
Návod na použitie 

Rezačka na polystyrén 1.35330 

Úvod 

Je to profesionálna rezačka polystyrénu s reznou strunou. Po spustení je 

rezačka pripravená k práci v priebehu niekoľkých sekúnd. 

Doporučenie 

Polystyrén a extrudovaný polysterén sa dá ľahko obrezať a rezať. 

Inštalácia 

Poznámka: 

Pred inštaláciou alebo nastavením rezačky vždy odpojte napájací kábel. 

Zahačkajte jeden koniec struny do pružiny a súčasne i druhý koniec struny rovnakým spôsobom. Po dokončení 

rezania nechajte držiak struny aj rezaciu strunu celkom vychladnúť. 

Varovanie 

Nadmerné tlačenie na reznú strunu môže viesť k poškodeniu prístroja. Používajte iba výkon potrebný k rezaniu. 

Na rezanie by mala byť kefa rozohriatá. 

 

 



Upozornenie 

Po stlačení el. rezačky sa začne žeraviť struna na rezanie. Po celú dobu rezu je potrebné spínač držať. Spínač el. 

rezačky nesmie byť zapnutý dlhšie, ako je doporučená doba uvedená v technických vlastnostiach, aby nedošlo 

k prehriatiu napájacieho kábla, alebo k poškodeniu struny. 

Možnosti rezu 

Obdĺžnik 

1. Nastavte stupne zvislého rezu na 0o. 

2. Nastavte uhol na 0O. 

3. Nestavte hĺbku daného rezu. 

Štvoruholník 

1. Nastavte stupne zvislého rezu na 0o. 

2. Nastavte daný uhol rezu. 

3. Nastavte hĺbku rezu. 

Šikmý rez 

1. Nastavte stupne zvislého rezu. 

2. Nastavte uhol na 0o. 

3. Nastavte hĺbku rezu. 

Stupňovanie 

1. Nastavte stupne zvislého rezu na 0o.  

2. Nastavte uhol na 0o. 

3. Umiestnite panel na prístroj. 

4. Výšku rezu nastavte podľa požadovanej hrúbky. 

Tvar U 

1. Nastavte stupne zvislého rezu na 0o.  

2. Nastavte uhol na 0O. 

3. Umiestnite panel na koľajnicu.  

4. Zvisle ho postavte. 

5. Výšku rezu nastavte podľa požadovanej hrúbky. 

6. Urobte zvislý rez, potom nastavte panel pre vodorovný rez podľa dĺžky drážky. 

Technické vlastnosti 

Model     1. 35330 

Max. dĺžka rezu    120cm 

Max. hrúbka rezu  33cm 

Uhol rezu   0o-90o 

Rozmery   1350x450mm 

Ďalšie parametre   230V / 50Hz / 160W / IP44 

Doba zapnutia / vypnutia  15s zap / 45s vyp 

Pracovné prostredie 

- Nevystavujte prístroj dažďu 

- Nepoužívajte rezačku vo vlhkom alebo mokrom prostredí 

- Udržujte svoju pracovnú plochu dobre osvetlenú 

- Nepoužívajte rezačku v prítomnosti horľavej kvapaliny alebo plynu 

Buďte opatrný voči ľuďom vo vašom okolí 

- Nedovoľte aby sa osoby, najmú deti, dotýkali prístroja alebo predlžovacieho kábla 

- Rezačka musí byť položená na suchom uzatvorenom mieste, mimo dosahu detí. 

- Nepoškodzujte kábel. Neťahajte ho, aby nedošlo k jeho poškodeniu. 

Udržujte kábel mimo dosahu zdrojov tepla 

- Vypnutie. Varovanie: 

- Nepoužívajte ak budete vymieňať reznú strunu. Odpojte prístroj od napájania. 

- Používajte iba originálnu reznú strunu, aby ste predišli riziku poškodenia prístroja. 

- Prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál. 

 

Dodáva: Rebiop, s.r.o., Zlaté Moravce 


