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Fontos biztonsági tudnivalók 
A vágógéppel történő biztonságos munkavégzéshez tartsa be a következőket: 
1 Figyelmesen olvassa végig a jelen használati útmutatót, és a készülék 

használatakor tartsa be az abban foglaltakat.  
2 Őrizze meg a használati útmutatót, hogy amennyiben szükséges később bele 

tudjon tekinteni.  
3 Használat előtt helyezze a készüléket szilárd, vízszintes felületre.  
4 A laza ruházatot, nyakkendőt, ékszereket, hosszú hajat és egyéb lelógó 

tárgyakat tartsa távol a vágóberendezéstől. Ezek személyi sérüléshez 
vezethetnek!  

5 Vágás előtt távolítsa el a tűző- illetve gémkapcsokat a vágandó iratról.  
6 A készüléket kizárólag szilárd munkafelületen, és két kézzel szabad használni.  
7 A készülék rendeltetésszerűen csak papír vágására alkalmas.  
8 Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne férjenek hozzá a készülékhez.  
9 A pengéket tilos olajozni vagy élezni.  
10 Tilos használni a gépet, amennyiben a vágópenge vagy annak burkolata 

sérült.  
11 Tilos használni a gépet, amennyiben a késvédő nem lett megfelelően 

felhelyezve.  
12 A pengék cseréjekor ügyeljen rá, hogy ne vágja meg az ujját. Ne érjen hozzá 

közvetlenül a pengékhez.  
13 Ha át szeretné helyezni vagy el kívánja rakni a készüléket, soha ne használja 

a vágókart fogantyúként.  
14 Gyermekek és kiskorúak a gépet csak felnőtt felügyelete mellett 

használhatják.  
15 A készüléket tilos körömvágásra használni. 



Felelősség kizárása 
Nem tudunk garanciát vállalni a termék műszaki tulajdonságaira illetve magára a 
termékre vonatkozó adatok helyességéért. A jelen dokumentumban szereplő 
terméket és adott esetben annak tartozékait folyamatosan tökéletesítjük és tovább 
fejlesztjük. Ezért fenntartjuk magunknak a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül 
átalakítsuk annak bizonyos alkatrészeit, tartozékait, műszaki adatait vagy az arra 
vonatkozó dokumentációt.  
   

Rendeltetésszerű használat 
A vágókészüléket kizárólag papír, karton, fotópapír és lamináló fólia vágására 
szabad használni. Minden ettől eltérő használat nem rendeltetésszerűnek tekintendő. 
A készüléket tilos önkényesen átalakítani vagy átépíteni. 



Jellemzők 
Fényképek, karton, nyomtatványok és laminált lapok tökéletes méretre vágásához.  

• Vágókar + leszorítóléc ujjvédelemmel 
• Görgős vágó 3 vágási funkcióval (egyenes vágás, perforálás és hullámos 
vágás) 
• Sarokvágó a levágott papírhulladék gyűjtését szolgáló kihúzható tálcával. 
• Vizuális illesztési segítség cm beosztással (vonalak, szögek, fokbeosztás) 
• Beépített fogantyú 
• Gumitalpak biztosítják, hogy a vágógép a biztonságosan a helyén maradjon 
és ne csússzon el 

  

Karos vágógép 
  
A vágható papír mérete: 334 x 253 mm (A4) 
Vágási teljesítmény: Max. 10 db (80g/ m²) lap 
Leszorítóléc ujjvédelemmel 
Rozsdamentes acél penge 
Kihúzható, gumibevonatú, zárral ellátott markolat 
  
1 Helyezze a vágólapot stabil sík, vízszintes felületre úgy, hogy a vágókar felfele 

nézzen.  
2  Nyomja meg a záró gombot (1, A ábra) a zárszerkezet kinyitásához, és húzza 

ki a  markolatot (1, B ábra).  
3 Hajtsa fel a vágókart.  
4 Helyezze a vágandó anyagot a kívánt pozícióban a lenyomó léc alá, és 

nyomja le a leszorító lécet (2. ábra).  
5  A vágókart lenyomva végezze el a vágást (2, B ábra).  
6  Miután befejezte a munkát, a záró gombot nyomja meg és tolja vissza a 

markolatot (3. ábra).  

      
  

1. ábra   2. ábra   3. ábra 



Görgős vágógép 
  
A vágható papír mérete: 334 x 240 mm (A4) 
Görgős vágó, beépített választó kapcsolóval és elállítódás elleni zárral.  
Vágási feladatok:  
1. Egyenes vágás  Vágási teljesítmény: max. 5 db (80g/ m²) lap 
2. Perforálás   Vágási teljesítmény: max. 3 db (80g/ m²) lap 
3. Hullámos vágás  Vágási teljesítmény: max. 3 db (80g/ m²) lap 
A pengék egy védett házban helyezkednek el.  
Egy tartalék penge található az egység tároló rekeszében.  
  
7 Helyezze a vágólapot stabil sík felületre úgy, hogy a görgős vágó felfele 

nézzen.  
8 Csúsztassa a vágófejet a vezetősín egyik végéhez (4. ábra).  
9 Helyezze a vágandó anyagot a kívánt pozícióba az átlátszó lenyomó léc alá, 

és egyik kezével a vágás ideje alatt tartsa egy helyben a vágandó anyagot.  

 Megjegyzés: Tartsa a vágandó anyagot biztonságosan egy helyben, mivel 
különben az elcsúszhat és pontatlan lesz a vágás. A vágólapon található rács-
beosztás és a méretbeosztás segíthet a vágandó anyag elhelyezésében.  
10 Nyomja le a vágófejet és húzza át a vezetősín másik végéig.  

 Megjegyzés: Hogy ne romoljon el a vágóél, NE HÚZZA vissza a vágófejet, 
hanem a vágást követően távolítsa el a levágott anyagot.  
  

 
4. ábra 



A vágás fajtájának kiválasztása 
A görgős vágó három különböző típusú vágásra alkalmas. A felhasználó az 
elvégzendő munka típusa szerint tudja kiválasztani a megfelelő vágást.  
1 Nyissa fel a vágófej feletti csuklópántos borítást (5, A ábra)  
2 A választógombot állítsa abba az állásba amilyen vágást el szeretne végezni 

(5, B ábra).  

 Megjegyzés: A különböző választható vágásmódokat a választógomb 
egyértelműen jelzi. Fordítsa a választógombot balra a hullámos vágás 
kiválasztásához, vagy jobbra, amennyiben perforált vágást szeretne. 
3  Zárja vissza a vágófej csuklópántos burkolatát.  

 
5. ábra 

A penge cseréje 
A pengének négy vágóéle van (oldalanként kettő). Ha a levágott anyag éle már nem 
tökéletes, forgassa át a pengét olyan állásba, hogy a továbbiakban egy addig még 
nem használt élet használjon. Ha a penge mind a négy éle elkopott, cserélje ki a 
pengét.  
1 Csúsztassa a vágófejet a vezetősín egyik végéhez.  
2 A vezetősín másik végénél vegye ki a vágópengét a hornyából (6. ábra).  
3 Az új pengét csúsztassa be a bemélyedésbe.  

 Megjegyzés: Egy tartalékpenge található az egység tartórekeszében (7. ábra).  

     
6. ábra    7. ábra 



A vágófej cseréje 
Ha a görgős vágó pengéje megsérült vagy elkopott, ki kell cserélni a vágófejet.  
1 Távolítsa el a zárókupakot az alaplapról (8. ábra)  
2 Húzza ki a vezetősínt a vágólapból (8, B ábra).  
3 Cserélje ki a régi vágófejet egy újra (8, C ábra) 

 
8. ábra 

  
4 Csúsztassa a vezetősínt az alaplapba.  
5 Helyezze vissza a zárókupakot az alaplapba.  
  

Sarokvágó 
1 Helyezze a vágni kívánt anyagot a sarokvágóba (max. 1 lap) (9, A ábra).  
2 Nyomja meg a gombot (9, B ábra).  
3 Ha befejezte a vágást, húzza ki a papírhulladék tálcát és ürítse ki (10. ábra).  

   
9. ábra    10. ábra 



Garancia 
Feltétlenül őrizze meg a garanciajegyet.  
Kedves Vásárló! 
Örömünkre szolgál, hogy az Olympia kétoldalú karos-görgős vágógépet választotta. 
Amennyiben bármilyen műszaki probléma merülne fel az eszközzel kapcsolatban, 
vegye figyelembe a következőket:  
  

 A gép garanciaideje 24 hónap.  
  

 Feltétlenül őrizze meg a vásárlást igazoló nyugtát és az eredeti csomagolást.  
  

 Amennyiben probléma merülne fel az eszközzel kapcsolatban, először 
ügyfélszolgálatunkat hívja fel.  

  
+49 180 5 007514 

  
Szakértő munkatársaink gyakran a telefonon keresztül is tudnak segíteni.  

  

 Azonban, ha a problémát nem sikerül megoldani telefonon keresztül, küldje 
el az eszközt eredeti csomagolásában a következő címre:  

  
Service-Center Hattingen 
Weg zum Wasserwerk 10 
D-45525 Hattingen 

  
A garanciális javítást csak akkor áll módunkban elvégezni, amennyiben a vásárlásra 
vonatkozó nyugtát is csatolja.  
  
Az okozott kellemetlenségekért elnézésüket kérjük.  

Szívélyes üdvözlettel: 
Olympia Business Systems 

Vertriebs GmbH 
  
Fogyóeszközök 
Amennyiben a vágófej vagy penge elkopik, forduljon telefonos 
ügyfélszolgálatunkhoz. 



 


