstips ved installation af knivblade:
1. Når du installerer bladet, skal du sørge for, at den elektriske kniv er uden strøm.
Dette er for at undgå forbrændinger.
2. Efter brug skal du sørge for, at knivbladet afkøles på et sikkert sted.

Anbefalede applikationer
Velegnet til behandling af EPS, XPS-plader. Tilbehør giver dig mulighed for at dele, spore
og skærer.

3. Monter bladet med den skarpe side i skæreretningen.

Installation af knivblade:

(Bemærk: gælder også for andre knive)

Trin 1: Løsn de fire fastgørelsesskruer

Trin 2: Indsæt bladet under glaspladen

Trin 3: Stram
fastgørelsesskruerne

Trin 4: Klar til brug

Dele:
A: Trinløs termostatknap
B: UdløserC: Suspensionsanordning
D: Holder til knivblade
E: Støtte til knivblade

Produktspecifikation:
Model
Spænding
Effekt
Bladlængde

H9
□220V-240V
□200W
□15 Centimeter □20 Centimeter

Advarsel
1. Før du skærer EPS- og XPS-pladen, skal du omhyggeligt læse
materialeproducentens instruktioner vedrørende diskens brændbarhed og
eventuelle giftige dampe.

Maks temperatur

550 °C

2. Sørg for god ventilation, hvis den bruges indendørs.

Vægt

600 g

3. Rengør ikke bladet, når det er varmt. Vent, indtil den er kølet af, og brug

Ledning

3m

stålbørsten til at rense rester på bladet.
4. Det varme blad må ikke komme i kontakt med hud, tøj eller andre brændbare

Brug for første gang:
Juster termostatknappen til mitter positionen. Hold kniven tæt på skærematerialet. Tryk
på udløserknappen, og juster termostatknappen, da den varme kniv smelter
skivematerialet.
Juster temperaturen, så den ikke ryger for meget.
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