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* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes significantly affect the performance and safety of 
the products. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the manufacturer's product line with similar features and may not 
be included in the product you just acquired.

* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial busi-
nesses or for equivalent purposes. 

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by 
technicians of the authorized service department of the manufacturer.

*Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές 
αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται 
να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε. 

* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα ακυρωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορικές, 
επαγγελματικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις ή για ανάλογους σκοπούς.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της 
συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

Technical Data
Rated voltage: 230v-50Hz   

Input power: 850W             

No load speed: 1600rpm   

Cutting capacity: Steel sheet:3.2mm

Stainless steel:2.5mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ονομαστική τάση: 230v-50Hz   

Ισχύς εισόδου: 850W             

Ταχύτητα εν κενώ: 1600rpm   

Ικανότητα κοπής: Φύλλο μετάλλου: 3.2mm

Ανοξείδωτος χάλυβας: 2.5mm

A
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Safety Instructions
General Power Tool Safety Warnings

WARNING: Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or 
serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety
a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may 
ignite the dust or fumes.
c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety
a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodi-
fied plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your 
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. 
Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric 
shock.
f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric 
shock.

Personal safety
a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influ-
ence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing 
protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the 
tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in 
personal injury.
e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair 
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection 
can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care
a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it 
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be 
repaired.
c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing 
power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power 
tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools oper-
ation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools. 
f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Service
a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is 
maintained.

Additional safety instructions
1) Hold the tool firmly. 
2) Secure the workpiece firmly. 
3) Keep hands away from moving parts. 
4) Edges and chips Of the workpiece are sharp. 
5) Wear gloves. It is also recommended that you put on thickly bottomed shoes to prevent injury. 
6) Do not put the tool on the chips of the workpiece. Otherwise it can cause damage and trouble on the tool. 
7) Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held. 
8) Always be sure you have a firm footing. 
9) Be sure no one is below when using the tool in high locations. 
10) Do not touch the blade or the workpiece  immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin. 
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11) Avoid cutting electrical wires. It can cause  serious accident by electric shock. 
12) Do not operate the tool at no-load unnecessarily. 

WARNING: 
DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure 
to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury. 

Description of main parts (Picture A)

Functional Description

Assembly

1. Handle
2. ON/OFF trigger
3. Trigger lock switch
4. Base
5. Cutting blades

Always ensure that the tool is switched 
off and the plug is removed from 
the power outlet before making any 
adjustments.

CAUTION! Before plugging in the tool, always check to see that the slide switch actuates properly and returns to the "OFF" position when the rear of the slide 
switch is depressed 
Switch can be locked in 'ON" position for ease of operator comfort during extended use. Apply caution when locking tool in "ON" position and maintain firm 
grasp on tool. 
To start the tool, slide the slide switch toward the "I (ON)" position. For continuous operation, press the front of the slide switch to lock it. 
To stop the tool, press the rear of the slide switch, then slide it toward the "O (OFF)" position. 

CAUTION! Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Blade inspection 
Before using the tool, check the blades for wear. Dull, worn blades will result in poor shearing action, and the service life of the tool will be shortened.

Rotating or replacing blades 
Both the upper and lower blades have four cutting edges on each side (the front and back). When the cutting edge becomes dull, rotate both the upper and 
the lower blades 900 to expose new cutting edges. 
When all eight edges are dull on both the upper and lower blades, replace both blades with new ones. Each time blades are rotated or replaced, proceed as 
follows. 

Permissible shearing thickness 

1. Gauge for stainless
2. Gauge for mild steel

The groove on the yoke serves as a thickness gauge for shearing mild or stainless steel plate. If the material fits within the groove, it is shearable. 
The thickness of materials to be sheared depends upon the type (strength) of the material. 

1. Hex wrench 
2. Loosen 
3. Upper blade securing bolt 
4. Lower blade 
5. Upper blade
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Remove the blade securing bolts with the hex wrench provided and then rotate or replace the blades. 
Some tools have one washer between the upper blade and the blade holder. When the tool has the washer, be sure to use the thin washer when reassem-
bling.

1. Blade holder 
2. Thin washer 
3. Upper blade 
4. Upper blade securing bolt 

1. Blade holder 
2. Upper blade securing bolt
3. Upper blade 
4. No gap allowed

1. Tighten 
2. Lower blade
3. Yoke

1. Yoke
2. Lower blade positioning screw
3. Lower blade

1. Upper blade securing bolt
2. Tighten
3. Upper blade 

NOTE: 
No thin washers are used for the lower blade 
Install the upper blade and tighten the upper blade securing bolt with the hex wrench. Press up on the upper blade while tightening it. 

After securing the upper blade, be sure that there is no gap left between the upper blade and the bevelled  surface 
of the blade holder.

When installing the lower blade onto the yoke, the lower blade should be pressed against the yoke so as to be 
contacting the bevelled portions A and B of the yoke and the tip C of the lower blade positioning screw while you 
tighten the lower blade securing bolt. There must be no clearance between A, B and C during installation.

NOTE: 
The lower blade positioning screw factory-assembled. Do not tamper with it. 
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Always hold the tool firmly with one hand on housing. Do not touch the metal part. 
Keep the shear moving parallel with the material.

Maximum cutting width 
1. Cutting line
Stay within the specified maximum cutting width (A): 
Case of length 1,800 mm (70-7/8"). 

Mild steel (thickness) 1.6mm (16ga) Under 1.2mm (18ga)

Max. cutting width (A) 100mm (4'') No limit

Stainless (thickness) 1.2mm (18ga) Under 1.0mm (20ga)

Max. cutting width (A) 80mm (3-1/8'') No limit

Minimum cutting radius 
Minimum cutting radius is 30 mm (1-3/16") when cutting 1.0 mm (20 ga.) mild steel. 

Maintenance
CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance. 
Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the  like. Discolouration, deformation or cracks may result. 
To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, carbon brush inspection and replacement, any other maintenance or adjustment should be performed 
by Bormann Authorized or Factory Service Center, always using Bormann replacement parts. 

Operation 
Holding material and shearing method 
WARNING!
Before operating the tool, be sure to firmly tighten the upper blade securing bolt and the lower blade securing bolt. Loosen bolts may cause blades coming 
off, resulting in a serious injury. 
When cutting, always place the shear on the workpiece so that the material cut away is positioned on the right side to the operator. 
The materials for cutting should be fastened to the workbench by means of work-holders. 
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Οδηγίες ασφαλείας
Γενικές οδηγίες ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να 
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή / και σοβαρό τραυματισμό.
Αποθηκεύστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" στις προειδοποιήσεις αναφέρεται στο ηλεκτρικό εργαλείο που λειτουργεί με καλώδιο ή στο ηλεκτρικό εργαλείο που λειτουρ-
γεί με μπαταρία (χωρίς καλώδιο).

Ασφάλεια στον χώρο εργασίας
α) Κρατήστε το χώρο εργασίας σας καθαρό και με καλό φωτισμό. Οι ακατάστατοι ή σκοτεινοί χώροι μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.
β) Μην λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως σε χώρους με εύφλεκτα υλικά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί 
να προκαλέσουν σπίθες και να προκαλέσουν φωτιά.
γ) Κρατήστε παιδιά και άλλα άτομα μακριά ενώ λειτουργείτε το εργαλείο αυτό. Οι περισπασμοί μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο.

Ηλεκτρική ασφάλεια
α) Τα ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ταιριάζουν με την πρίζα. Μην τροποποιήσετε ποτέ το βύσμα. Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες στα γειωμένα ηλεκτρι-
κά εργαλεία. Τα άθικτα βύσματα και οι πρίζες οι οποίες ταιριάζουν θα μειώσουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή με γειωμένα αντικείμενα, όπως σωλήνες ψυγεία κ.α.. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμέ-
νο.
γ) Μην εκθέτετε το εργαλείο στην βροχή ή σε υγρές καταστάσεις. Η εισαγωγή νερού σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μη χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για να μεταφέρετε το εργαλείο ή για να το βγάλετε από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες, 
λάδι, αιχμηρά αντικείμενα ή κινούμενα μέρη. Τα χαλασμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε προέκταση κατάλληλη για εξωτερική χρήση. Η χρήση ενός κατάλληλου 
καλωδίου για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ') Εάν η λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υγρασία δεν μπορεί να αποφευχθεί, χρησιμοποιήστε μια ασφάλεια βραχυκύκλωσης για προ-
στασία. Η χρήση αυτής της ασφάλειας μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Προσωπική ασφάλεια
α) Δώστε προσοχή στην εργασία σας και χρησιμοποιήστε κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε 
κουρασμένοι ή βρίσκεστε κάτω από την επήρεια ουσιών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά την λειτουργία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό 
τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικά είδη προστασίας. Φοράτε πάντα γυαλιά προστασίας. Εξαρτήματα προστασίας όπως μάσκα σκόνης, υποδήματα προστασίας, 
κράνος ή ωτοασπίδες τα οποία χρησιμοποιούνται σε κατάλληλες συνθήκες μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού.
γ) Αποφύγετε την κατά λάθος εκκίνηση. Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης είναι στην θέση Off πριν να συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα και πριν να σηκώσετε 
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά του εργαλείου με το δάχτυλο στο διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
δ) Αφαιρέστε όλα τα κλειδιά ρύθμισης από το εργαλείο πριν να το λειτουργήσετε. Ένα κλειδί μπορεί να εκτοξευτεί και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
ε) Μην τεντώνεστε. Κρατήστε σταθερό πάτημα και ισορροπία κάθε στιγμή. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σας ανά πάσα 
στιγμή.
στ΄) Ντυθείτε κατάλληλα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα και κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη του 
εργαλείου. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη του εργαλείου.
ζ) Εάν το εργαλείο σας συμπεριλαμβάνει σύνδεση με σύστημα αναρρόφησης σκόνης σιγουρευτείτε ότι το έχετε συνδέσει και το χρησιμοποιείτε κατάλληλα. 
Η χρήση αυτού του συστήματος μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που συσχετίζονται με την σκόνη.

Χρήση και συντήρηση εργαλείου
α) Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο για την κατάλληλη εργασία. Το σωστό εργαλείο θα κάνει την εργασία πιο 
αποδοτικά και με μεγαλύτερη ασφάλεια στο ρυθμό για το οποίο σχεδιάστηκε.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο που δεν μπορεί να ελεγχθεί είναι επικίνδυνο και πρέπει να 
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα ή/και την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλάξετε 
παρελκόμενα ή αποθηκεύσετε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο ακούσιας εκκίνησης του ηλεκτρικού 
εργαλείου.
δ) Φυλάσσετε τα αδρανή ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή δεν 
έχουν διαβάσει αυτές τις οδηγίες να χειρίζονται το ηλεκτρικό εργαλείο. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια ανεκπαίδευτων χειριστών.
ε) Διατηρήστε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε καλή κατάσταση. Ελέγξτε για τυχόν κακή ευθυγράμμιση ή σύνδεση των κινούμενων μερών, θραύση των μερών και 
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των ηλεκτρικών εργαλείων. Εάν έχουν υποστεί βλάβη, επισκευάστε τα ηλεκτρικά 
εργαλεία πριν από τη χρήση. Πολλά ατυχήματα προκαλούνται από τα ανεπαρκώς συντηρημένα εργαλεία. 
στ) Διατηρήστε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά. Τα επαρκώς συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρές ακμές κοπής είναι λιγότερο πιθανό να 
μπλοκάρουν και είναι ευκολότερο να ελεγχθούν.
ζ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα και τα παρελκόμενα σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας 
και τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για λειτουργίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.

Σέρβις
α) Παραδώστε τα εργαλεία σας σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για σέρβις και επισκευές χρησιμοποιώντας μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Αυτό θα εξασφαλί-
σει ότι η ασφάλεια του εργαλείου διατηρείται.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας
1) Κρατήστε το εργαλείο σταθερά. 
2) Ασφαλίστε και σταθεροποιήστε καλά το τεμάχιο εργασίας.
3) Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη. 
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Περιγραφή βασικών τμημάτων (Εικόνα A)

Περιγραφή λειτουργίας

1. Χειρολαβή
2. Διακόπτης σκανδάλη ON/OFF 
3. Κουμπί ασφάλισης της σκανδάλης
4. Βάση κοπής
5. Λεπίδες κοπής

Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι 
απενεργοποιημένο και ότι το βύσμα 
είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα 
από οποιαδήποτε ρύθμιση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν συνδέσετε το εργαλείο, ελέγχετε πάντα για να βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ON/OFF ενεργοποιείται σωστά και επιστρέφει στη θέση "OFF".
Ο διακόπτης μπορεί να ασφαλιστεί στη θέση 'ON" για την διευκόλυνση εκτέλεσης της εργασίας σε συνεχή λειτουργία. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν 
χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνεχή λειτουργία και βεβαιωθείτε πως το κρατάτε σταθερά. 
Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο, πιέστε την σκανδάλη "I (ON)". Για συνεχή λειτουργία πιέστε την σκανδάλη και έπειτα πιέστε το κουμπί ασφάλισης της 
σκανδάλης. 
Για να διακόψετε την λειτουργία του εργαλείου απελευθερώστε την σκανδάλη ή σε περίπτωση συνεχούς λειτουργίας, πιέστε την σκανδάλη απότομα και 
έπειτα απελευθερώστε "O (OFF)". 

Συναρμολόγηση
ΠΡΟΣΟΧΗ! Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εργαλείο.

Επιθεώρηση κατάστασης λεπίδων 
Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, ελέγξτε τις λεπίδες για ενδείξεις εκτεταμένης φθοράς. Οι στομωμένες, φθαρμένες λεπίδες θα οδηγήσει σε χαμηλής 
ποιότητα διάτμηση, και η διάρκεια ζωής του εργαλείου θα μειωθεί.

Περιστροφή ή αντικατάσταση των λεπίδων 
Τόσο η άνω όσο και η κάτω λεπίδα έχει τέσσερις ακμές κοπής σε κάθε πλευρά (εμπρός και πίσω). Όταν η αιχμή 
γίνει στομωμένη, περιστρέψτε τόσο την άνω όσο και την κάτω λεπίδα κατά 900 για να εκθέσετε τις νέες ακμές 
κοπής. 
Όταν και οι οκτώ άκρες είναι στομωμένες και στις δύο άνω και κάτω λεπίδες, αντικαταστήστε και τις δύο λεπίδες 
με νέες. Για την περιστροφή και την αντικατάσταση των λεπίδων ακολουθήστε αυτά τα βήματα με την βοήθεια 
της εικόνας.

Ικανότητα κοπής

1. Εσοχή για ανοξείδωτα
2. Εσοχή για μαλακό χάλυβα

Η κεφαλή του μηχανισμού κοπής χρησιμεύει ως μετρητής πάχους κοπής για φύλλα από μαλακά μέταλλα ή ανοξείδωτο χάλυβα. Εάν το υλικό εισέρχεται 
σωστά εντός της εσοχής, σημαίνει πως το πάχος του υλικού βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας του εργαλείου.
Εκτός του πάχους των τεμαχίων εργασίας θα πρέπει να γνωρίζετε τον τύπο του υλικού. Η προσπάθεια διάτμησης υλικών παχύτερων από την υποδεικνυό-
μενη θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης του εργαλείου ή/και πιθανό τραυματισμό.

1. Κλειδί τύπου άλλεν
2. Ξεσφίξτε
3. Βίδα ασφάλισης της άνω λεπίδας 
4. Κάτω λεπίδα
5. Άνω λεπίδα

4) Οι άκρες και τα ρινίσματα του τεμαχίου εργασίας είναι αιχμηρά. 
5) Φοράτε γάντια. Συνιστάται επίσης να φοράτε κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα εργασίας για την πρόληψη τραυματισμού. 
6) Μην τοποθετείτε το εργαλείο στα ρινίσματα του τεμαχίου εργασίας για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στο εργαλείο.
7) Μην αφήνετε το εργαλείο ανεπιτήρητο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Λειτουργήστε το εργαλείο μόνο όταν το κρατάτε στα χέρια σας.
8) Βεβαιωθείτε πως επιλέγετε στάσεις του σώματος που σας παρέχουν ασφάλεια και σταθερότητα.
9) Πριν την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κανένας δεν είναι κάτω από σας όταν πρόκειται να εργαστείτε σε μεγάλο ύψος. 
10) Μην αγγίζετε τη λεπίδα ή το τεμάχιο εργασίας αμέσως μετά τη λειτουργία. Ενδέχεται να έχουν αποκτήσει υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν 
εγκαύματα.
11) Για να προστατευθείτε από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποφύγετε την κοπή ηλεκτρικών καλωδίων.
12) Μην χειρίζεστε το εργαλείο εν κενώ άσκοπα.

Προειδοποίηση: 
ΜΗΝ αφήνετε την σχετική εμπειρία σας ή την εξοικείωση με το προϊόν (που αποκτήθηκε από επαναλαμβανόμενη χρήση) να αντικαταστήσει την αυστηρή 
τήρηση των κανόνων ασφαλείας για το υπό εξέταση προϊόν. Λανθασμένη χρήση ή μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας που αναφέρονται στο παρόν εγχειρί-
διο οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.  
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Αφαιρέστε τις βίδες ασφάλισης της λεπίδας με το παρεχόμενο κλειδί τύπου άλλεν και στη συνέχεια περιστρέψτε ή αντικαταστήστε τις λεπίδες. 
Ορισμένα εργαλεία έχουν μια ροδέλα μεταξύ της άνω λεπίδας και της υποδοχής συγκράτησης της λεπίδας. Όταν το εργαλείο διαθέτει ροδέλα, φροντίστε 
να τοποθετήσετε την λεπτή ροδέλα κατά την επανασυναρμολόγηση.

1. Υποδοχή συγκράτησης της λεπίδας
2. Λεπτή ροδέλα
3. Άνω λεπίδα
4. Βίδα ασφάλισης της άνω λεπίδας

1. Υποδοχή συγκράτησης της λεπίδας
2. Βίδα ασφάλισης της άνω λεπίδας
3. Άνω λεπίδα
4. Σημείο στο οποίο δεν πρέπει να υπάρχει 
διάκενο

1.  Συσφίξτε  
2. Κάτω λεπίδα
3. Κεφαλή (οδηγός)

1. Κεφαλή (οδηγός)
2. Βίδα ασφάλισης της κάτω λεπίδας
3. Κάτω λεπίδα

1. Βίδα ασφάλισης της άνω λεπίδας
2. Συφίξτε
3. Άνω λεπίδα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το σύστημα σύνδεσης της κάτω λεπίδας δεν διαθέτει ροδέλα.
Τοποθετήστε την άνω λεπίδα και σφίξτε την βίδα ασφάλισης της άνω λεπίδας με το κλειδί άλλεν. Πιέστε προς τα πάνω την άνω λεπίδα ενώ σφίγγετε την 
βίδα. 

Αφού ασφαλίσετε την άνω λεπίδα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διάκενο μεταξύ της άνω λεπίδας και της λοξής 
επιφάνειας της υποδοχής συγκράτησης της λεπίδας.

Κατά την τοποθέτηση της κάτω λεπίδας πάνω στην κεφαλή, η κάτω λεπίδα θα πρέπει να πιέζεται στην κεφαλή, 
ώστε να έρχονται σε επαφή με τα λοξά τμήματα Α και Β της κεφαλής και το άκρο C της κάτω βίδας 
συγκράτησης της λεπίδας ενώ σφίγγετε την κάτω βίδα ασφάλισης της λεπίδας. Κατά την τοποθέτηση δεν 
πρέπει να υπάρχει διάκενο μεταξύ των σημείων Α, Β και Γ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η κάτω λεπίδα είναι προτοποθετημένη από το εργοστάσιο. Μην πραγματοποιείτε ρυθμίσεις σε αυτήν την λεπίδα.
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Κρατήστε το εργαλείο σταθερά πάνω στο τεμάχιο εργασίας και κατευθύνετέ το παράλληλα με τις άκρες του 
τεμαχίου εργασίας.

Μέγιστο πλάτος κοπής
1. Γραμμή κοπής
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο εντός του καθορισμένου μέγιστου πλάτους κοπής (A): 
Μήκος 1.800 mm (70-7/8"). 

Μαλακός χάλυβας (πάχος) 1.6mm (16ga) Κάτων από 1.2mm (18ga)

Μέγιστο πλάτος κοπής (A) 100mm (4'') No limit

Ανοξείδωτο (πάχος) 1.2mm (18ga) Κάτω από 1.0mm (20ga)

Μέγιστο πλάτος κοπής (A) 80mm (3-1/8'') No limit

Ελάχιστη ακτίνα κοπής 
Η ελάχιστη ακτίνα κοπής είναι 30mm (1-3/16") κατά την κοπή μαλακού χάλυβα 1,0mm (20 ga.). 

Συντήρηση
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο πριν επιχειρήσετε να εκτελέσετε επιθεώρηση ή συντήρη-
ση. 
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό, οινόπνευμα ή παρόμοια διαβρωτικά υλικά για τον καθαρισμό του εργαλείου. Μπορεί να προκληθεί αποχρω-
ματισμός, παραμόρφωση ή ρωγμές. 
Για να διατηρηθεί η ΑΣΦΑΛΕΙΑ και η αξιοπιστία του προϊόντος, οι επισκευές, η επιθεώρηση και η αντικατάσταση των ψηκτρών (καρβουνάκια) οποιαδήποτε 
άλλη συντήρηση ή ρύθμιση θα πρέπει να εκτελείται από το Εξουσιοδοτημένο τμήμα Σέρβις της Bormann, χρησιμοποιώντας πάντα τα γνήσια ανταλλακτικά 
της Bormann. 

Οδηγίες λειτουργίας
Υλικό συγκράτησης και μέθοδος διάτμησης 
Προειδοποίηση!
Πριν από τη λειτουργία του εργαλείου, βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει επαρκώς την βίδα ασφάλισης της άνω λάμας και την βίδα ασφάλισης της κάτω λάμας. 
Οι ξεσφιγμένες βίδες μπορεί να προκαλέσουν την απορύθμιση της θέσης των λεπίδων με αποτέλεσμα ένα σοβαρό τραυματισμό. 
Κατά την διάρκεια κοπής, τοποθετείτε πάντα το εργαλείο στο τεμάχιο εργασίας έτσι ώστε το αποκομμένο υλικό να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του χειρι-
στή. 
Τα υλικά κοπής πρέπει να στερεώνονται στον πάγκο εργασίας και να σταθεροποιούνται χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες ή άλλα μέσα σταθεροποίησης.






