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Akkufix 250 Flamingoskærer 
Brugsvejledning 

 
● Gennemlæs venligst denne brugsvejledning inden maskinen tages i brug 
● Vær særlig opmærksom på sikkerhedsinstrukserne på denne maskine for 

at undgå skader på dig selv, andre mennesker og genstande  
● Følg retningslinjerne i denne vejledning for at undgå skader på maskinen. 
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Introduktion 
Akkufix 250 er en professionel håndholdt flamingoskærer. Den bliver varm i løbet 
af få sekunder og giver brugeren mulighed for selv at regulere temperaturen. 
Aldrig tidligere har arbejdet med flamingo været nemmere, billigere og renere. 

Anbefalet brug 
Ekspanderet polystyren (EPS), ekstruderet polystyren (XPS), polyethylen, 
tværbundet polyethylen, polypropylen, og andre opskummede former for plast 
og lignende materialer, kan nemt skæres med Akkufix 250. Indhent oplysninger 
fra materialeproducenten, hvordan materialet skæres bedst og sikrest. 

Betjening 
Sæt temperatur-reguleringen på en middel tempe-
ratur, og placer klingen op imod kanten af flamin-
gostykket og hold kontakten inde. Korrekt skæring 
skulle være så godt som røg fri 

OBS: Man kan med fordel, lave et prøvesnit I et lille 
stykke flamingo. 

Det bedste skære resultat fås ved en jævn temperatur og skærehastighed. Hvis 
der dannes røg under skæringen, skæres der enten for langsomt eller også er 
klingen for varm, hvilket vil give et ujævnt snit. Dette kan blive afhjulpet ved at 
sænke temperaturen og midlertidigt slippe kontakten mens der skæres. Så 
snart der mærkes modstand, holdes kontakten inde igen. Akkufix 250 vil nå 
den ønskede temperatur indenfor få sekunder. Røgudviklingen skulle herefter 
være minimal. Levetiden på klingen forlænges ved at skære på denne måde. 

Ved at slippe kontakten 1 – 2 cm før du er ude af flamingostykket vil det hjælpe 
med at holde klingen ren og fri for smeltet flamingo. 

Den valgte klinge skal ikke være mere end 1,9 cm længere end tykkelsen på 
det stykke flamingo, der skal skæres. Flamingoen hjælper med at afkøle klin-
gen under skæringen. Den frie del af klingen kan overophede og dermed bøje. 

OBS: Benyt altid flamingoskæreren i et godt ventileret område. 
Ved utilstrækkelig ventilation, anbefales det at der anvendes maske med kom-
binationsfilter, med minimum A2/P2 filtre, eller friskluftforsynet åndedrætsværn.



3 
 

Retningslinjer & OBS:  
1. Læs producentens datablad for flammepunkt og giftighedsgrad af det mate-

riale der skal skæres i. 
2. Benyt altid Akkufix 250 i et godt ventileret område.  
3. Ved utilstrækkelig ventilation, anbefales det at der anvendes maske med 

kombinationsfilter, med minimum A2/P2 filtre, eller friskluftforsynet ånde-
drætsværn 

4. Fjern aldrig påsmeltet flamingo, ved at hæve temperaturen på klingen. Dette 
vil få klingen til at overophede og bøje, og dermed også risikere at overop-
hede selve skæreren. 

5. Benyt kun Akkufix 250 mens den er i kontakt med det materiale, den skal 
skære. 

6. Hold den varme klinge væk fra kroppen, tøj, samt andet brændbart materi-
ale. 

7. Lad klingen afkøle, inden den berøres. En varm klinge kan give brandska-
der, hvis den berører udsatte overflader. 

 
Vedligeholdelse 
Konstant brug af Akkufix 250 kan resultere i, at der opbygges et lag af smeltet 
flamingo på klingen og klingeholderen. Denne overskydende materiale kan 
have indflydelse på maskinens ydeevne og påvirke klingens snit. Klinge og 
klingeholder kan renses ved brug af en stålbørste. Anden form for vedligehol-
delse skal udføres af autoriseret værksted. 

 
Specification   
● SPÆNDING: 36 Volt 
● YDEEVNE: Max. 54 Wh 
● Brug: 15 s tændt / 45 s slukket 
● VÆGT: 1,3 kg – inkl batteri og kniv 
● TEMPERATUR: 350℃ 
  



4 
 

Montering af klinge 
OBS: Husk altid at afmontere batteriet, inden der monteres eller udskiftes 
klinger på Akkufix 250. Afsæt altid tilstrækkelig tid for afkøling af klingen, in-
den den berøres ved en udskiftning. 
Klingen er skærpet langs den ene side, for det fineste snit, skær altid med 
denne side.  
 
Montering: 
1.  Løsn skruerne på klingeholderen med den tilhørende umbraconøgle 
2.  Skub klingen ind i klingeholderen indtil den er på plads.  
3.  Spænd skruerne igen, og sikrer dig, at klingen sidder fast. Husk ikke at 

overspænde skruerne. 
4.  Så snart klingen er sikkert på plads, kan Akkufix 250 atter tilsluttes el net-

tet. 
5.  Temperatur-reguleringen har 16 klik-indstillinger, der er afbilledet på re-

gulatoren. Jo kortere stregerne er, des mindre varmer skæreren. 
 
OBS: Overdreven varmeproduktion kan få klingeholderen til at overophede, og 
derved beskadige maskinen. Benyt derfor kun den nødvendige mængde 
varme for et godt snit. Klingen behøver ikke være rødglødende, for at kunne 
skære igennem flamingo. Inden brug af maskinen anbefales det at kontrollere 
flamingopladernes stand. Våde eller frosne flamingoplader kan være umulige 
at skære i, da vandmolekylerne i pladerne først skal fordampe inden pladen 
er ”tør” nok til den kan skæres.   
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Brug og håndtering af batteriet 
a) Oplad kun batteriet i lade stationer, der er anbefalet af fabrikanten. En lade 
station, der er egnet til en bestemt type batterier, må ikke benyttes med andre 
batterier –brandfare. 
b) På Akkufix 250, må der kun anvendes batterier der er designet til denne type 
brug. Brug af andre batterityper, kan medføre brand og skader 
c) Når batteriet ikke er i brug, skal det holdes væk fra, mønter, nøgler, søm, 
skruer og andre små metal objekter, da disse kan skabe kortslutning i batteriet. 
Hvis batteriet kortslutter, kan de medføre forbrændinger eller brand. 
d) Væske kan sive ud fra batteriet, hvis det bruges forkert. 
Undgå kontakt med denne væske. I tilfælde af væsken kommer på kroppen, 
rens grundigt med rigeligt vand. Hvis batterivæsken kommer i øjnene, skul med 
vand, og søg lægehjælp med det samme. Batteri væsken kan føre til forbræn-
dinger og irritation af huden. 
e) Batteriet må ikke åbnes, da dette kan medføre en kortslutning. Hold batteriet 
væk fra varme, så som konstant solstråling. Hold batteriet væk fra åben ild, 
grundet eksplosionsfare. 
f) Hvis batteriet er skadet, eller brugt forkert, kan der slippe dampe ud fra det. 
Søg frisk luft, og søg læge. Dampene kan medføre irritation af luftvejene. 
g) Hvis batteriet er defekt, kan der trække væske ud fra det, og ramme objekter 
i nærheden. Kontroller de berørte objekter, og rengør dem om nødvendigt. 
h) Anvend kun batteriet med Akkufix 250 
Dette er den eneste made at forhindre farlig overbelastning af batteriet. 

 
Batteri  
Nominal volt: 36V 
Kapacitet: Li-ion 1.5Ah (10 celler) 
Vægt: 610 g 
 

Lade station 
Input volt: 100-240V / 50-60 Hz 
Out-put volt: 36V DC / 1,5 A 
Lade tid: max 70 minutter 
Vægt: 600 g 
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Opladning af batteriet 
OBS: Batteriet er delvist opladet ved levering 
For at kunne garantere fuld effekt på batteriet, oplad det komplet før første 
anvendelse. Vær opmærksom på lade indikatoren på lade stationen. 
Li-ion batteriet kan oplades på alle tidspunkter, uden det har indflydelse på le-
vetiden. Afbrydelse af lade processen, skader ikke batteriet. 
Batteriet er udstyret med er temperaturovervågnings system, som sørger for at 
der kun oplades mellem 0℃ og 45℃. 
 

Batterier 
El-værktøj, akku, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig 
måde. 
Smid ikke el-værktøj og batterier ud sammen med det almindelige hushold-
ningsaffald! 
Gælder kun i EU-lande: 
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal kasseret elektroværktøj og iht. det 
europæiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte batterier indsamles 
separat og genbruges iht. Gældende miljø forskrifter. 
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Garanti 
I henhold til vores generelle betingelser for levering til forretninger, er 
leverandøren nødt til at give kunden en garantiperiode på 12 måneder for 
mangler (skal dokumenteres ved faktura eller følgeseddel). 
 
Skader som følge af naturlig slitage, overbelastning eller forkert håndtering, 
er undtaget fra denne garanti. 
 
Skader som følge af materialefejl eller produktions fejl skal elimineres 
gratis ved enten reparation eller udskiftning. 
 
Klager vil blive accepteret, hvis værktøjet er leveret i samlet stand til 
fabrikanten eller et autoriseret servicecenter. 
 
 

Leveringsomfang   
1 x Akkufix 250 håndflamingoskærer, 1 x 250 mm kniv, 2 x genopladeligt bat-
teri (18 V 2,2 Amp), 1 x hurtig lader, umbraconøgle for montering af kniv, ren-
sebørste, leveres i praktisk transportkasse. 
 

Overensstemmelseserklæring 
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse 
med følgende standarder eller normative dokumenter: 
EN 55014-1: 2006/A2:2001 
EN 55014-2: 2015 
EN 60335-1:2012/A11:2014 
EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012 
EN 62233:2008 
 
Iht. Bestemmelserne i direktiverne: 2014/35/EU & 2014/30/EU 
  



8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sydvesta A/S 

Kvaglundvej 82 
DK - 6705 Esbjerg Ø 


