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Műszaki adatok: 

            

A gépet névjegykártyák kivágására tervezték papírból, kartonból vagy laminált 
anyagokból.  
 
Névjegykártyaméret (alapkazettánál): 90x50 mm 
Alkalmazható névjegyvágó szerszámok: CS-325A névjegyvágó szerszám 

CS-325B névjegyvágó szerszám 
CS-325C névjegyvágó szerszám 

Maximális papírszélesség: 325 mm 
Papírsúly: 80 – 400 g/m2 
A gép méretei: 62 x 49 x 30 cm 
A gép súlya: nettó: 21 kg  

bruttó: 23 kg 
A kések üzemmódja önélező 
Tápfeszültség 230 V/ 50Hz 

 
Áramfelvétel: 85 m A 
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A CS-325A névjegyvágó szerszám 
vágási méretei.  

A CS-325A 10 db. névjegykártya 
kivágására alkalmas, az következő  ábra 
szerinti elrendezésben. 

 

 

A CS-325B névjegyvágó szerszám 
vágási méretei.  

A CS-325B 12 db. névjegykártya 
kivágására alkalmas, az következő  ábra 
szerinti elrendezésben. 

 

 

A CS-325C névjegyvágó szerszám 
vágási méretei.  

A CS-325C 10 db. névjegykártya 
kivágására alkalmas, akár kifutó mintával 
is, az alábbi ábra szerinti elrendezésben. 
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A névjegyvágó leírása és használata: 

 

 

 

1 – Berakóasztal A 
2 – Berakóasztal B 
3 – Terelőlemezek 
4 – Beállító tárcsa 
5 – Vágókazetta „50” 
6 – Vágókazetta „90” 
 

 

Berakóasztalok szállítási pozíciója 
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A névjegyvágó üzembe helyezése és működtetése: 
Állítsa el a berakóasztalokat (1,2) a szállítási pozícióból.  A berakóasztalokat (1,2) a 
kép szerint állítsa be. Helyezze be először a kép szerint az „90” jelű vágókazettát (5), 
majd az „50” jelű (6) vágókazettát. 
Állítsa be az illesztékeket (3) a berakóasztalokon (1,2). Oldja meg a leszorító csavart 
az illesztéken, így majd tudja mozgatni a berakóasztalon. A beállítás után rögzítse 
ismét a leszorító csavart. 
Vegyen egy lapot, majd állítsa a névjegyvágó illesztéket a papírformátumnak 
megfelelően és rögzítse a helyzetet. Állítsa be a másik illesztéket. Úgy állítsa az 
illesztékeket, hogy a papírnál ne legyen hely, vagy csak nagyon kevés, hogy a 
munka közben a papír ne tudjon elmozdulni. Most lehet állítani egy kicsit a beállító 
tárcsa (4) 
Kapcsolja be a főkapcsolót (7). Azután helyezzen egy lapot az adagoló tálcára úgy, 
hogy érintse. Az érzékelő a berakóasztal alatt automatikusan bekapcsol. (gyors 
érzékelő kb. 700 ms), amikor a papír letakarja. A papír így csíkokra lesz vágva. 
Ezután a papírcsíkokat helyezzük a másik berakóasztalra (2) és a csíkokat felvágjuk 
kártyákra. 
 
  

 

Biztonsági figyelmeztetés  
A névjegyvágó kizárólag beltéri üzemre tervezték. (iroda, üzlet, műhely stb...) 
Ne használja a gépet, ha az szokatlan hangot hallat, vagy ha a hálózati kábel sérült. 
 
 

Hibaelhárítás: 
Biztosítékcsere: Miután a gépet kihúzta a hálózatból, az előlapot levesszük ki tudjuk 
cserélni a biztosítékot. Csak a megfelelő biztosítékot használja. 
 

 

A névjegyvágó megsemmisítése:  
A névjegyvágó élettartamának letelte után szerelje azt szék fémes, és nemfémes 
alkatrészekre és juttassa el az újrahasznosítást végző helyre.  


