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Tekniset tiedot 
Jännite 230V ~ 50Hz 
Teho max. 120 W 
Terän lämpötila jopa 800°C sekunneissa 
Teräkoot 75 mm, 100 mm, 150 mm 
Johdon pituus 2,5 m 
Paino 900 g 
 
Turvaohjeet ja varoitukset 
- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. 
- Tämä laite on suunniteltu ainoastaan styroksin ja vastaavanlaisten materiaalien leikkaamiseen. 
- Lapset tai sairaat henkilöt eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa. Älä anna lasten leikkiä lait-

teella. 
- Älä käytä laitetta kosteissa olosuhteissa ja suojaa sitä kosteudelta. 
- Älä käytä metallisia viivaimia terän ohjaamiseen. 
- Älä koske laitteeseen ennen kuin se on täysin jäähtynyt. 
- Mikäli lämpötila laitteen sisällä on liian korkea, sammuttaa sisäinen lämpökatkaisin sen auto-

maattisesti. Laite toimii jälleen jäähdyttyään huoneenlämpöiseksi. 
- Mikäli sähköjohto on vaurioitunut, on se vaihdatettava am-

mattimaisella sähköasentajalla. 
- Älä avaa laitteen suojakoteloa. 
- Taukojen aikana terä on pidettävä ylöspäin suunnattuna lait-

teen ollessa pöydällä, kuten viereisessä kuvassa. 
 
Käyttö 
- Valitse oikean kokoinen terä tarvittavan leikkaussyvyyden mukaisesti. 
- Irrota mutterit laitteen ollessa kylmä. 
- Aseta terän jalat paikoilleen, kiristä mutterit ja varmista, että terä on kunnollisesti kiinnitetty. 

Mikäli terä ei kuumene, tarkista terän kunnollinen kiinnitys. 
- Kytke laite verkkovirtaan. 
- Kun painat kytkintä, terä alkaa kuumentua. 
- Lopetettuasi työskentelyn aseta laite palamattomalle alustalle jäähtymään äläkä koske siihen 

ennen kuin se on täysin jäähtynyt. 
- Puhdista jäähtynyt terä laitteen mukana toimitetulla teräsharjalla. 
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POLYSTYRENE CUTTER 
 
  
 
Technical data 
Voltage 230V ~ 50Hz 
Power max. 120 W 
Blade temperature up to 800°C in seconds 
Blade sizes 75 mm, 100 mm, 150 mm 
Cable length 2,5 m 
Weight 900 g 
 
Safety instructions and warnings 
- Read the instruction manual carefully before using the tool and follow all given instructions. 
- This tool is intended for cutting polystyrene and similar materials only. 
- The tool is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Don’t 

let children play with it. 
- Do not use this tool in damp conditions and protect it from moisture. 
- Do not use metallic rulers for guiding the blade. 
- Do not touch the tool until it has cooled down completely. 
- If the temperature inside the tool is too high, an internal automatic protective thermoswitch will 

turn it off. It will operate again after is has cooled to room temperature. 
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a quali-

fied electrician. 
- Do not open the case. 
- During breaks the blade must be kept upwards when the tool 

lies on the table, as in the enclosed picture. 
 
Operation 
- Select a correct blade according to the required cutting depth. 
- Loosen the nuts when the tool is cold. 
- Insert the legs of the blade, tighten the nuts and make sure that the blade is properly installed. If 

the blade will not heat up, check the blade for proper installation. 
- Connect the tool to power supply. 
- When you press the switch, the blade will heat up. 
- After you have finished working, place the tool on an incombustible surface and do not touch it 

until it has cooled down completely. 
- Clean the cooled blade with the provided wire brush. 
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