
Gilotyna do płytek HS3

Skrócona instrukcja użytkownika

Opis:
HS3 to ręczne dźwigniowe nożyce do cięcia materiałów w formacie płyty. Masywna
konstrukcja ze  stali malowanej proszkowo i hartowane, szlifowane krawędzie tnące ze stali 
narzędziowej gwarantuje długą żywotność urządzenia.
Zakrzywione ostrze górne uruchamiane dźwignią zapewnia niemalże stałą siłę cięcia na całej 
powierzchni. Nożyce mogą służyć do cięcia blach aluminiowych i stalowych
jak również do cięcia laminatów (PCB) i PVC, a nawet miękkich materiałów, takich jak płyty
z gumy, korka i tektury.

Maksymalne grubości cięcia:
− Laminat FR4: 1,6mm
− Blacha aluminiowa: 2,0mm
− Blacha stalowa: 1,0mm
− Metale kolorowe: 1,5mm
− Arkusze PVC: 3,0mm
− Pertinax: 1,5mm

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
• Nożyce HS3 mogą być używane do cięcia tektury, papieru, skóry, laminatu PCB (FR 2, FR 

4, Pertinax), blachy aluminiowej, stalowej oraz arkuszy PVC itp. o maksymalnych 
grubościach podanych powyżej. Używanie nożyc HS3 do innych prac jest zabronione.

• Zabrania się usuwania lub zmian położenia osłony. Ochrania ona bezpośrednią stferę cięcia 
przed przypadkowym dostępem części ciała.

• Pomimo zastosowania zabezpieczeń, nożyce HS3 są narzędziem stwarzającym potencjalne 
zagrożenie obrażeń ciała. Chronić przed dostępem dzieci oraz nieprzeszkolonego personelu.

• Śruby mocujące, dźwignia operacyjna i nóż są zamontowane w taki sposób, że nóż jest 
samoblokujący. To ustawienie nie może być zmieniane.

• Nożyce HS3 dostarczane są w postaci zmontowanej, gotowej do użycia. Przed 
rozpoczęciem
pracy należy jednak sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone.

• Pomimo wykonania z wysokiej jakości materiałów istnieje ryzyko powstania korozji w 
przypadku używania nożyc w środowisku o dużej wilgotności i dużych zmianach 
temperatury.

• Urządzenie powinno być umieszczone na stabilnym, płaskim, poziomym podłożu.
• Niezastosowanie się do powyższych wskazówek bezpieczeństwa może spowodować 

uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała, dlatego zaleca się zachowanie tej instrukcji oraz 
przekazanie jej razem z urządzeniem w przypadku odsprzedaży.
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