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Algupärase kasutusjuhendi ja ohutusjuhistega saab tutvuda ettevõttes Boels Verhuur B.V.

PLAADILÕIKUR 600 JA 900/1.200 MM
Kasutusjuhend ja ohutuseeskirjad
Plaadilõikuriga saab lõigata plaate:
- TR-tüüp: max 15 mm paksune ja max 600 mm pikkune
- TX-tüüp: max 20 mm paksune ja max 900/1200 mm pikkune

OHUTUSEESKIRJAD

Soovitud kujus lõigatava osa kindlaks positsioneerimiseks mõeldud piirajat on võimalik kasutada
mitmel moel. Nurkade täpseks lõikamiseks keerake nurgamõõdikut, vabastades hoova A, ja
seadistage külgmine piiraja vastavalt lõigatavale nurgale.
TX: N urgapiirajat on võimalik tänu blokeerimisseadisele mistahes asendis vahemikus 0° kuni
+50° ja 0° kuni -50° fikseerida. Lisaks võimaldab blokeerimisnupp X täpset seadistamist 15°
sammudena.

Kasutaja ohutus
• Kandke kaitseprille.
• Kandke töökindaid.
• Hoidke lapsed ja koduloomad seadmest eemal.
Kontrollige enne kasutamist
• Kontrollige seadet visuaalselt defektide suhtes.
Seadme probleemide korral võtke ühendust rendiettevõttega!
Ohutuse tagamine kasutamise ajal
• Ärge koormake seadet üle.
• Jälgige lõikamise ajal, et te ei asetage oma sõrmi kanghoova ja juhtsiini vahele.

1. ETTEVALMISTUS

Lõikeseade tarnitakse 10 mm läbimõõduga lõiketööriistaga.
Lõikerulli (lõiketööriista) kinnitamiseks tööriistakandurile asetage sellele lõikerulli lame osa
(nagu joonisel 8), et see käepideme kinnikruvimisel õigesti soovitud asendis oleks ja mugavat
töötamisasendit võimaldaks (keraamika viirutus).

Kaks kinnitushoova: Hoob A blokeerib nurga mis tahes asendisse 0º-st kuni 45º-ni. Hoob B
fikseerib külgmise piiraja. Lukustusnuppu A lukustab nurgapiiraja igas asendis (0 kuni 45°). Vt
joonis 3. Nurkade 0 kuni -45º lõikamiseks vabastage piiraja 0º B ja kohandage nuppu A. Vt joonis
4.
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2. PLAADILÕIKURI KASUTAMINE

Pärast lõiketööriista seadistamist ja kinnitamist asetage lõigatava keraamiline plaat alusele.
(Suurema täpsuse jaoks kasutage külgmist piirajat). Seejärel tõstke hoova C ja tehke emailitud
küljele pidev lõige. Ebatasaste või suurte osade äralõikamise tagamiseks tehakse korduvad
lõiked, et ükski süvend lõikamata ei jääks. Mõne keraamilise plaadi korral on tüki hea lahti
tulemise tagamiseks vajalik tagakülje lõikamine.

Libistage tööriistahoidikut! Asetage eraldamisseadis eraldatava osa kohale. Langetage hoova C
ja rakendage igasse vajalikku lõikesuunda survet. Paindlik alus ja tugiriba tagavad osa jääkideta
murdumise lõiketööriista markeeritud joone kohalt.

Väga väikeste ribade lõikamisel, nt 2 cm laiused ribad, tehke lõige 2 ja 4 cm juures. Seejärel
eraldage esmalt tükk 4 cm ja seejärel 2 cm juures.

3. HOOLDUS

Seadme probleemide korral võtke ühendust rendiettevõttega!
Toode peab tagastamisel olema puhas ja kahjustusteta.
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