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Cap.5
Pastrare,
Ambalare pt Transport
Pentru ambalare si transport de pozitioneaza
cutitul intr-o parte laterala. Apoi se se
desfasoara folia pe o lungime mai mare ,
aproximativ 50 de cm . Dupa aceea se duce
cutitul in mijlocul placii , ridicat , fara sa apese
si sa taie folia. Apoi folia se trece pe sub
aparat si se aduce peste aparat si peste cutit,
fixind astfel cutitul.
Intretinere:
Aparatul se pastreaza curat si pe perioade de
depozitare si transport se poate infasura in
folia de pe rola.
Cutitul este realizat avand 2 variante de
material pentru Lama (3).
Modelul ( C) cu lama din Otel- Carbon avand
avantajul de a realiza o taiere foarte buna , si
dezavantazul de a pute ruginii la umezeala.
Modelul (I) cu lama (3) din Inox care nu
rugineste dar taerea este buna.
Componentele aparatului CutCut pot fi
curatare cu carpa sau burete umed in afara de
cutit la care este riscul de a va taia.
in varianta ( C) este recomandat ca Lama sa
nu fie expusa umezelii.
ATENTIONARE
Pericol de taiere la degete in cazul in care le
introduceti sub cutitul (2).
®
Aparatul CutCut foloseste pentru taierea
foliei o lama de metal foarte ascutita (3) care
este dispusa pe cutitul (2) in spatele discului
(4) . Pentru protectie cutiul are un limitator
care limiteaza ridicarea lui. Totusi va
atentionam sa nu introduceti degetele in
spatele discului (4) pentru a nu va taia cu
lama (3) .

Componente aparat Cut-Cut - Fig. A1
1. Placa
2. Cutit
3. Lama
4. Disc
5. Teava Ghidaj Cutit
6, Canal

7. Teava Suport Rotitor
8. Con
9. Teava rulare Folie
10. Rola Folie
11. Folie
12. Blocator
13,14 Gauri

Prezentare aparat CutCut
si
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

RO

®

Cu aparatul CutCut puteti sa desfasurati si
apoi sa taiati Folii din plastic foarte usor. Folile
din plastic sint foarte subtiri (8-20 micron), se
intind si adera repede la rola si din acest motiv
taierea si desfasurarea lor fara aparatul
CutCut este dificila.
®

®

Dimensiuni Aparat CutCut 30 :
Fig. D4 L= 36 cm (lungime)
h =6 cm ( inaltime )
W=12,5 cm ( latime )
Material: Placa - ABS
Cutie Cutit, Con, Stifturi - POM
Lama : ( variante I si C )
I- inox ( taiere buna , nu rugineste )
C- otel Carbon ( taiere f. buna , trebue protejat
®

Aparatul CutCut 30 poate sa fie utilizat
pentru derulat si taiat folie de plastic (material
PE, HDPE, PVC etc. ) cu o larga gama de
dimensiuni pentru rola si folie: :
Fig.C2
Dimensiuni Rola Folie
L =31 cm (lungime maxima)
Diametru Ext - Maxim = 5,5 cm
Diametru Interior - Minim=2 cm, Maxim= 4 cm
®

Produsul CutCut - Inregistrat OSIM
( Patent Pending )
CutCut , Ceva lipsea inainte ,
Something was missing before
- sunt nume integistrate al firmei:

Aparatul CutCut (Fig.A1) are un suport rotit
(7) pe care se monteaza rola de folie(10).
Folia se desfasoara usor si apoi cutitul(2) cu
lama(3)se misca cu mana sau prin alunecare .
Lama patrunde prin folie si astfel o taie.
Taierea foliei se face deasupra unui canal(6)
si astfel lama se uzeaza foarte putin. Cutitul
are in el o greutate si astfel apasa pe folie si
deasemenea la aplecarea aparatului cutitul
luneca si asigura taierea foliei folosindu-se o
singura mina. In functie de impachetarea
dorita, aparatul se poate folosi M1)pe masa,
M2)in mana sau M3)pe o etajera.
Pentru a intelege avantajele si utilizarea
aparatului trebue sa urmariti pozele de
prezentare din prospectul color cu figuri:
®

A1- Aparat CutCut cu elemente componete
®
A2, A3, A4 - Utilizare aparat CutCut cu
miscarea cutitului prin aplecare aparat.
®

B1- Etajera Suport CutCut
®
B2, B3, B4 - utilizare aparat CutCut pe
etajera
®

C1- aparat CutCut de culoare crem
C2- Rola folie cu indicare dimensiuni
C3,C4,C5 - Instalare rola folie
®
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D1,D2 - Utilizare aparat CutCut pe masa, cu
miscarea cutitului cu mana
®
D3,D4 - Modele si dimensiuni CutCut
®

E1 - cutitul(2) CutCut cu lama (3) si disc( 4)
E2,E3,E4,E5- Fixare si utilizare cu Pion
Blocare (12 ) pe masa

Cap.1
Montare Rola Folie pe aparat
®

Fig.C3 Arata aparatul CutCut desfacut
langa Rola de folie
Fig.C4. Pentru montarea Rolei de folie ,
Introduceti Teava in interiorul Rolei si
Introduceti Conul prin apasare in teava .Fixati
Rola intre cele 2 Conuri.
Fig.C5 Arata cum sa introduceti folia pe sub
cele 2 tevi de metal si sa trageti de folie cu
degetele. In timpul acestei operatii trebue sa
tineti rola cu Suportul Rotitor in mana.
Doar apoi , pozitionati Rola cu Suportul Rotitor
pe nervurile de pe peretii laterali ai aparatului
®
CutCut .
Trageti si intindeti folia in fata canalului si a
placi.
Repunere folie, sub ghidaje pentru
apucare cu mana
In cazul in care folia se stringe din nou pe
rola si nu mai este liber un capat de folie pe
care sa o apucati cu mana , ridicati Suportul
Rotitor in mana( Fig.C5) si reluati operatia
de introducere folie pe sub barele de ghidare.
Cap.2

®

Fig.E4 Pozitionati aparatul CutCut cu mana
astfel incat pilonul (12) sa intre intr-una din
gaurile (13) sau (14) . Gaurile se afla pre baza
placii , in spate , la marginea muchiei de
dedesubtul placii. Daca se misca placa ,
Blocatorul sprijinit pe muchia din spate poate
gasii gaura mai usor.
Fig.E5 Se poate trage folia cu o singura mana
.
Aparatul se poate ridica foarte usor, pentru
utilizarea din mana si apoi repozitiona in
pozitia stabilita cu Blocatorul (12) , si utilizat
astfel in continuare.

®

Aparatul CutCut poate fi pozitionat cu fixare
®
si astfel aparatul CutCut nu mai luneca
atunci cand tragem de folie pentrua o
desfasura. Aceasta blocare este utila pentru
utilizarea aparatului pe masa sau pe etajera.
Pentru aceasta, stabiliti o pozitie in care doriti
sa pozitionati aparatul CutCut pentru utilizare
curenta.

Cap.4
Metoda 2
®

Utilizare Aparat CutCut prin tinere in
mana.
Miscare cutit prin aplecare aparat.
®

Fig.H1 Aparatul CutCut este tinut, de
peretele din spate , in mana.
Se pozitioneaza cutitul la un capat al placii .
Cealalta mana trage folia si o tine intinsa.
Fig.H2. Se trage folia peste obiectul de
impachetat.Se verifica folia sa fie intinsa , fara
cute ,
Fig.H3 Se apleaca aparatul si cutitul incepe
sa lunece, taind folia.
Daca deplasarea cutitului este ingreunata de
flolia care se aduna , se intinde cu atentie folia

Cap.5
Metoda 3

Cap.3
Metoda 1 :

®

®

Utilizare Aparat CutCut pe Masa.
Miscare cutit cu mana.
®

Fixare aparat CutCut
pe masa sau pe o etajera
®

Fig.E2 Marcati pozitia placii cu un creion ,
sau cu o carioca prin una din gaurile (13) sau
(14) .
Fixati piesa Blocator (12) Fig.E3 , aflata in
cutie , in locul marcat . Piesa Blocator are o
hirtie cerata la baza care se scoate si ramane
suprafata cu adeziv , cu care se fixeaza piesa
Blocator in locul marcat.

Fig.D1 Aparatul CutCut este asezat pe
masa. Se pozitioneaza cutitul la un capat al
placii.Se tine aparatul cu o mana de peretele
®
spate al aparatului CutCut . Cealalta mana
trage folia peste obiectul de acoperit.
Fig.D2. Se verifica folia sa fie intinsa , fara
cute in dreptul Cutitului. Se misca cu mana
cititul, dealungul canalului, in celalalt capat al
aparatului. Daca deplasarea cutitului este
ingreunata de folia care se aduna , se intinde
din nou folia , cu cealalta mana.

Utilizare Aparat CutCut pe Suport Etajera
pe perete.
Miscare cutit cu mana.
Fig.9 Aparatul CutCut este prevazut cu 2
gauri pe placa de baza si se poate monta pe o
etajera pe perete conform Cap.2 . Pentru
aceasta fie se foloseste o etajera existenta fie
se monteaza o etajera pe perete . Pe etajera
se monteaza o piesa de blocare (12) inclusa
in pachet cu aparatul CutCut.
Se poate desfasura usor folia de pe rola si
apoi cu mana se misca cutitul dintr-un capat in
celalalt al aparatului, taind folia .Fig.A8
Farfuria sau obiectul de impachetat se tin sub
aparatul CutCut si se infasoara cu folia taiata.

