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9 tay gạt khoảng cách ký tự

bánh răng ký hiệu hợp kim

nút cao su dập số chữ

núm vặn điều chỉnh khoảng cách

thẻ nhôm mẫu

khối từ làm đồ kẹp  

tay chặn

thanh trượt

dây cao su thay thế

lục giác tháo ốc

cờ lê tháo ốc

tay vặn điều chỉnh hành trình bàn máy

thước dung xích

tay gạt khóa bàn 

bàn làm việc bằng thép

khóa hành trình

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ

A/ TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ B/ HƯỚNG DẪN THAO TÁC

Điều chỉnh núm vặn điều chỉnh khoảng cách, đúng với vị trí cần dập trên thẻ
kim loại sau đó khóa hành trình lại.

Mở khóa bàn (15) xoay núm vặn(13) để điều chỉnh bánh răng
ký tự vào đúng vị trí cần dập sau đó khóa bán máy lại (15).

1

2 3

thao tác mở bàn và khóa bàn. 
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Đặt thẻ nhôm vào bàn làm việc, dùng các thanh từ để chặn lại thẻ nhôm không xê dịch.
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Dùng các tay núm vặn (4) (13) để di chuyển bánh răng ký tự vào vị trí
Cần dập số và chữ.
Phối hợp cả hai động tác hình 5 và 6 :
Dùng tay đập nút cao su (3) một lực vừa phải để ký tự in lên thẻ nhôm,
xoay bánh răng ký tự (2) để lựa chọn ký tự mong muốn.
Sau đó kết hợp gạt khoảng cách ký tự (9) để cách khoảng cách.
Khoảng cách rộng hay hẹp có thể tăng chỉnh bằng núm vặn.  
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Núm vặn điều chỉnh khoảng cách giữa các ký tự.Sau khi dập một ký tự, thì gạt tay gạt một cái để tạo khoảng cách giữa các ký tự.

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT BẰNG VIDEO TẠI KÊNH YOUTUBE :  TRIEUVU SEAL

LƯU Ý :
-Thiết bị phù hợp dập trên thẻ nhôm, đồng và một số loại thép mỏng và mềm.
-Đặt thiết bị trên bề mặt cứng vững trước khi sử dụng.
-Di chuyển thiết bị nhẹ nhàng, vệ sinh thiết bị thường xuyên.
-Không nghiêng máy khi chưa khóa bàn.
-Liên hệ ngay cho nhà cung cấp khi có sự cố xảy ra.
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