
Maszynka tnąco-wytłaczająca

maszynka tnąco-wytłaczająca Papus
4 platformy

Zawartość zestawu

Wyjąć maszynę z opakowania.
Ustaw maszynę przed sobą tak, aby metalowy trzpień znajdował się po prawej
stronie.
Zdejmij nasadkę ochronną.
Umieść rączkę na trzpieniu i wkręć śrubę. Użyj klucza imbusowego, aby dokręcić.
Wciśnij zaślepkę na śrubę.

Składanie maszyny



Umieść białą platformę bazową na płaskiej powierzchni, jak pokazano na rysunku 1.
Na platformie bazowej umieść płytkę B.
Umieść arkusz papieru lub tektury między okładkami folderu do wytłaczania.
Całość przykryj płytką B. 
Następnie wepchnij w stos płytek (tzw. "kanapkę") w otwór maszyny (rys. 2). 
Przesuń kanapkę przez maszynę, obracając korbę po prawej stronie zgodnie z
ruchem wskazówek zegara. 
Wyjmij całość i wyciągnij wytłoczony materiał.

Platforma bazowa A

Płytka B

Płytka B

Folder

Rys. 1 Budowa kanapki z folderem do wytłaczania

Tłoczenie folderami - embossing na zimno

Rys. 2 Wytłaczanie w maszynce Papus



Umieść białą platformę bazową na płaskiej powierzchni, jak pokazano na rysunku 3.
Na platformie bazowej umieść płytkę C.
Umieść wykrojnik ostrzem do góry. Na wierzchu połóż materiał do wycięcia.
Całość przykryj płytką B. 
Następnie wepchnij w stos płytek (tzw. "kanapkę") w otwór maszyny (rys. 4). 
Przesuń kanapkę przez maszynę, obracając korbę po prawej stronie zgodnie z
ruchem wskazówek zegara. 
Wyjmij całość i wyciągnij wycięty element.

Platforma bazowa A

Płytka C

Płytka B

Wykrojnik

Rys. 3 Budowa kanapki z prostym wykrojnikiem

Wycinanie wykrojnikami - proste wzory

Rys. 4 Wycinanie prostym wykrojnikiem w maszynce Papus



Możesz wykrawać kształty i motywy zarówno w cienkim papierze (od ok. 80 g/m2), jak
i w grubszym kartonie. Jeśli chcesz wykroić filigranowe lub złożone kształty na cienkim
papierze, postępuj zgodnie z instrukcjami dla wykrojnika, ale umieść również jeden, dwa
arkusze papieru jako przekładki dystansowe między płytkami A i C.

Wycinanie wykrojnikami - skomplikowane wzory

Uwaga
Plastikowe płytki zużywają się. Wzór wykrojnika może być wytłoczony na ich
powierzchni, a płyty mogą się również wyginać. Nie oznacza to wady płytek lub samej
maszynki.
Możesz przedłużyć ich żywotność, obracając je po każdym użyciu.
Jeśli zużycie jest znaczne, zaopatrz się w nowy komplet plastikowych płytek o numerze
katalogowym 010676.

a) Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem urządzenia.

OSTRZEŻENIE - Podczas korzystania z tego produktu podstawowe zawsze należy
przestrzegać środków ostrożności, w tym następujących:

b) Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, konieczny jest ścisły nadzór osoby dorosłej kiedy ta
maszyna jest używany przez dzieci.
c) Nie dotykaj ruchomych części.
d) Używaj tylko dodatków zalecanych lub sprzedawanych przez producenta.
e) Nie należy maszyny używać na zewnątrz.
f) Zawsze umieszczaj i obsługuj maszynę na czystej, równej powierzchni.
g) NIEBEZPIECZEŃSTWO ZGNIECENIA. NIE DOTYKAJ WALCÓW PODCZAS PRACY.
h) NIE PRZECIĄŻAJ MASZYNY.
i) UWAŻĄJ NA OSTRE KRAWĘDZIE WYKROJNIKÓW.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


