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A csomag tartalma / Az eszköz részei
1

Karos vágó

2

Papírleszorító és késvédő

3

A karos vágó reteszelése

4

A karos vágó fogója (behajtható)

5

Körkéses vágó

6

Késfej (a kiindulási pozícióban)

7

Vágóléc

8

Vágófej vezetősín

9

Forgatható szabályzó a vágógörgők beállításához

10 Vágó alátét / A vágóegységek megőrzése
11

Szabványos méretek és szögek jelölései

12 Vágásvédelem
13 Rögzítőkampó (karos vágó / körkéses vágó)
14 Rögzítőkampó vágó alátét

Általánosságok

Általánosságok
A kezelési útmutató elolvasása és megőrzése
Ez a kezelési útmutató a 2 az 1-ben papírvágóhoz tartozik. Fontos 		
információkat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a használattal 		
kapcsolatban.
A 2 az 1-ben papírvágó használata előtt olvassa el alaposan a kezelési
útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. Akezelési útmutató figyelmen
kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy a 2 az 1-ben papírvágó károsodásához
vezethet.
Őrizze meg a kezelési útmutatót további használat céljából. Ha a 2 az 1-ben
papírvágót harmadik személy részére tovább adja, mellékelje hozzá ezt a kezelési
útmutatót.

Jelmagyarázat
A következő szimbólumok és jelzőszavak szerepelnek a2 az 1-ben papírvágó használati útmutatójában vagy a csomagoláson.

FIGYELEM!

MEGJEGYZÉS!

Ez a szimbólum/kulcsszó olyan közepes kockázati osztályú veszélyt jelöl, amely bekövetkezése esetén
halált vagy súlyos sérülést okozhat
Ez a szimbólum/kulcsszó a lehetséges anyagi károkra
figyelmeztet.

Ez az szimbólum az összeszereléssel és használattal kapcsolatos
kiegészítő információkat jelzi.

A Bevizsgált biztonság pecsét (GS-jelzés) igazolja, hogy a
termék megfelel a német termékbiztonsági törvény (ProdSG)
rendelkezéseinek. A GS-jelzés tanúsítja, hogy a termék
rendeltetésszerű felhasználás és előre látható rendellenes használat
esetén nem veszélyezteti a felhasználó biztonságát és egészségét.
Ez a TÜV Rheinland által kiállított önkéntes biztonsági jelölés.
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Biztonság

Olvassa el a használati utasítást.

Biztonság
Rendeltetés szerű használat
A 2 az 1-ben papírvágó kizárólag papír vágására használható. Kizárólag magáncélú
felhasználásra készült, kereskedelmi célra nem használható.
A 2 az 1-ben papírvágó kizárólag a kezelési útmutatóban leírtaknak megfelelően
használható. Az ettől eltérő felhasználás nem rendeltetésszerűnek minősül és
anyagi kárhoz vagy személyi sérüléshez vezethet. A 2 az 1-ben papírvágó nem
játékszer.
A gyártó vagy kereskedő nem vállal felelőséget a nem rendeltetésszerű vagy
hibás felhasználásból eredő károkért.

Biztonsági útmutató
FIGYELEM!

Sérülésveszély!
− A karos vágó kése nagyon éles! A kést soha ne érintse meg az		
élénél, hanem csak a fogónál!

− A körkéses vágó kése nagyon éles! Kérem figyeljen arra, hogy
a kést kinyitott biztonsági zár esetében (a vezető sín felső
oldalán levő csavar) ne érintse meg!
− A papírvágó nem játékszer! A készülék szakszerűtlen kezelése
esetén jelentős testi sérülések veszélye áll fenn, különös 		
tekintettel vágási sérülések.
− A javításokat csak szakemberekkel végeztesse. Önállóan
végzett javítások, átépítések, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy
hibás használat következtében a felelősség és a - garancia
megszűnik.
− Javításoknál csak olyan alkatrészek használhatók, amelyek az
eredeti készülékadatoknak megfelelnek.
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Biztonság

FIGYELEM!

Zúzódásveszély!
Zúzódásveszély a vágóegységek üzemi állapotban történő		
összeállításánál!
FIGYELEM!

Veszély gyermekekre és csökkent fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képességekkel (pl. részben fogyatékkal élők,		
korlátozott fizikai és mentális képességekkel rendelkező idős
személyek) illetve tapasztalatlan és hiányos tudással rendelkező
személyek (például idősebb gyermekek) számára.
− A papírvágót felügyelet mellett csökkent fizikai, érzékszervi
vagy szellemi képességekkel illetve tapasztalatlan és hiányos
tudással rendelkező személyek is használhatják, ha megfelelő
képzésben részesültek, és megértették az esetleges veszélyeket.
Gyermekek nem játszhatnak a 2 az 1-ben papír vágóval. 		
A tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek csak 		
felügyelet mellett végezhetik.
− A papírvágót gyermekek nem használhatják.
− Ne hagyja a gyermekeket a csomagolófóliával játszani. Játék
során a torkukon akadhat és megfulladhatnak.
− A 2 az 1-ben papírvágót tartsa távol a háziállatoktól!
− Figyelmeztesse a többi felhasználót is a fennálló veszélyekre!
MEGJEGYZÉS!

Sérülésveszély!
A 2 az 1-ben papírvágóval történő szakszerűtlen munkavégzés a
2 az 1-ben papírvágó sérüléséhez vezethet.
− Soha ne helyezze a 2 az 1-ben papírvágót forró felületek 		
közelébe (pl. főzőlap vagy fűtés stb.)
9

Biztonság

− A 2 az 1-ben papírvágót egyenletes, száraz és kellően stabil
felületen állítsa fel.
− Ügyeljen rá, hogy a papírvágó ne billenhessen és ne borulhasson
fel.
− Ne használja a 2 az 1-ben papírvágót, ha az alkatrészeken
törések vagy repedések vannak vagy ha azok deformálódtak. A
sérült alkatrészeket csak megfelelő eredeti alkatrészekre cserélje.
− Soha ne használja a 2 az 1-ben papírvágót közvetlen
napfényben, magas hőmérsékleten vagy viszontagságos
időjárási körülmények között.
− Ne üljön a 2 az 1-ben papírvágóra és a vágandó anyag 		
kivételével ne helyezzen semmilyen tárgyat a 2 az 1-ben 		
papírvágóra.

Biztonsági és védő berendezések
FIGYELEM!

Sérülésveszély!
− Kérjük ellenőrizze, hogy a vágásvédő (lásd: 2 , 3. oldal)
megfelelően van-e rögzítve. Ne távolítsa el a biztonsági 		
berendezéseket.
− Ha a karos vágó ellenállását úgy módosítja, hogy a kés
magától visszaesik a kiindulási helyzetébe, akkor húzza meg a
karos vágó forgópontjában a csavarokat.
− Ne vágjon többet a megadott papírmennyiségnél (egyéb
anyagokat vagy vastagabb papírokat és kartonokat részben
csak mindig egyesével). Ne vágjon szövetet, élelmiszert és
hasonló anyagokat).
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Első üzembe helyezés

Első üzembe helyezés
Papírvágó és szállítási terjedelem ellenőrzése
MEGJEGYZÉS!

Sérülésveszély!
Ha a csomagolást óvatlanul, éles kés vagy egyéb hegyes tárgy
használatával nyitja fel, akkor a 2 az 1-ben papírvágó gyorsan
károsodhat.
- Ezért a csomag felnyitása során rendkívül óvatosan járjon el.
1. Vegye ki a 2 az 1-ben papírvágót a csomagolásból és ellenőrizze, hogy a 2 az 1-ben
papírvágó vagy annak alkatrészei nem sérültek-e. esetben ne használja a 2
az 1-ben papírvágót. Vegye fel a kapcsolatot a jótállási jegyen szereplő, gyártó által
megadott szervizzel.
2. Ellenőrizze, hogy a szállítási terjedelem teljes-e (A ábra, 3. oldal).

A vágóegység változatai
A vágóegységet az összeállítás előtt állítsa stabil és száraz felületre. A papírvágót az
igényektől függően az alábbi 3 változatban lehet összeállítani.
1 változat:

Karos vágó

1

+ Vágó alátét 10

2 változat: Körkéses vágó

5

+ Vágó alátét 10

3 változat: Körkéses vágó

5

+ Karos vágó

1

+ Vágó alátét 10

E ábra: 1 változat
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A 2 az 1-ben papírvágó összeállítása

F ábra: 2 változat

G ábra: 3 változat

A 2 az 1-ben papírvágó összeállítása
MEGJEGYZÉS!

Sérülésveszély!
A papírvágó szakszerűtlen összeállítása sérülésekhez vezethet.
− A papírvágó csomagolását (lásd B ábra, 4. oldal) sík és szabad
munkafelületen helyezze maga elé.
− Vegye figyelembe, hogy a papírvágó összeállított állapotban
nagyobb szabad munkafelületet igényel.
− Ezért a csomag felnyitása során rendkívül óvatosan járjon el.
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A 2 az 1-ben papírvágó összeállítása

1. A vágó alátét mindkét rögzítőkampóját 14 nyomja kissé lefelé. A rögzítések
ezáltal kilazulnak (lásd H ábra).
2. Most már felhajthatja a papírvágót.
3. Most vegye ki a karos vágót 1 és a körkéses vágót

5 .

4. Ezután megfordíthatja a vágó alátétet 10 .

H ábra

A vágóegységek összekapcsolása
MEGJEGYZÉS!

Sérülésveszély!
A 2 az 1-ben papírvágóval történő szakszerűtlen munkavégzés a
2 az 1-ben papírvágó sérüléséhez vezethet.
A kiválasztott változattól függően a szükséges karos vágót vagy körkéses vágót, ill.
mindkét vágóegységet illessze a vágó alátéthez.
- A karos vágót a vágó alátét jobb oldalára kell felszerelni.
- A körkéses vágót a vágó alátét bal oldalára kell felszerelni.
1. Helyezze a kívánt vágóegységet a vágó alátét erre szolgáló oldalára (lásd I. ábra,
14. oldal).
2. A vágóegységet nyomja a vágó alátétre, amíg az stabilan rögzül a vágóalátétre.
Ha a reteszelés sikeres, kattanó hangot hall.
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A 2 az 1-ben papírvágó összeállítása

I ábra
3. Ezzel a körkéses vágót és a karos vágót rögzíti a vágó alátét oldalaihoz.
4. A karos vágónál a fogót teljesen hajtsa le (lásd J ábra).
5. A papírvágó most már használatra kész.

J ábra

MEGJEGYZÉS!

Sérülésveszély!
A papírvágó szakszerűtlen összeállítása a papírvágó sérüléseihez
vezethet.
- Mielőtt a vágási műveletet megkezdi, ellenőrizze, hogy a vágóegységek
szabályszerűen bekattantak, ami biztosítja a sima vágófelületet.
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A papírvágó használata

A vágóegység leválasztása
MEGJEGYZÉS!

Sérülésveszély!
A papírvágó szakszerűtlen összeállítása sérülésekhez vezethet.
- A vágóegységek úgy választhatók szét a vágó alátéttől, ha a rögzítőkampót az
1
5 (lásd I. ábra).
egyes vágóegységek mindkét oldalán kissé lenyomja 13
Ügyeljen arra, hogy a rögzítőkampókat mindkét oldalon egyformán
nyomja be. Máskülönben előfordulhat, hogy a vágóegység fennakad,
vagy a rögzítőkampó letörik.
- Az egység most már kilazítható a vágó alátéttől 10 .

A papírvágó használata
Vágás a karos vágóval
A karos vágó

1

a csatlakoztatott vágó alátét 10 jobb oldalán található.

Figyelem!
Gondoskodjon arról, hogy a karos vágó fogója
nyitva (lásd J ábra).

4

teljesen ki legyen

1. Emelje fel a kést a kar segítségével 4 . Ha le lenne zárva, akkor először nyissa ki
a karos vágó elreteszelő tolóját 3 .
2. Helyezze be az anyagot (papírt vagy hasonlót) a vágásvédelem alá a megfelelő
helyzetbe. A méretlépték mutatja a helyes vágási szélességet.
3. Figyelem! Nyomja le szorosan a 2 papírlenyomót és rögzítse a papírt a kívánt
helyzetbe. A vágáshoz nyomja a karos vágót egy mozdulattal fentről lefelé.
Javaslat:
Mielott a ténylegesen vágni kívánt darabot elvágná, végezzen
néhány próbavágást ugyanolyan anyagú darabokkal.
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A papírvágó használata

MEGJEGYZÉS!
- A karos vágóval 10 lapnál többet soha ne vágjon egyszerre (80 g/m²-es papír).

FIGYELEM!

Sérülésveszély!
A kezei nem lehetnek a vágásvédelem
között!

12

és a karos vágó

1

Vágás a körkéses vágóval
1. A körkéses vágó

5

az eszköz bal oldalán található.

2. Csúsztassa a vágófejet a kiindulási helyzetbe 6 .
3. Válassza ki a kívánt vágásfajtát (egyenes, hullámos vágás vagy perforáció)
a forgó szabályzó forgatásával 9 .
Javaslat:
Mielott a ténylegesen vágni kívánt darabot elvágná, végezzen
néhány próbavágást ugyanolyan anyagú darabokkal.

MEGJEGYZÉS!

Sérülésveszély!
Hullámos vágás vagy perforálás esetén soha ne vágjon
egyszerretöbbet 3 lapnál (80 g/m²-es papír), egyenes vágás
esetén pedig soha ne vágjon 10 lapnál (80 g/m²-es papír) többet
egyszerre.
4. Helyezze a vágandó terméket (papírt stb.) a vezetősínek alá a megfelelő helyzetbe
8 . A méretskála mutatja a pontos vágási szélességet.
5. Az anyag vágásához mozgass a vágófejet
vezetősíneken keresztül 8 .
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6

állandó, egyenletes nyomással a

A papírvágó használata

A vágási variációk módosítása
A görgos vágóval végezhet egyenes és hullámos vágásokat, valamint perforációt
készíthet. (Szállításkori beállítás: egyenes vágás).
A vágási variációk módosítása:
A forgó szabályzó 9 forgatásával válassza ki a kívánt
vágásfajtát (egyenes, hullámos vágás vagy perforáció).
Ügyeljen arra, hogy a 9 orgó szabályozót wünschten
a kívánt vágásfajta szimbólumára állítsa a vágófejen.
Ekkor a „Vágás a körkéses vágóval” részben leírtak szerint kezdje meg a körkéses
vágást.

MEGJEGYZÉS!
A vágásfajta módosítása csak akkor lehetséges, ha a vágófej
kiindulási helyzetben van.

6

ütközésig

A vágási bár cseréje
A körkéses vágó gyakori használata esetén a vágóléc
vágóléc ebben az esetben 7 elforgatható.
1. Helyezze a vágófejet

6

7 elhasználódik. A

kiindulási helyzetbe.

2. Csavarhúzóval lazítsa meg a vágófej átellenes oldalán lévő csavarokat. 6
3. Végül emelje ki a vezetősíneket
4. Fordítsa meg a forgókéses

5

8

a tartókból.

vágót.

5. Nyomja ki a vágólécet 7 egy hegyes tárggyal (pl. egy golyóstoll hegyével)
a vágóléc nyílásából. Ehhez nyomja a hegyes tárgyat a vágóléc alatt lévő 2 lyukba
7 . Ezek a léc bal és jobb oldalán találhatók. Ezáltal vágóléc felfelé hajlik, és
kivehető lesz.
6. Fordítsa a forgókéses vágó

5

munkapozícióba.

7. Fordítsa felfelé a vágóléc nem használt

7

oldalát.

8. Szerelje ismét össze a forgókéses vágót 5 és helyezze a megfordított vágóléc
végeit az arra szolgáló rögzítő élekbe. A rögzítőélek a nyílás bal és jobb olda		
lán találhatók.
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Tisztítás

9. Nyomja a vágólécet teljes hosszban a nyílásba.
10. Győződjön meg róla, hogy a vágófej kiindulási helyzetben van-e.
11. E melje a vezetősínt

8

a vágófej alatt lévő tengelyre.

12. Végül helyezze a vezetősínt

8

a z ellenkező oldalon lévő tengelyre.

13. A vágóléc cseréj után rögzítse 7 ismét da csavarokat a vezetősínen egy		
csavarhúzóval!
14. A körkéses vágó további üzembe helyezése előtt előbb vizsgálja meg a készülék
funkcióját, úgy, hogy a körkéses vágót többször teljes hosszában ide-oda mozgatja.
15. Ekkor folytathatja a vágást.

Tisztítás
MEGJEGYZÉS!

Sérülésveszély hibás használat miatt!
A 2 az 1-ben papírvágóval történő szakszerűtlen munkavégzés
sérülésekhez vezethet.
− Ne használjon agresszív tisztítószereket, fémvagy nejlonsörtés
kefét illetve éles vagy fémes tisztítóeszközt, pl. kést, kemény
spatulát vagy hasonlót. Ezek károsíthatják a felületet.
- A készüléket csak puha, kissé nedves ruhával tisztítsa.

Megőrzés
MEGJEGYZÉS!
A karos papírvágó biztosítással van ellátva, amely védi a vágógépet a szakszerutlen
használattól.
1. A gép biztosításához lehajtott helyzetben kell állnia a karos papírvágónak.
2. A karos papírvágó fogantyúja alatt el lehet tolni a 3 reteszelo tolókát a
fogantyúig, amíg az a fogantyú alatt helyére nem pattan.
A papírvágó szállításához és megőrzéséhez az alábbi módon járjon el:
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Megőrzés

Megőrzés a csomagolásban
1. A fogó reteszelését 3 ki kell lazítani. Ezután a fogót Ezután a fogót 		
„A vágóegységek összekapcsolása” fejezetben ismertetett módon bekattinthatja,
(lásd J, ábra, 14. oldal).
2. Az egységeket válassza le egymástól („A vágóegység leválasztása" fejezet, 15.
oldal).
3. A vágó alátétet fordítsa meg 10 .
4. Mindkét vágóegységet helyezze be a csomagolásba.
Megjegyzés:
- A karos vágó alsó oldalán zöld jelölések vannak.
- A körkéses vágó alsó oldalán piros jelölések vannak.
5. A színes jelölésekből láthatja, hogyan kell elhelyezni a két egységet a 		
csomagolásban.
6. A karos vágót úgy helyezze el a csomagolásban, hogy a zöld jelölések a 		
csomagolás zöld jelölései fölé kerüljenek. Ellenőrizze, hogy a vágófej kiindulási
helyzetben van-e. 6
7. A körkéses vágót úgy helyezze el a csomagolásban, hogy a piros jelölések a cso
magolás piros jelölései fölé kerüljenek.
8. Ha mindkét vágóegység jól helyezkedik el a csomagolásban, akkor a papírvágót
könnyen becsukhatja.
9. A vágó alátétek rögzítőkampói bekattannak, és a papírvágó 14
vagy a biztonságos megőrzéshez össze van csukva.
10. A papírvágó így gyermekektől távol biztonságosan megőrizhető.

szállítható,

MEGJEGYZÉS!

A papírvágóval történő szakszerűtlen munkavégzés
sérülésekhez vezethet.
− Ha a papírvágó nem csukható könnyen össze. akkor ismét
ellenőrizze, hogy a két vágóegység jól helyezkedik-e el a 		
csomagolásban.
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Műszaki adatok

Műszaki adatok
Vágókapacitás::

Karos: max. 10 lap (80 g/m²-es papírnál)			
Görgos, egyenes vágás: max. 10 lap (80 g/m²-es papírnál)
Görgos, hullámos vágásnál: max. 3 lap (80 g/m²-es papírnál)
Görgos, perforálásnál: max. 3 lap (80 g/m²-es papírnál)

Vágási hossz:

max. 320 mm

Munkafelület:

320 x 360 mm

Súly:

1,42 kg

Méretek (sz x h x m): Papírvágó (teljes):
Karos vágó (kinyitva):
Forgókéses vágó :
Vágó alátét (csomagolás):
Vágó alátét (kinyitva):

475 x 540 x 64 mm
540 x 83 x 63 mm
430 x 65 x 64 mm
431 x 167 x 68 mm
431 x 328 x 36 mm

Ártalmatlanítási utasítások
A csomagolás ártalmatlanítása
A csomagolást szelektíven ártalmatlanítsa. A papírt és kartont illetve a
műanyagot adja le a hulladékhasznosítóban.
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Származási hely: Kína
Gyártó:
MONOLITH GMBH
MAXSTRASSE 16
45127 ESSEN
GERMANY
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

65458

00 800 79 333 900 (ingyenes)
www.monolith-support.com
A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: OC 600-C		
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