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Produkt marki UNI-MAX jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji, począwszy datą sprzedaży według Kodeksu cywilnego lub 12 miesięcznym okresem gwarancji według Kodeksu handlowego. Gwarancja obejmuje udokumentowane wady materiału lub wady produkcyjne. Inne roszczenia
wynikające z uszkodzeń o jakimkolwiek charakterze, bezpośrednie lub pośrednie, względem osób
lub materiału są wykluczone.
Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych niefachowym montażem lub manipulacją, niefachowym użytkowaniem, przeciążeniem, niedotrzymaniem wymogów podanych w instrukcji, zastosowaniem niewłaściwego wyposażenia dodatkowego lub nieodpowiednich narzędzi roboczych,
manipulacją przez niepowołaną osobę lub uszkodzeń powstałych podczas transportu lub uszkodzeń mechanicznych. U niektórych typów produktów lub ich części, np. wyposażenie dodatkowe,
silniki, węgielki, elementy uszczelniające i elementy instalacji cyrkulacji gorącego powietrza, które
wymagają okresowej wymiany, przy zwykłym użytkowaniu można zakładać ich normalne zużycie
w wyniku eksploatacji, które nie jest objęte gwarancją.
Przy podaniu zgłoszenia reklamacyjnego (lub roszczenia innego charakteru) należy przedłożyć,
że produkt był sprzedany przez sprzedawcę, u którego produkt jest reklamowany oraz że okres
gwarancji jest ciągłe obowiązujący. W tym celu zaleca się, w interesie co najszybszego rozpatrzenia i załatwienia reklamacji przedłożyć kartę gwarancyjną z wyznaczoną datą produkcji i sprzedaży, numerem seryjnym (numer serii), pieczęcią punktu sprzedaży i podpisem sprzedawcy, ewentualnie ważynm dokumentem kupna-sprzedaży itp.
Reklamację należy zgłosić w punkcie sprzedaży, w którym dokonano zakupu lub wysłać produkt
w rozłożonym stanie do naprawy.
Okres gwarancji zostaje wydłużony o czas, w którym produkt był w naprawie. Reklamowany produkt należy wysłać do punktu serwisowego wraz z opisem usterki/wady, należycie zapakowany
(najlepiej w oryginalnym opakowaniu, które zaleca się pozostawić do tego celu) oraz załączyć
kartę gwarancyjną lub inny dokument potwierdzający prawo do roszczenia z tytułu reklamacji.
Produkt należy wysłać do punktu serwisowego wyłącznie w wyczyszczonym stanie. W odwrotnym
przypadku, z powodów dotrzymania zasad higieny nie będzie możliwe przyjąć produktu do naprawy lub użytkownik zostanie obciążony kosztami wyczyszczenia produktu.
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Reklamacje mogą Państwo wysyłać do magazynu firmy transportowej w Polsce, pod adres podany w formularzy reklamacyjnym
(RMA formularz) lub bezpośrednio na poniższy adres do naszego serwisu, aby przyspieszyć przebieg reklamacji.
ZAKŁAD NAPRAWCZY
Magazyn Úžice
Hlavní 29
277 45 Úžice
Czechy
W przypadku pytań prosimy o kontakt: KH TRADING, Sp. z o.o.
Tel.: 0 801 033 077
GODZINY OTWARCIA:
Fax: (022) 43 35 332
INTERNET: www.uni-max.com.pl
info@uni-max.com.pl
bok@uni-max.com.pl

(opłata jak za połączenie lokalne) Pn – Pt: 7:30-16:00

Produkt: NÓŻ TERMICZNY DO CIĘCIA STYROPIANU
Typ: JS120GD

Numer fabryczny (seria):

Data produkcji:

Adnotacje o naprawie:

Data sprzedaży, pieczęć, podpis:
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Szanowni klienci, dziękujemy Państwu za zakupienie produktu UNI-MAX.
Nasza spółka jest gotowa do świadczenia usług dla Państwa – przed zakupem produktu, w trakcie i po
jego nabyciu. W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków, czy problemów prosimy kontaktować się
z naszym przedstawicielem handlowym. Będziemy starać się zareagować i rozwiązać Państwa problem.
Pierwsze uruchomienie tego urządzenia jest w rozumieniu tej instrukcji krokiem prawnym, poprzez
który użytkownik z wolną i nieprzymuszoną wolą potwierdza, że tę instrukcję starannie przeczytał,
zrozumiał jej znaczenie i zapoznał się ze wszystkimi ryzykami.
UWAGA! Nie można próbować uruchomić (ewentualnie użytkować) urządzenia wcześniej niż przed
zapoznaniem się z całą instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do użytku w przyszłości.
Szczególną uwagę należy poświęcić zaleceniom dotyczącym bezpieczeństwa pracy.
Nieprzestrzeganie albo niedokładne zastosowanie się do tych zaleceń może spowodować wypadek
z udziałem Państwa lub innych osób, albo uszkodzenie urządzenia lub obrabianego materiału.
W szczególności należy przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych na tabliczkach
znamionowych, w które urządzenie jest wyposażone. Tych tabliczek nie wolno usuwać ani ich
uszkadzać.

RYSUNKI I SPIS CZĘŚCI

Dla uproszczenia ewentualnej komunikacji prosimy
zapisać tutaj numer faktury albo innego dokumentu
poświadczającego zakup.

OPIS
Pozwala na czystą i precyzyjną obróbkę styropianu w budownictwie, tworzeniu dzieł plastycznych i innych
pracach rzemieślniczych. Rozmiary całkowite noża termicznego wynoszą 230 × 35 mm, robocze maks.
145 × 35 mm z nastawnym ogranicznikiem, regulacja temperatury w zakresie 70, 150, 260, 390 i 450 °C
z indykacją LED. Zasilanie 230 V/50 Hz/220 W, długość przewodu 1,8 m.

DANE TECHNICZNE
Napięcie............................................................................................................................~ 230 V/50 Hz
Pobór mocy ................................................................................................................................... 220 W
Maks. głębokość cięcia................................................................................................................145 mm
Temperatury robocze noża .............................................................................70°/150°/260°/390°/450°C
Całkowite wymiary noża ..........................................................................................970 × 1150 × 35 mm
Indykacja stanu..................................................................................................................................LED
Tekst, rysunki i dane obowiązują w momencie druku instrukcji. W celu nieustannego ulepszania naszych
wyrobów zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
 Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba w wieku powyżej 18 lat posiadająca odpowiednie
predyspozycje, pouczona i przeszkolona w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
przy pracy.
Symbole wykorzystywane w tych instrukcjach
Uwaga!
Oznacza niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń albo znaczne straty materialne.
Ostrzeżenie!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia
! Ogólnie
 Woreczki plastikowe zastosowane do opakowania mogą być niebezpieczne dla dzieci i zwierząt.
 Należy zapoznać się z tym urządzeniem, jego sterowaniem, użytkowaniem, elementami tego urządzenia i możliwymi zagrożeniami związanymi z jego niewłaściwym użytkowaniem.
 Trzeba zadbać o to, aby użytkownik urządzenia został starannie zapoznany z jego sterowaniem, użytkowaniem, elementami tego urządzenia i możliwymi zagrożeniami związanymi z jego używaniem.
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Pozycja numer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa
Opór z podziałką
Uchwyt noża
Zacisk
Śruba
Nóż
Nakrętka z wieczkiem
Nakrętka
Izolacja termiczna
Nagrzewnica
Regulator

Pozycja numer
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nazwa
Śruba
Śruba samogwintująca
Osłona prawa
Zmiękczona część rękojeści
Przepust izolatorowy
Obejma przewodu
Śruba samogwintująca
Przewód sieciowy
Osłona lewa
Tabliczka znamionowa

UWAGA
Jeżeli wystąpi usterka, prosimy przesłać urządzenie na adres producenta, naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie. Krótki opis usterki skróci jej lokalizację i czas naprawy. W okresie
gwarancyjnym do urządzenia prosimy załączyć kartę gwarancyjną i dowód zakupu. Również po okresie
gwarancyjnym wykonujemy dla Państwa naprawy po umiarkowanych cenach.
Żeby zapobiec uszkodzeniu urządzenia podczas transportu, należy dobrze je zapakować albo skorzystać
z opakowania oryginalnego. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu nie ponosimy odpowiedzialności, a przy reklamowaniu usługi transportowej znaczenie ma poziom opakowania urządzenia i jego
zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
Uwaga: Rysunki mogą lekko różnić się od dostarczonego wyrobu, tak samo, jak może różnić się rodzaj
i typ dostarczonego wyposażenia. Jest to wynik ciągłego postępu i takie zdarzenia nie mają wpływu na
odpowiednie funkcjonowanie wyrobu.
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Wskazówki dot. obsługi (patrz rys. A.):
1. W przypadku zastosowania oporu z podziałką (1) może być głębokość cięcia ustawiona nawet
do 145 mm. W przypadku potrzeby ustawienia głębokości cięcia, zluzować dwie śruby mocujące (3).
Wyjąć albo wsunąć opór z podziałką do pozycji, która odpowiednia będzie dla wymaganej głębokości
cięcia. Potem ponownie zluzować obydwie śruby mocujące.
2. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do uziemionego gniazdka z odpowiednim napięciem zasilającym.
3. Ustawić regulator temperatury (9) na wymaganą temperaturę.
1 poziom = 70 °C
2 poziom = 150 °C
3 poziom = 260 °C
4 poziom = 390 °C
5 poziom = 450 °C
4. Podczas pracy zapalona zostanie kontrolka zasilania (22). (Patrz rys. A).
5. Kiedy nóż (2) osiągnie wstępnie ustawionej temperatury, można korzystać z ostrej krawędzi noża
do cięcia w kierunku prostym albo bocznej powierzchni noża do wykonywania cięcia skośnego.
6. Czas wystygnięcia zagrzanego noża (2) może trwać kilka minut. Być nadzwyczaj ostrożnym,
kiedy nóż jest gorący!
7. Odłączyć przewód zasilający noża z gniazdka sieciowego.
8. Kiedy nastąpi zupełne wystygnięcie noża, umieścić takie narzędzie w czystym, suchym i bezpiecznym
miejscu, do którego nie mają dostępu dzieci ani inne nieupoważnione osoby.

KONSERWACJA
Konserwacja i czyszczenie
 Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy na tym urządzeniu odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego
z gniazdka.
 W celu zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności pracy należy utrzymywać niniejsze urządzenie
i jego otwory wentylacyjne zawsze w czystości.
 O ile nastąpi awaria niniejszego urządzenie, pomimo starannej produkcji i badań, naprawa wykonana
musi zostać w autoryzowanym punkcie serwisowym urządzeń elektrycznych.

LIKWIDACJA
Po zakończeniu eksploatacji wyrobu należy przy likwidacji powstałych odpadów postępować zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Wyrób składa się z części metalowych i plastikowych, które po posegregowaniu podlegają recyklingowi niezależnie od siebie.
1. Zdemontować wszystkie części maszyny.
2. Części podzielić na odpowiednie kategorie odpadu (metale, guma, tworzywa itp.).
Posortowany materiał przekazać do dalszego wykorzystania.
3. Odpady elektryczne (zużyte elektronarzędzia, silniki elektryczne, ładowarki, elektronika,
akumulatory, baterie…).
Szanowni klienci, z punktu widzenia obowiązujących przepisów o odpadach, odpady elektryczne uważa
się za niebezpieczne i ich likwidacja podlega specjalnemu trybowi.
Zabrania się wyrzucania odpadów elektrycznych do pojemników przeznaczonych na śmieci komunalne.
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 Należy przestrzegać zaleceń podanych na tablicach ostrzegawczych. Tych tabliczek nie wolno usuwać,
ani ich uszkadzać. W razie uszkodzenia albo nieczytelności tabliczki należy się skontaktować z dostawcą.
 Stanowisko pracy należy utrzymywać w porządku i czystości. Bałagan na stanowisku pracy może
spowodować wypadek.
 Nigdy nie należy pracować w ciasnych i źle oświetlonych pomieszczeniach. Należy zawsze sprawdzić,
czy podłoga jest stabilna i czy jest zapewniony dobry dostęp do stanowiska pracy.
 Należy nieustannie kontrolować postęp pracy i wykorzystywać wszystkie zmysły. Nie wolno kontynuować, jeżeli nie można się na niej w pełni skoncentrować.
 Należy dbać o swoje narzędzia i utrzymywać je w czystości.
 Rękojeści i elementy sterujące utrzymywać suche i czyste.
 Zabronić dostępu zwierząt, dzieci i osób niepowołanych do maszyny.
 Nigdy nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
 Urządzenia nie wolno używać w innym celu, niż ten, do którego jest ono przeznaczone.
 Podczas pracy należy korzystać ze środków ochrony osobistej (na przykład okulary, ochronniki słuchu,
respirator, obuwie ochronne, itp.).
 Przy urządzeniu nie należy pracować, będąc pod wpływem alkoholu i substancji odurzających.
 W razie zawrotów, osłabienia albo omdlenia nie należy pracować przy tym urządzeniu.
 Jakiekolwiek zmiany w urządzeniu nie są dopuszczalne. NIE KORZYSTAĆ z urządzenia w przypadku
stwierdzenia zagięć, pęknięć albo innych uszkodzeń.
 Nigdy nie wykonywać konserwacji podczas pracy urządzenia.
 Jeżeli pojawi się dziwny dźwięk albo inne niezwykłe zjawisko, natychmiast wyłączyć maszynę i przerwać pracę.
 Przed włączeniem maszyny sprawdzić, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone.
 Zapewnij odpowiednią konserwację maszyny. Przed użyciem maszyny sprawdzić, czy nie została
uszkodzona.
 Przy konserwacji i naprawach korzystać wyłącznie z oryginalnych części.
 Nie przeciążać urządzenia. Zaplanować pracę tak, aby bez zmęczenia pracować z optymalną prędkością. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przeciążeniem.
 Urządzenie nie jest przystosowane do pracy pod wodą.
 Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać w suchym, zamkniętym miejscu, które nie jest dostępne dla dzieci.
 Przed uruchomieniem narzędzia sprawdzić wszystkie elementy bezpieczeństwa. Sprawdzić, czy
wszystkie elementy ruchome są w dobrym stanie.
 Sprawdzić, czy części nie są pęknięte albo zatarte i czy wszystkie części są dobrze zamocowane.
Sprawdzić wszystkie pozostałe warunki, które mogą mieć wpływ na działanie narzędzi.
 Jeżeli w tej instrukcji nie podano inaczej, to wszystkie uszkodzone części i elementy zabezpieczające
należy naprawić albo wymienić na sprawne.
! Zespoły
 Nie wolno korzystać z urządzenia, które nie jest całkowicie zmontowane zgodnie z zaleceniami tej
instrukcji.
! Urządzenie elektryczne
 Podczas eksploatacji narzędzi elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych posunięć
bezpieczeństwa włącznie poniżej podanych, w celu zapobiegania wybuchu pożaru, porażenia prądem
elektrycznym i skaleczenia osób. Przed rozpoczęciem eksploatacji przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zapamiętać ją.
 Sprawdzić, czy wtyczka jest podłączona do dobrze zabezpieczonego gniazdka zasilającego. Napięcie
sieci musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce, by nie doszło do przegrzania i spalenia
silnika lub jego pracy ze zbyt małą mocą.
 Przed podłączeniem do sieci sprawdzić, czy wyłącznik jest ustawiony na OFF (wyłącz). Po zakończeniu pracy wyjąć wtyczkę zasilania sieciowego z gniazdka.
 Urządzeń elektrycznych nigdy nie należy przenosić, trzymając za przewód. Wtyczki z gniazda również
nie należy wyjmować poprzez pociągnięcie za przewód.
 Przewód doprowadzający chronimy przed wysoką temperaturą, olejem, rozpuszczalnikami i ostrymi
krawędziami.
 Należy okresowo sprawdzać przewód i w razie uszkodzenia oddać go do naprawy do specjalisty. Przedłużacze należy regularnie sprawdzać i w razie potrzeby zamienić na nowe.
 W razie potrzeby skorzystać z przedłużacza wysokiej jakości o odpowiedniej obciążalności, rozwiniętego w
całości. Okresowo sprawdzać, czy nie jest uszkodzony. Wadliwy przewód wymienić albo naprawić.
 Uważać, żeby urządzenie nie włączyło się samodzielnie. Nie wolno trzymać palców w pobliżu mechanizmu włączającego, jeżeli nie jest to bezwarunkowo konieczne.
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 Z urządzenia nie należy korzystać w środowisku zagrożonym wybuchem (przy lakierowaniu i przy pracy z cieczami palnymi itp.)
 Urządzenia elektryczne podlegają przeglądom okresowym w ustalonych terminach.
! Specyficzne instrukcje bezpieczeństwa
UWAGA:
Być nadzwyczaj ostrożnym, kiedy nóż jest gorący! W przypadku nieprzestrzegania może dojść do
POPARZEŃ.
Ostrzeżenie!
Przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa! W przypadku nieprzestrzegania
ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa może dojść do porażenia prądem elektrycznym, do wybuchu
pożaru lub poważnych skaleczeń.
Zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa do przyszłego wykorzystania.

Ważne notatki

4) Obsługa urządzenia elektrycznego oraz jego eksploatacja:
a. Nie przeciążać narzędzia elektrycznego. Do pracy stosować odpowiedniego urządzenia. W przypadku
zastosowania poprawnego urządzenia praca zostanie wykonana lepiej i bezpieczniej.
b. Jeżeli nie można włączyć i wyłączyć wyłącznika, nie pracować z urządzeniem. Każde urządzenie elektryczne, którego nie można sterować wyłącznikiem głównym, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
c. Przed wykonywaniem jakiejkolwiek regulacji, przed wymianą akcesoriów albo przed odłożeniem narzędzia, odłączyć przewód zasilający z gniazdka sieciowego i z urządzenia. Takie posunięcie prewentywne obniża ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
d. W przypadku niekorzystania z urządzenia, przechowywać go poza zasięgiem dzieci i zabronić dostępu
osobom niezapoznanym z obsługą niniejszego narzędzia albo niniejszą instrukcją, by z urządzeniem
nie pracowały. Urządzenie elektryczne przedstawia niebezpieczeństwo w rękach niewykwalifikowanej
obsługi.
e. Urządzenie elektryczne, akcesoria i narzędzia robocze stosować zgodnie z niniejszymi instrukcjami
i w sposób określony dla konkretnego typu urządzenia. Brać pod uwagę warunki eksploatacyjne oraz
pracę, która ma zostać wykonana. Zastosowanie urządzenia elektrycznego do innych celów, niż do
których zostało przeznaczone, może być niebezpieczne.

PRZECHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

1) Przestrzeń robocza:
a. Przestrzeń roboczą utrzymywać czystą i dobrze oświetloną. Bałagan na stanowisku pracy albo jego
niedostateczne oświetlenie prowadzić mogą do wypadków.
b. Nie pracować z urządzeniem elektrycznym w pomieszczeniach wybuchowych, jakimi są np. pomieszczenia, w których znajdują się materiały palne, gazy lub materiały pylaste. Urządzenie elektryczne jest
źródłem iskier, które spowodować mogą zapalenie pyłu lub wyziewów.
c. Podczas pracy z urządzeniem elektrycznym trzymać dzieci oraz inne osoby poza jego zasięgiem.
Rozpraszanie uwagi spowodować może stratę panowania nad narzędziem.
2) Bezpieczeństwo elektryczne:
a. Wtyczka przewodu zasilającego urządzenia musi być zgodna z gniazdkiem. Wtyczki nigdy w żaden
sposób nie naprawiać. W przypadku urządzenia chronionego przez uziemienie nie stosować żadnych
adapterów wtyczkowych.
b. Nie dotykać uziemionych powierzchni, jakimi są rurociągi, kaloryfery, kuchenki elektryczne i lodówki.
c. Nie narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgotnego środowiska. Jeżeli do narzędzia przedostanie się woda, rośnie niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
d. Z przewodem zasilającym obchodzić się ostrożnie. Nigdy nie stosować przewodu zasilającego do
przenoszenia urządzenia, jego przesuwania i do odłączania urządzenia od sieci, nigdy nie ciągnąć za
przewód. Dbać o to, by przewód zasilający nie przechodził poprzez gorące i tłuste powierzchnie, ostre
krawędzie lub ruchome części.
e. Do pracy na zewnątrz stosować przewód przedłużający przeznaczony do zastosowania zewnętrznego.
Korzystanie z przewodu przeznaczonego do zastosowania zewnętrznego obniża ryzyko porażenia
prądem elektrycznym. Urządzenie stosować zawsze z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
f. Podczas pracy z urządzeniem elektrycznym w wilgotnym środowisku, w obwodzie zasilającym powinien znajdować się wyłącznik bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE: Jeżeli niniejsze urządzenie nie
będzie eksploatowane, powinno być umieszczone w swoim stojaku.

MONTAŻ I OBSŁUGA
 Przed wyrzuceniem opakowania należy sprawdzić, czy nie pozostały w nim jakieś drobne elementy.
Jeżeli tak, należy odnaleźć te części w wykazie albo na schemacie montażu i zamontować je w odpowiednim miejscu.
Określone zastosowanie
Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do cięcia produktów z tworzywa sztucznego, pianki i grzybów
morskich.
Rys. A

3) Bezpieczeństwo obsługi:
a. Być nieustannie czujnym, śledzić, wykonywaną czynność i podczas pracy z urządzeniem elektrycznym
pracować z rozsądkiem. Nie korzystać z urządzenia elektrycznego będąc zmęczonym albo pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwilka nieuwagi podczas pracy z urządzeniem elektrycznym
może spowodować poważne skaleczenia.
b. Stosować przepisanych środków bezpieczeństwa. Środki ochrony osobistej jakimi są respirator, buty
robocze z podeszwą przeciwpoślizgową, wytrzymały kask i ochrona słuchu, stosowane w konkretnych
warunkach, obniżają ryzyko skaleczenia osób.
c. Zapobiegać przypadkowemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do źródła zasilania oraz przed podniesieniem lub przenoszeniem upewnić się, czy wyłącznik znajduje się w pozycji wyłączone.
d. Przed uruchomieniem usunąć z urządzenia klucze regulacyjne oraz inne narzędzia.
e. Nie przeceniać swych sił. Podczas pracy zawsze utrzymywać poprawną postawę i równowagę. Tak
zapewnione jest lepsze panowanie nad urządzeniem w nieprzewidzianych sytuacjach.
f. Zakładać odpowiednie ubranie. Nie zakładać luźnego ubrania ani klejnotów.
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